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ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄ 
 
      ΠΡΟΣ 
Ταχ. ∆/νση :     Κ.Σερβίας 10  Ως Π.∆. 
Ταχ. Κώδικας:   101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:   ∆.Σταµατόπουλος 
Τηλέφωνο     :   3610030 
 
ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση σειρών στοιχείων ή αθροιστών φ.τ.µ.  

  που χρησιµοποιούνται για πωλήσεις προϊόντων (φαγητών, 

  ποτών κ.λπ.) µε δηµοτικό φόρο. 

 

   1. Σας κοινοποιούµε τα τρία πρώτα εδάφια της παρ.22 του άρθρου 7 του 

ν.2307/15.6.1995 (ΦΕΚ 113) τα οποία έχουν ως εξής: 
« Η αληθής έννοια της διάταξης του εδαφίου Β΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του 

ν.339/1976, όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 26 του 

ν.1828/1989, µε την οποία επιβάλλεται τέλος σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στα 

ακαθάριστα έσοδα των: α) Κέντρων διασκέδασης και των κάθε είδους µορφής και 

ονοµασίας καταστηµάτων Γ΄ κατηγορίας και ανωτέρας, στα οποία προσφέρονται 

φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα, β) 

Ζυθοπωλείων ανεξαρτήτως κατηγορίας, µπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης κατηγορίας και 

γ) Κέντρων πολυτελείας, είναι ότι:  το τέλος επιβάλλεται µόνο στα προϊόντα, τα οποία 

σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήµατα που αναφέρονται στη διάταξη 

αυτή. 

 Ο διαχωρισµός τω ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινταιστο παραπάνω τέλος 

γίνεται σε ιδιαίτερες σειρές φορολογικών στοιχείων, όταν δε χρησιµοποιείται 

φορολογική ταµειακή µηχανή πρέπει να καταχωρούνται σε διαφορετικά τµήµατα 

(αθροιστές).  Η ύπαρξη των σειρών ή των συγκεκριµένων αθροιστών γνωστοποιείται 

πριν από τη χρησιµοποίησή τους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 



 Για τη µη τήρηση των προηγούµενων διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις 

των άρθρων 32 και 34 του π.δ/τος 186/1992  ». 

 Οι διατάξεις αυτές, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.2307/95, ισχύουν από την 

δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 15.6.1995. 

 

   2. Από τις κοινοποιούµενες διατάξεις συνάγεται ότι οι πιο πάνω επιχειρήσεις, 

όταν πραγµατοποιούν πωλήσεις προϊόντων, εκ των οποίων άλλα σερβίρονται και 

καταναλώνονται στο κατάστηµα και άλλα παραδίδονται «πακέτο» για κατανάλωση 

εκτός καταστήµατος, οφείλουν να διαχωρίζουν τα ακαθάριστα έσοδά τους που 

υπόκεινται στο δηµοτικό φόρο 5% από αυτά που δεν υπόκεινται.  

 Για το λόγο αυτό υποχρεούνται: 

   α) Με δήλωση τους να γνωστοποιήσουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., τις σειρές των 

φορολογικών στοιχείων, τις οποίες θα χρησιµοποιούν για τις πωλήσεις των 

υπαγοµένων, στο δηµοτικό φόρο, προϊόντων τους. 

   β) Εφόσον, χρησιµοποιούν φορολογική ταµειακή µηχανή, να δηλώσουν - 

γνωστοποιήσουν τα τµήµατα (αθροιστές) της φ.τ.µ., στα οποία θα καταχωρούνται οι 

πωλήσεις που υπάγονται στον φόρο αυτό. 

   γ) Να καταχωρούν τα έσοδα που υπόκεινται σε δηµοτικό φόρο, στις 

προκαθορισµένες σειρές στοιχείων ή στα αντίστοιχα τµήµατα της φ.τ.µ. 

   δ) Επίσης, πρέπει να καταχωρούν στα βιβλία τους διακεκριµένα τα ακαθάριστα 

έσοδα, που υπόκεινται στο δηµοτικό φόρο 5% χρησιµοποιώντας ιδιαίτερες στήλες 

στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ή ιδιαίτερους λογαριασµούς στα βιβλία τρίτης 

κατηγορίας, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή επαλήθευση, από τον έλεγχο 

των υποκειµένων στο πιο πάνω φόρο εσόδων. 

   

   3. Τέλος, η προαναφερόµενη γνωστοποίηση, πρέπει να γίνεται στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ., πριν από την χρησιµοποίηση των σειρών των φορολογικών στοιχείων ή των 

αθροιστών των φ.τ.µ., τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την έκδοση στοιχείων µε 

ακαθάριστα έσοδα, υποκείµενα στο δηµοτικό φόρο 5%. 
 
 Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων αυτών, παρακαλούµε για 

λόγους χρηστής διοίκησης, να µην επιβληθούν κυρώσεις, εφόσον η υπόψη 

γνωστοποίηση, υποβληθεί µέχρι δύο µήνες από την κοινοποίηση της παρούσης 

εγκυκλίου. 



 

            Με Ε.Υ. 
       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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