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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 



3

Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Όλοι υπόχρεοι φορολογικισ απεικόνιςθσ ςυναλλαγών

Φυςικά Πρόςωπα που τθροφν βιβλία

Νομικά Πρόςωπα και Νομικζσ Οντότθτεσ

Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ

Υπόχρεοι 

Υποβολισ
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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Υποβάλλονται και από τουσ υπόχρεουσ που δεν ζχουν 

υποχρζωςθ υποβολισ δθλώςεων ΦΠΑ

π.χ. ζνα ιδιωτικό ςχολείο κα υποβάλλει καταςτάςεισ 

Πελατών-προμθκευτών

Υπόχρεοι 

Υποβολισ
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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Μθδζν€

Το όριο των 300 ευρώ που υπιρχε για τισ ετιςιεσ 

καταςτάςεισ καταργείται 

Περιλαμβάνονται όλα τα τιμολόγια και οι λογαριαςμοί ΔΕΗ, 

ΟΤΕ, κινθτισ τθλεφωνίασ

Πλζον από 1/1/14, κανζνα παραςτατικό δαπάνθσ δεν μπορεί 

να καταχωρείται ωσ ςυγκεντρωτικι κίνθςθ ταμείου, αν δεν 

πρόκειται για παραςτατικό λιανικισ ι για παραςτατικό που 

δεν φζρει το ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ ςασ 

Όριο υποβολισ 

παραςτατικϊν
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Καταςτάςεισ πελατών

Υποβάλλονται ςε μθνιαία βάςθ μζχρι τισ 18 του επόμενου 

μινα, ανεξαρτιτωσ τθσ κατθγορίασ βιβλίων

Δεν υπάρχει δυνατότθτα μεταβολισ τουσ 

Προκεςμίεσ 

υποβολισ 
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Καταςτάςεισ προμθκευτών

Υποβάλλονται μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ περιοδικισ 

ΦΠΑ 

Για τα διπλογραφικά βιβλία  ςε μθνιαία βάςθ

Για τα απλογραφικά βιβλία και νομικζσ οντότθτεσ που δεν 

τθροφν βιβλία, ςε τριμθνιαία βάςθ 

Προκεςμίεσ 

υποβολισ 
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Καταςτάςεισ προμθκευτών

Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ – επανυποβολι των 

καταςτάςεων προμθκευτών μζχρι τθν 31θ Μαρτίου του 

επόμενου από τθν χριςθ ζτουσ

Μετά από τθν παραπάνω θμερομθνία επιβάλλεται για κάκε 

εκπρόκεςμθ κατάςταςθ πρόςτιμο 100 €

Τροποποίθςθ & 

εκπρόκεςμθ 

διλωςθ
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Καταςτάςεισ πελατών

Εκπρόκεςμθ ι τροποποιθτικι διλωςθ κατάςταςθσ πελατών 

πζραν τθσ 15θσ του επόμενου μινα ςθμαίνει διαδικαςτικό 

πρόςτιμο του ΚΦΔ φψουσ 100 ευρϊ

Τροποποίθςθ & 

εκπρόκεςμθ 

διλωςθ
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Τα πεδία που 

περιλαμβάνουν

Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 
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Καταςτάςεισ πελατών

Περιλαμβάνουν όλεσ τισ χονδρικζσ πωλιςεισ

Τα ςτοιχεία τιμολογίων ανά πελάτθ καταχωροφνται ςε 

ξεχωριςτι γραμμι από τα ςτοιχεία πιςτωτικών τιμολογίων 

ανά πελάτθ

Δεν υποβάλλεται ξεχωριςτι κατάςταςθ πιςτωτικών 

υπολοίπων

Δεν περιλαμβάνουν τισ πωλιςεισ ςε ΕΕ και τρίτεσ χώρεσ

Τι 

περιλαμβάνουν 
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Καταςτάςεισ πελατών

Περιλαμβάνουν όλεσ τισ λιανικζσ πωλιςεισ

Οι λιανικζσ πωλιςεισ καταχωροφνται ςε μια γραμμι ανά 

αρικμό μθτρϊου Φορολογικισ ταμειακισ μθχανισ

Το πρώτο τρίμθνο 2014 κα επιτραπεί θ ςυγκεντρωτικι 

αναγραφι του ποςοφ των λιανικϊν πωλιςεων

Οι χειρόγραφεσ αποδείξεισ λιανικισ και οι 

μθχανογραφθμζνεσ αποδείξεισ λιανικισ καταχωροφνται ωσ 

λοιπά ζςοδα λιανικισ με τθν ζνδειξθ χωρίσ ταμειακι

Τι 

περιλαμβάνουν 



13

Καταςτάςεισ πελατών

Τι 

περιλαμβάνουν

Χειρόγραφεσ & 

μθχ/νεσ
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Καταςτάςεισ προμθκευτών

Στισ καταςτάςεισ προμθκευτών δθλώνονται ςε ξεχωριςτι 

γραμμι τα ποςά των κανονικϊν τιμολογίων και ςε 

ξεχωριςτι γραμμι τα ποςά των πιςτωτικϊν τιμολογίων

Οι καταςτάςεισ προμθκευτών περιλαμβάνουν και τθν 

ςυγκεντρωτικι αναγραφι των λοιπϊν δαπανϊν για τισ 

οποίεσ δεν υπάρχει υποχρζωςθ διαςταφρωςθσ

Τι 

περιλαμβάνουν 
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Καταςτάςεισ προμθκευτών

Τι 

περιλαμβάνουν 
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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Καταχϊρθςθ 

εςόδου 

ταμειακισ 

μθχανισ
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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Υποβολι μπορεί να γίνει είτε με απευκείασ καταχώρθςθ 

κάκε ενόσ παραςτατικοφ είτε με ςυγκεντρωτικζσ εγγραφζσ

Επίςθσ μπορεί να ανεβάςετε ζνα ι περιςςότερα αρχεία π.χ. 

ζνα αρχείο για κάκε υποκατάςτθμα

Οι εγγραφζσ ι τα αρχεία αποκθκεφονται και ο χριςτθσ δίνει 

εντολι υποβολισ

Η ΓΓΠΣ ενοποιεί τα αρχεία κατά τθν τελικι υποβολι

Υποβολι
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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Στισ καταςτάςεισ προμθκευτών καταχωροφμε τα ποςά των 

φορολογικών παραςτατικών δθλαδι τθν κακαρι τουσ αξία 

και τον ΦΠΑ ανεξαρτιτωσ του αν εκπζςαμε ι όχι τον ΦΠΑ

Π.χ. ζνα τιμολόγιο εςτιατορίου κα ενθμερώςει τθν ςτιλθ 

ΦΠΑ κανονικά, ζςτω και αν για μασ ο ΦΠΑ είναι δαπάνθ

Υποβολι
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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Μετά τθν  υποβολι μιασ κατάςταςθσ πελατών –

προμθκευτών αυτι ζχει τον χαρακτθριςμό ωσ υποβλθκείςα 

ςε επεξεργαςία

Μια κατάςταςθ είναι οριςτικι μόνο όταν αποκτιςει τον 

χαρακτθριςμό εγκρίκθκε. Αυτό ςθμαίνει ότι όλεσ οι 

εγγραφζσ τθσ ζγιναν αποδεκτζσ από το ςφςτθμα 

Υποβολι
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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Αν μια εγγραφι δεν δθλωκεί ι αν δθλωκεί διαφορετικό 

ποςό, π.χ. από τον προμθκευτι  ι πελάτθ ςασ, 

παρουςιάηονται οι αποκλίςεισ εςόδων ι εξόδων ςε ειδικό 

μενοφ.

Ο υπόχρεοσ κα κλθκεί να δικαιολογιςει τθν διαφορά ι να 

τροποποιιςει τθν ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ του.

Υποβολι
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Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Αποκλίςεισ

εςόδων



22

Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 

Αποκλίςεισ

εξόδων
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Διακίνθςθ & Τιμολόγθςθ

Καταργοφνται τα Δελτία Αποςτολισ ωσ ςτοιχεία του ΚΦΑΣ

Εκδίδεται Δικαιολογθτικό ζγγραφο μθ τιμολογθκζντων

εμπορευμάτων, όταν δεν εκδίδεται ςτοιχείο αξίασ

Το Δικαιολογθτικό ζγγραφο μθ τιμολογθκζντων εμπορευμάτων 

φζρει υποχρεωτικά όλα τα ςτοιχεία ενόσ τιμολογίου όπωσ 

περιγράφονται ςτα άρκρ 9, 10 και 11 ΚΦΑΣ

Δεν είναι  υποχρεωτικι πλζον θ αναγραφι του αρικμοφ 

κυκλοφορίασ του μζςου μεταφοράσ

Για εμπορεφματα χωρίσ ςυνοδευτικό ζγγραφο, κατά τθν 

παραλαβι ο πελάτθσ εκδίδει ο ίδιοσ το Δικαιολογθτικό 

ζγγραφο μθ τιμολογθκζντων εμπορευμάτων (ουςιαςτικά 

ανάποδο δελτίο αποςτολισ)

Δελτία 

Αποςτολισ
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Αποςτολι αρχείων μζςω ΕΑΦΔΣΣ

Η αποςτολι αρχείων ςτθν ΓΓΠΣ μζςω των ΕΑΦΔΣΣ 

αναβάλλεται μζχρι νεωτζρασ αλλά ςφμφωνα με 

πλθροφορίεσ ματαιϊνεται δια τθσ αναβολισ.

Ήδθ θ ςχετικι εγκφκλιοσ είναι πλζον παρωχθμζνθ,

κακώσ ο ςχετικόσ πίνακασ κωδικοποίθςθσ 

παραςτατικών περιλαμβάνει πλζον καταργθμζνα 

ςτοιχεία του ΚΦΑΣ. 

Αναβολι ;
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Σφνταξθ Ιςολογιςμοφ 2013

Κακιερϊνεται για τουσ υπόχρεουσ τιρθςθσ διπλογραφικϊν 

βιβλίων θ υποχρζωςθ τιρθςθσ «θλεκτρονικοφ φακζλου 

ελζγχου» ανά διαχειριςτικι περίοδο που κα περιλαμβάνει: 

το τελευταίο προςωρινό και το οριςτικό ιςοηφγιο των 

λογαριαςμών όλων των βακμίδων,  

τα θμερολόγια,

το βιβλίο απογραφών και ιςολογιςμοφ,  

των πλθροφοριών των επιτθδευματιών που υποχρεοφνται ςε 

τιρθςθ κεωρθμζνων εντφπων με τισ πλθροφορίεσ των 

ςυναλλαγών τουσ και  

το μθτρώο παγίων,  και τισ καρτζλεσ κεωρθμζνθσ αποκικθσ

…εφόςον  τα ανωτζρω τθροφνται μθχανογραφικά

Τι άλλαξε
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Σφνταξθ Ιςολογιςμοφ 2013

Η ενθμζρωςθ του θλεκτρονικοφ φακζλου ελζγχου 

πραγματοποιείται μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα από τθν 

προκεςμία υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

Τυχόν αρχεία Excel, Word ι άλλων εφαρμογϊν τα οποία ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί για τθν απεικόνιςθ του βιβλίου απογραφών και 

Ιςολογιςμοφ, του Ιςολογιςμοφ και των λοιπών Οικονομικών 

Καταςτάςεων αποτελοφν μζροσ του θλεκτρονικοφ φακζλου 

ελζγχου.

Τι άλλαξε
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Σφνταξθ Ιςολογιςμοφ 2013

Εάν οριςμζνα από τα οριηόμενα με τισ διατάξεισ αυτζσ βιβλία, 

καταςτάςεισ, ι οι πλθροφορίεσ τθσ παραγράφου 23 του άρκρου 

αυτοφ, τθροφνται χειρόγραφα, τότε τα δεδομζνα αυτών δεν 

αποκθκεφονται ςτο φάκελο αυτό.  

Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ δεν υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ., και τα 

δεδομζνα του δίνονται άμεςα ςτον ζλεγχο όταν ηθτθκοφν από 

αυτόν. 

Τι άλλαξε
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Σφνταξθ Ιςολογιςμοφ 2013

Δεν τθροφνται πλζον διπλότυπεσ καταςτάςεισ απογραφισ για 

τα υποκαταςτιματα και τουσ αποκθκευτικοφσ χώρουσ που 

βρίςκονται ςε απόςταςθ πάνω από 50 χιλιόμετρα από τθν ζδρα.  

Τα αγακά που βρίςκονται ςε υποκατάςτθμα ι ςε αποκθκευτικό 

χώρο καταχωροφνται διακεκριμζνα ςτο βιβλίο απογραφϊν τθσ 

ζδρασ και τα δεδομζνα των αγακών αυτών δίνονται άμεςα ςτον 

ζλεγχο που διενεργείται ςτο υποκατάςτθμα ι ςτον 

αποκθκευτικό χώρο.   

Τι άλλαξε
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Σφνταξθ Ιςολογιςμοφ 2013

Η προκεςμία κλειςίματοσ του Ιςολογιςμοφ για τουσ υπόχρεουσ 

τιρθςθσ διπλογραφικών βιβλίων ορίηεται ςτθν εμπρόκεςμθ 

υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ αντί αυτισ που 

όριηε ο ΚΒΣ. 

Καταργείται θ υποχρζωςθ υποβολισ ετιςιου ιςοηυγίου ςτθν 

αρμόδια ΔΟΥ.  

Τι άλλαξε
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Νζο ποινολόγιο φορολογικών παρεμβάςεων

Αφορά εκπρόκεςμθ διλωςθ παρακρατοφμενων φόρων ι 

ειςοδιματοσ για τθν οποία προκφπτει φόροσ

Πρόςτιμο :

1.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία 

2.500 για διπλογραφικά βιβλία

Πρόςτιμα
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Όλεσ οι εφαρμογζσ τθσ SingularLogic είναι 
ζτοιμεσ !

Ζθτιςτε 

τισ νζεσ 

εκδόςεισ



Εσταριστούμε για τη 

σσμμετοτή σας

24/1/2014


