
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΨΒΜ246ΜΠ3Ζ-Λ2Ξ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοο ίω ν Εσόδων 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ '- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ηΡΕ£ΤΙΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση

Τηλέφωνο
Ροχ
Ε-Μ 3ΪΙ

Καρ. Σερβίας 10 
10184 Αθήνα 
210-3610030 
210-3615052
<±βΙβ97@ ΓΠθί3θΐΓη.9Γ
νννννν.33θΐΘ·αΓ

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019

Ο Δ Ε Λ Ζ  1053078 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ω ςΠ .Δ .

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων -  εξόδων) και εισ ιτηρίω ν εκδηλώ σεω ν 
συνδυασμώ ν στις π ερ ιφερειακές και δημοτικές εκλογές.»

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην 

υπηρεσίας μας, αναφορικά με τη θεώρηση του ειδικού β ιβλίου( εσόδω ν -  εξόδων), καθώς 

και τω ν εισ ιτηρίω ν τω ν εκδηλώ σεω ν που δ ιατίθεντα ι από τους συνδυασμούς στις 

περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, σύμφω να με τα οριζόμενα στις δ ιατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 9 και της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.3870/2010 

(Α Ί3 8 ) ,  όπ ω ς ισχύει, σας γνω ρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις  δ ιατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3870/2010 ( Α Ί  38) ορίζεται 

ότι οι συνδυασμοί τηρούν ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχω ρούνται υποχρεω τικά όλα τα 

έσοδα και οι δαπάνες τω ν συνδυασμώ ν, κατά την προεκλογική περίοδο. Το βιβλίο 

εσόδων -εξόδω ν θεωρείται, κατά την έναρξη της π ροεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια 

Α ' Δ .Ο .Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου γ ια  τις  π εριφερειακές εκλογές και από 

την Α ' Δ .Ο .Υ. της  έδρας του οικείου δήμου, για τις  δημοτικές εκλογές.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 

του ν.3870/2010 (Α Ί 3 8 )  ορίζεται ότι οι συνδυασμοί μπορεί να δ ιαθέτουν διπλότυπα 

εισιτήρια εκδηλώσεω ν. Κάθε διπλότυπο εισιτήριο αριθμείτα ι και θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. 

της έδρας της π ερ ιφέρειας ή του οικείου δήμου, στο στέλεχος δε αυτού αναγράφονται το 

ονοματεπώ νυμο, το πατρώ νυμο, ο Αρ ιθμός Φ ορολογικού Μ ητρώου (Α .Φ .Μ .) και ο
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Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή ο αριθμός διαβατηρίου του προσώ που στο οποίο 

διατίθεται.

3. Επισημαίνεται, ότι το ειδικό βιβλίο, καθώ ς και τα διπλότυπα εισιτήρια εκδηλώσεων 

τω ν υπόψη π ερ ιπ τώ σεω ν δεν προβλέποντα ι από φορολογικές διατάξεις.

4. Περαιτέρω, από 1-1-2014 καταργήθηκε η υποχρέωση θεώ ρησης οποιουδήποτε 

φορολογικού βιβλίου και στο ιχείου που προβλεπόταν από τις  διατάξεις του ν.4093/2012 

(Κ .Φ .Α.Σ.) και τω ν απ οφάσεω ν που είχαν εκδοθεί κα τ' εξουσιοδότηση αυτού ή του Κ.Β.Σ. 

(Π.Δ. 186/1992), καθώς και του ν.1809/1988, π ερ ί φορολογικώ ν μηχανισμών.

Επίσης, από τις  ισχύουσες διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δεν προβλέπεται 

θεώ ρηση τω ν λογιστικώ ν αρχείω ν (β ιβλίω ν και στοιχείων) από τη φορολογική αρχή.

5. Ενόψει τω ν προαναφερομένω ν, οι αρμόδιες Δ.Ο .Υ. θεω ρούν τα διπλότυπα εισιτήρια 

για τις υπόψη εκδηλώ σεις καθώς και το ειδικό βιβλίο (εσόδων -  εξόδων) που 

προσκομίζουν οι περιφερειακοί και δημοτικο ί συνδυασμοί δεδομένου ότι η θεώρησή 

αυτώ ν προβλέπετα ι για μη φορολογικούς σκοπούς από ειδικές διατάξεις (ν.3870/2010), 

είτε με τη χρήση δ ιατρητικώ ν μηχανών, είτε με τη θέση της σφραγίδας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Ο Δ ιο ικητής της Ανεξάρτητης Αρχής  
Δ ημοσίω ν Εσόδω ν

Γεώ ργιος Πιτσιλής


