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ΘΕΜΑ:«Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις 
επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών 
συναφών αγαθών» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ (υποπεριπτώσεις γδ’ και γη’) και 

στ’ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 14) και 13 (παρ. 3) του π.δ. 

186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’) «Καθιέρωση Φορολογικών 

Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

4. Την 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β’) κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί 

«Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», 

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 5733/Δ10Ε179/9.2.2006 (ΦΕΚ 
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204/Β’) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

5. Την ανάγκη της παρακολούθησης των συναλλαγών εργασιών των 

επιχειρήσεων εκμίσθωσης βιντεοταινιών (βιντεοκασετών, DVD και λοιπών 

συναφών αγαθών) για την περιστολή της φοροδιαφυγής, τη διενέργεια 

λογιστικών επαληθεύσεων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 

6. Την αντιμετώπιση προβλημάτων τήρησης πρόσθετων βιβλίων από τις 

επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών. 

7. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Η απόφασή μας 1038564/236/0015/ΠΟΛ1063/13.4.2005 (Φ.Ε.Κ. 544 

Β’/22.4.2005) «Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις 

επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών» 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Ο επιτηδευματίας που εκμισθώνει βιντεοκασέτες, DVD και λοιπά 

συναφή μέσω αυτόματων μηχανημάτων με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης 

(self video club), ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την 

απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, από 1.11.2006  υποχρεούται: 

α) Να τηρεί θεωρημένο «Μητρώο Εκδοθέντων Ψηφιακών Καρτών 

Πελατών», στο οποίο καταχωρούνται με την έκδοση της κάρτας η ημερομηνία, 

ο α/α αυτής, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. 

β) Να εκτυπώνει για τον πελάτη, με κάθε παράδοση ή παραλαβή 

βιντεοκασετών ή DVD ή λοιπών συναφών αγαθών μέσω του αυτόματου 

μηχανήματος, αθεώρητη «Απόδειξη παράδοσης» ή «Απόδειξη παραλαβής» 

αντίστοιχα, στην οποία αναγράφονται ο α/α της ψηφιακής κάρτας, η 

ημερομηνία, η ώρα παράδοσης ή παραλαβής με τετραψήφιο αριθμό, καθώς και 

το είδος του αγαθού (βιντεοκασέτα ή DVD ή συναφές) και η ποσότητα των 

αγαθών που παραδίδονται ή παραλαμβάνονται αντίστοιχα. 

γ) Να τηρεί θεωρημένο βιβλίο «Ποσοτικής Παράδοσης και Παραλαβής 

μέσω Αυτόματου Μηχανήματος», το οποίο ενημερώνεται άμεσα με τα 

δεδομένα των παραπάνω αποδείξεων παράδοσης και παραλαβής και 
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εκτυπώνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Παρέλκει η τήρηση του 

βιβλίου αυτού, όταν οι «Αποδείξεις παράδοσης» και οι «Αποδείξεις 

παραλαβής» της προηγούμενης περίπτωσης εκδίδονται και σημαίνονται με τη 

χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του 

Ν.1809/1988. 

2. Ο επιτηδευματίας της προηγούμενης παραγράφου που τηρεί βιβλία Β’ 

ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών από 

φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό του ν. 1809/1988, ο οποίος δύναται να 

συνδέεται κατάλληλα με το αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών. 

Η απόδειξη εκδίδεται άμεσα με την καταβολή ποσού ή με κάθε κατάθεση 

ποσού στο αυτόματο μηχάνημα συναλλαγών, όπου στην τελευταία αυτή 

περίπτωση η αξία του προσμετράται αθροιστικά και καταγράφεται ηλεκτρονικά 

στη ψηφιακή κάρτα συναλλαγών. 

3. Ο επιτηδευματίας που εκμισθώνει βιντεοκασέτες, DVD και λοιπά 

συναφή με τον κλασσικό τρόπο υποχρεούται να εκδίδει την απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών με την παράδοση των αγαθών στον πελάτη. Στην απόδειξη αυτή, 

που εκδίδεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του 

π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) καθώς και του ν.1809/1988, αναγράφονται πέραν των 

δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις αυτές το είδος των 

εκμισθούμενων αγαθών ανά γενική κατηγορία (π.χ. CD, βιντεοκασέτες κ.λ.π.) 

και οι ημέρες εκμίσθωσης επί την αξία εκμίσθωσης ανά ημέρα του είδους 

αυτού. Στην περίπτωση που κατά την επιστροφή των εκμισθούμενων αγαθών 

από τον πελάτη γεννιέται δικαίωμα είσπραξης επιπλέον αμοιβής, εκδίδεται 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την αμοιβή αυτή, με την επιστροφή τους.». 

2.  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

                                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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