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Τέλος στον εφιάλτη της απόρριψης βιβλίων 
¦ ¦ * III" 

Πώς θα απλοποιηθούν οι φορολογικές διαδικασίες 
Ποιες αρπαγές φέρνει n κατάργηοη του αναχρονιστικού Κώδικα ΒιβπΊ'ων και Στοιχείων 

Ηαπόρριψη των βιβλίων, που αποτελούσε 
για κάθε επιχειρηµατία µια εφιαλτική 

παράµετρο oris σχέσεΐ3 του µε 
την εφορία, περνάει στο παρελθόν! Με τη 
φορολογική µεταρρύθµιση που επεξεργάζεται 

το υπουργείο Οικονοµικών, κύρια 
συνιστώσα Tns onoias είναι n κατάργηση 
του αναχρονιστικού,Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (ΚΒΣ), σι ελεγκτέε δεν θα έχουν 
πλέον τη δυνατότητα να ««ρίχνουν τα βιβλία» 

µιαβ επιχείρηση^. 
Σύµφωνα µε πληροφορίε3, ο αρµόδΐ03 

ucpunoupYOs Οικονοµικών Γιώργοε ΜαυραγάνηΒ 
δέχεται εισπγήσε^ να δώσει τέ- 

Xos στη δύγάίότητα των εφοριακών να απορρίπτουν 
τα βιβλία επιχειρήσεων eos ανεπαρκή 

ή ανακριβή, να επιβάλλουν αρκετά 
«τσουχτερά» πρόστιµα του ΚΒΣ και να 

προχωρούν σε εξωλογιστικό προσδιορισµό 
των εισοδηµάτων, µε συνέπεια τη µεγάλη 

αύξηση Tns φορολογική5 επιβάρυνons. 

Παρά tis βελτιώσει που έχουν ήδη γίνει 
στον ΚΒΣ, ακόµη και σήµερα το πλαίσιο 

µε βάση το οποίο µπορούν να απορριφθούν 
τα βιβλία µια8 επιχείρπση5 παραµένει 

υπερβολικά αυστηρό, ενώ αφήνεται 
orous ελεγκτέ5 αρκετά ευρύ πεδίο ακόµη 

και για εξοντωτικά αυστηρή µεταχείριση 
των φορολογουµένων. Με την υπό εξέταση 

φορολογική µεταρρύθµιση, θα καθορισθούν 
µε σαφήνεια οι περιπτώσει φοροδιαφυγή5 

που θα δίνουν στον ελεγκτή το 
δικαίωµα όχι πλέον να «ρίχνει τα βιβλία», 
αλλά µόνο να αυξάνει το ποσόν του φόρου 
µε την προσθήκη λογιστικών διαφορών. 

Η µεταρρύθµιση θα διευκολύνει επιχειρήσει 
και επαγγελµατία, καθώβ το υπουργείο 

Οικονοµικών προσανατολίζεται 
να καταργήσει: 
1. Την υποχρεωτική θεώρηση του βιβλίου 

εσόδων - εξόδων, των ηµερολογίων και 
των καταστάσεων απογραφή3 
εσόδων - εξόδων, των ηµερολογίων και 
των καταστάσεων απογραφή3 

2. Την τήρηση µηνιαίαΒ κατάσταση5 εσόδων 
- εξόδων 

3. Την τυπολατρική τήρηση βιβλίου αποθήκπε 

4. To βιβλίο ιδρυτή 
5. To δελτίο Ki'vnons τουριστικών λεωφορείων 

6. To βιβλίο και δελτίο ποσοτική3 παραλαβή5 
(θα αντικατασταθεί από το δελτίο 

συνεχεια πή σελιδα 2 

Τέλος στον εφιάλτη της απόρριψης βιβλίων 
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Τέλος οτον εφιάλτη της απόρριψης Βιβλίων 
συνεχεια απο τη σελιδα 1 
αποστολήε)^ 
7. Τα πρόσθετα βιβλία που υποχρεούνται 

να τηρούν πολλέ8 
κατηγορίεε επαγγελµατιών (αποθηκευτέ3, 

εκπαιδευτέ3 οδηγών, 
φυσικοθεραπευτέ3, µεσίτε3 

κ.ά.) και την υποχρεωτική 
θεώρηση των πρόσθετων βιβλίων 

άλλων επαγγελµατικών 
κατηγοριών 
Τη θεώρηση των τιµολογίων 
(θα αρκεί n ηλεκτρονική διαβίβαση 

tous "στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων) 

9. Την υποβολή ισοζυγίου από όaous 
τηρούν βιβλία γ' κατηγοpias 

10. Την υποχρέωση έκδοσηε δί- 

8 

γραµµών επιταγών σε περιπτώσει 
συµψηφισµού λογαριασµών 
πελατών - προµηθευτών 

του ίδιου συναλλασσόµενου ή 
σε συναλλαγέΞ µεταξύ µητρικήε 

και θυγατρικών εταιρειών 
11. Την υποχρέωση έκδοση5 δελτίων 

αποστολή5 για αγαθά χωpis 
εµπορευµατική αξία. 

Enions, το υπουργείο σχεδιάζει να 
προχωρήσει atis ακόλουθεε 
αλλαγέε: 

- Να επιµηκυνθεί ο χρόνοε ενηµέρωση3 
των βιβλίων µέχρι την 

προθεσµία απόδοσηε του ΦΠΑ, 
- Να δίνεται δυνατότητα τήρησηε 

βιβλίων και στοιχείων εκτό3 Tns 
επαγγελµατική3 έδραε, xcopis 
περιορισµού5 

- Να επιτρέπεται n τήρηση απλο- 

γραφικών βιβλίων (εσόδων - εξόδων) 
για αλλοδαπέ3 εταιρείεε 

χωρίε µόνιµη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα 

- Να επιτρέπεται n έκδοση δελτίων 
αποστολήε µε προγενέστερη 
ηµεροµηνία από αυτήν τπε 

µεταφοράε για διακινήσει µέσω 
ενδιάµεσου σταθµού, χωρίε 

έγκριση του εφόρου 
- Να δίνεται n δυνατότητα τήρηons 

συγκεντρωτικού δελτίου αποστολή3 
µε µορφή καρτελών 

είδου3, xcopis χρονικούε περιορισµού5 
στη χρησιµοποίησή του 

- Να παρέχεται δυνατότητα διαφύλαξη5 
όλων των στοιχείων 

αλλά και των µηχανογραφικά 
τηρούµενων βιβλίων µόνο σε 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
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