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ΣHMEIΩMA K.B.Σ. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α) το παλαιό Σηµείωµα Θεώρησης το οποίο στο εξής θα χρησιµοποιείται και για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
ΧΡ
• 

• ς (α), (δ), (στ). 
•  
• ). 
• 

• α ο Πίνακας (ζ), όπου αυτό απαιτείται. 

β) 
Επιτηδευµατίας αφορούν περισσότερες από µία εγκαταστάσεις, τότε πρέπει  υποβληθούν και αντίστοιχα Σηµειώµατα ανά εγκατάσταση (εξαιρείται ο Πίνακα

 
Το Σηµείωµα Κ.Β.Σ. αντικαθιστά 

ΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Κ.Β.Σ. 
Θεώρηση Βιβλίων - Στοιχείων: Συµπληρώνονται οι Πίνακες (α),(β),(γ). 
Αίτηση Ακύρωσης Θεωρηµένων Βιβλίων - Στοιχείων: Συµπληρώνονται οι Πίνακε
∆ήλωση Απώλειας Βιβλίων - Στοιχείων: Συµπληρώνονται οι Πίνακες (α), (δ), (στ).
Τόπος Τήρησης - Ενηµέρωσης Βιβλίων: Συµπληρώνονται οι Πίνακες (α), (ε), (στ
Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις, Παρατηρήσεις: Συµπληρώνονται οι Πίνακες (α), (στ). 
Αποφάσεις Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ.: Συµπληρώνεται από την Υπηρεσί

• Εξουσιοδότηση: Συµπληρώνεται ο Πίνακας (η), όταν αυτό απαιτείται. 
Υποβάλλεται από τον Επιτηδευµατία στην ∆.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης  ή της εγκατάστασής του, σε ένα (1) αντίτυπο. Αν οι πράξεις που θέλει να εκτελέσει ο

 να

 
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

διες ∆.O.Y. 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Στον Πίνακα αυτό συµπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα σ
Α.Φ.Μ.: Γράψτε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Γράψτε τον αύξοντα αρι
αποδεικτικό έναρξης ή µεταβολής που σας έχει χορηγηθεί από το τµήµα MHTPΩOY. Τα παραπάνω συµπληρώνονται  µόνο στην περίπτωση που η υποβολή
Σηµειώµατος K.B.Σ. αφορά εγκατάσταση. 
ΚΑΤΗΓ. ΒΙΒΛΙΩΝ: Γράψτε την κατηγορία βιβλίων της επιχείρησης (Επιχ) και της εγκατάστασης (Εγκ/σης), όταν το Σηµείωµα K.B.Σ. υποβάλλεται για εγκατάσταση. 
Επώνυµο / Επωνυµία: Γράψτε το επώνυµό σας αν είστε επιτηδευµατίας
µη Φ.Π. 
Όνοµα, Όνοµα πατ
∆ραστηριότητα: Γράψτε την κύρια δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρησή

έρα, Όνοµα Συζύγου: Γράψτε τα αντίστοιχα στοιχεία. 
 σας. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Γράψτε την κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασής σας, τα στοιχεία της διεύθυνσής της καθώς και τους αριθµούς τηλεφώνου και Fax αν υπάρχουν.
Συµπληρώνονται µόνο όταν η υποβολή

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ). 
εις καθώς και η επέκταση - µεταβολή Ενιαίου Θεωρηµένου

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ: Γράψτε τις πληροφορίες που αφορούν τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής σας. Γράψτε επίσης, αν υπάρχουν, τους αριθµούς τηλεφώνου και
Fax. Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής. 

 αφορά εγκατάσταση. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ β (ΒΙΒΛΙΑ - 
Στον Πίνακα αυτό αναγράφονται τα προς θεώρηση Βιβλία, Συνενωµένα Βιβλία και Καταστάσ
Μηχανογραφικού Χαρτιού µε περιεχόµενο Βιβλία, Συνενωµένα Βιβλία και Καταστάσεις. 
Θεώρηση: Συµπληρώστε µε Χ το συγκεκριµένο τετραγωνίδιο, αν θέλετε να θεωρήσετε τα παραπάνω. 
Επέκταση - Μεταβολή Ενιαίου Μηχανογραφικού Χαρτιού: Συµπληρώστε µε Χ το συγκεκριµένο τετραγωνίδιο αν θέλετε να επεκτείνετε ή να µεταβάλετε την χρήση
ενός θεωρηµένου µηχανογραφικού χαρτιού που χρησιµοποιείτε για την εκτύπωση των βιβλίων σας. 
Πράξη Θεώρησης Αριθµός - Έτος: Συµπληρώνεται από την υπηρεσία, εκτός από την περίπτωση επέκτασης, κατά την οποία πρέπει να γράψετε τον αριθµό πράξης
θεώρησης και το έτος που θεωρήθηκε το µηχανογραφικό χαρτί, του οποίου θέλετε να επεκτείνετε ή να µεταβάλλετε τη χρήση. 
Είδος: Γράψτε το είδος (τίτλο) του προς θεώρηση Βιβλίου, Συνενωµένου Βιβλίου κλπ. Αν το είδος που θέλετε να θεωρήσετε είναι το «Ενιαίο Μηχανογραφικό Χαρτί»,

µένου Μηχανογραφικού Χαρτιού, θα γράψετε µόνο τιτότε στη θέση αυτή θα γράψετε και όλες τις χρήσεις που θα έχει αυτό το χαρτί. Σε περίπτωση επέκτασης Θεωρη ς
χρήσεις που θέλετε να προσθέσετε ή να µεταβάλετε. 
Αρίθµηση (Από, Έως): Γράψτε τους αριθµούς της πρώτης και της τελευταίας σελίδας που θέλετε να θεωρήσετε. 

λα.  
Παρατηρήσεις: Γράψτε όποια παρατήρη ται σε άλλο σηµείο του εντύπου. 

). 
υνενωµένα Βιβλία - Στοιχεία καθώς και η επέκταση ή µεταβολή (διαγραφή) τω

Αντίτυπα: Γράψτε το πλήθος των αντιτύπων που περιλαµβάνει το προς θεώρηση είδος. 
Τρόπος Τήρησης: Γράψτε «ΧΕΙΡ» αν το προς θεώρηση είδος τηρείται Χειρόγραφα, «ΜΗΧ» αν τηρείται Μηχανογραφικά και «Κ.Φ.» αν τηρείται  σε κινητά φύλ

ση ή διευκρίνιση θέλετε σχετικά µε τη συγκεκριµένη θεώρηση, η οποία δεν περιγράφε
 

ΠΙΝΑΚΑΣ γ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
Στον Πίνακα αυτό, αναγράφονται τα προς Θεώρηση Στοιχεία, Συνενωµένα Στοιχεία, Σ ν
χρήσεων ενός Θεωρηµένου Μηχανογραφικού Εντύπου Πολλαπλής Χρήσης µε περιεχόµενο Στοιχεία, Συνενωµένα  Στοιχεία. 
Θεώρηση: Συµπληρώστε µε Χ το συγκεκριµένο τετραγωνίδιο αν θέλετε να θεωρήσετε. 
Επέκταση - Μεταβολή Μηχανογραφικού Εντύπου Πολλαπλής Χρήσης: Συµπληρώστε µε Χ το συγκεκριµένο τετραγωνίδιο αν θέλετε να επεκτείνετε ή να
µεταβάλετε την χρήση ενός Θεωρηµένου Μηχανογραφικού Εντύπου Πολλαπλής Χρήσης που χρησιµοποιείτε για την έκδοση  Στοιχείων, κ.λ.π. 
Πράξη Θεώρησης Αριθµός - Έτος: Συµπληρώνεται από την υπηρεσία εκτός της περίπτωσης επέκτασης, κατά την οποία πρέπει να γράψετε τον αριθµό πράξης
θεώρησης και το έτος που θεωρήθηκε το Μηχανογραφικό Έντυπο Πολλαπλής Χρήσης του οποίου θέλετε να επεκτείνετε ή να µεταβάλετε τη χρήση. 
Είδος: Γράψτε το είδος (τίτλο) του προς θεώρηση Στοιχείου, Συνενωµένου Στοιχείου  κλπ. Αν
Πολλαπλής Χρήσης»,τότε στη θέση αυτή θα γράψετε όλες τις χρήσεις που θα έχει αυτό το Έντυπο. Σε περίπτωση
Πολλαπλής Χρήσης θα γράψετε µόνο τις χρήσεις που θέλετε να προσθέσετε ή να µεταβάλλετε.  
Σειρά: Αν το προς θεώρηση Είδος εκδίδεται σε σειρά, γράψτε στη στήλη αυτή το διακριτικό της (Α,Β,Γ, 1,2, κ.λ.π.). 
Χρήση Σειράς: Αν η συγκεκριµένη σειρά του προς θεώρηση Είδους εκδίδεται εντός της επιχείρησης, γράψτε σ
εκτός της επιχείρησης (πωλητές, φορτηγά κλπ), τότε γράψτε την ένδειξη «ΕΚΤΟΣ». 
Αρίθµηση (Από, Έως): Γράψτε τους αριθµούς της πρώτης και της τελευταίας σελίδας που θέλετε 
Αριθµός Στελεχών: Γράψτε το συνολικό αριθµό των στελεχών (µπλοκ) του προς θεώρηση Είδους
Αντίτυπα: Γράψτε το πλήθος των αντιτύπων που περιλαµβάνει το προς θεώρηση Είδος (1,2,3.....). 
Τρόπος Έκδοσης: Γράψτε «ΧΕΙΡ» αν το προς θεώρηση Είδος εκδίδεται Χειρόγραφα, «ΜΗΧ» αν εκδίδεται Μηχανογραφικά και «Κ.Φ.» αν εκδίδεται  σε κινητά φύλλα. 
Παρατηρήσεις: Γράψτε οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίνιση θέλετε σχετικά µε τη συγκεκριµένη θεώρηση ή οποία δεν αναφέρεται σε ς
K.B.Σ. 
Στο χώρο «Ο Παραλαβών», γράφει τα στοιχεία του και υπογράφει το πρόσωπο που παραλαµβάνει τα θεωρηµένα Βιβλία, Στοιχεία κλπ.  
Στο χώρο «Ο Επιτηδευµατίας», υπογράφει πάντα ο Επιτηδευµατίας Φυσικό Πρόσωπο (Φ.Π.) ή ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης όταν το Σηµείωµα K.B.Σ.
υποβάλλεται από µη Φ.Π. (Εταιρείες κ.λ.π.) και τίθεται η σφραγίδα της επιχείρησης. 
 

 το είδος που θέλετε να θεωρήσετε είναι το «Μηχανογραφικό Έντυπο
 επέκτασης Θεωρηµένου Μηχανογραφικού Εντύπου

τη στήλη αυτή την ένδειξη «ΕΝΤΟΣ», ενώ αν εκδίδεται

να θεωρήσετε. 
. 

 άλλο σηµείο του Σηµειώµατο

ς
(ε)). 

Στο χώρο «προς τη ∆.Ο.Υ.» γράψτε τη ∆.Ο.Υ. στην οποία θα υποβάλετε το Σηµείωµα K.B.Σ. Στο χώρο «Αρ. Φακέλου» γράφεται ο Αριθµός Φακέλου των A.E., στις
περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί τέτοιος από τις αρµό
 

 α (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΑ). 
τοιχεία της επιχείρησής σας (έδρας και εγκατάστασης). Ειδικότερα: 

θµό (Α/Α) και το Είδος (Είδος) της εγκατάστασης, (π.χ. κατάστηµα, αποθήκη, έκθεση, λατοµείο, κ.λ.π.) όπως αναφέρονται στο
 του

 Φ.Π. ή την επωνυµία της επιχείρησης σας (όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό) αν είστε



 

ΠΙΝΑΚΑΣ δ (ΑΚΥΡΩΣΗ - ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ). 
Στον Πίνακα αυτ
και  Στοιχείων Κ.Β.Σ.  
Ακύρωση Βιβλίων και Στοιχείων Κ.Β.Σ.: Συµπληρώστε µε Χ το συγκεκριµένο τετραγωνίδιο αν θέλετε να ακυρώσετε. 
∆ήλωση Απώλειας Βιβλίων και Στοιχείων Κ.Β.Σ.: Συµπληρώστε µε Χ το συγκεκριµένο τετραγωνίδιο αν θέλετε να δηλώσετε την απώλεια τους. 
Πρ
απώλειά του. 
∆.Ο.Υ. Θεώρησης: Γράψτε τον κωδικό της ∆.Ο.Υ. όπου έχει γίνει η θεώρηση. 

ίς ενιαία (συνεχή) αρίθµηση, θα γράψετε σε διακεκριµένες σειρές και κατά ενιαία αρίθµηση τα ακυρούµενα ή

κ.λ.π.). 
Συνηµµένα: Γράψτε τα στοιχεία των εγγράφων που συνυποβάλλονται µαζί µε το Σηµείωµα K.B.Σ. 
 

Ο  γνωστοποίηση ή αίτηση για έγκριση τήρησης - ενηµέρωσης των Βιβλίων εκτός της έδρας που αφορούν ή της εγκατάστασης. 
• 

σης εκτός της αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. επιχείρησης ή

 αριθµό της εγκατάστασης που αφορά η αίτηση - γνωστοποίηση όπως αυτός φαίνεται στην βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής του τµήµατο

Πράξη Ακύρωσης: Συµπληρώνεται από τη υπηρεσία. 
Είδος: Γράψτε το είδος (τίτλο) αυτού που θέλετε να ακυρώσετε ή να δηλώσετε την απώλεια του. 
Σειρά: Αν το προς ακύρωση ή απολεσθέν Είδος είχε θεωρηθεί σε σειρά γράψτε εδώ το διακριτικό της (Α,Β,...1,2,...). 
Αρίθµηση (Από Έως): Γράψτε ανά είδος την πρώτη και την τελευταία σελίδα που θέλετε να ακυρώσετε ή να δηλώσετε την απώλειά τους. Αν πρόκειται να ακυρώσετε
ή να δηλώσετε την απώλεια Bιβλίων - Στοιχείων χωρ
απολεσθέντα είδη π.χ. από το N° 100 - 120, από N° 200 -250 κ.λπ. 
Αιτία: Γράψτε την αιτία ακύρωσης ή απώλειας (π.χ. ∆ιακοπή, Αδράνεια κ.λ.π. Κλοπή ή άλλη αιτία 

ΠΙΝΑΚΑΣ ε (ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ). 
Πίνακας αυτός αντικαθιστά τη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΙΤ. (1)  ΓΝΩΣ (2): Γράψτε «1» αν πρόκειται για υποβολή αίτησης (τόπος τήρησης - ενηµέρω
εγκατάστασης) ή «2» αν πρόκειται για γνωστοποίηση (τόπος τήρησης - ενηµέρωσης εντός της αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ.). 
Εγκ/ση: Γράψτε τον ς
Mητρώου της ∆.O.Y. 
Ενηµέρωση: Σηµειώστε Χ στη στήλη αυτή αν πρόκειται για ενηµέρωση των Βιβλίων.  

 την αρµόδια για την επιχείρηση ή εγκατάσταση ∆.Ο.Υ. 
• 

 τα Βιβλία σας 

ση γίνεται

X). 
Σηµείωση: Tα είδη των B  πίνακα στ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ στ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΑ). 
ώς επίσης και για τη

Τήρηση: Σηµειώστε Χ στη στήλη αυτή αν πρόκειται για τήρηση των Bιβλίων. 
Αρµόδια ∆.Ο.Υ.: Γράψτε
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Α.Φ.Μ.: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του επιτηδευµατία που θα τηρεί - ενηµερώνει τα Βιβλία. 
Εγκ/ση: Γράψτε τον αριθµό της εγκατάστασης του επιτηδευµατία στην οποία θα τηρούνται ή ενηµερώνονται
∆.Ο.Υ.: Γράψτε την αρµόδια ∆.Ο.Υ. της εγκατάστασης στην οποία τηρούνται ή ενηµερώνονται τα Βιβλία σας. 
Από ηµ/νία: Γράψτε την ηµεροµηνία από την οποία η τήρηση - ενηµέρωση θα γίνεται στον συγκεκριµένο τόπο. 
Τρόπος Τήρησης - Ενηµέρωσης: Γράψτε «ΧΕΙΡ» αν  η τήρηση - ενηµέρωση γίνεται χειρόγραφα. Γράψτε «ΜΗΧ» αν η τήρηση - ενηµέρω
µηχανογραφικά. 
Λοιπές Πληροφορίες: Γράψτε ό,τι  άλλη σχετική πληροφορία είναι αναγκαία (π.χ. Ονοµατεπώνυµο Λογιστή, ∆/νση Τόπου Τήρησης, Τηλέφωνο, FA

ιβλίων που θέλετε να τηρούνται ή ενηµερώνονται εκτός της έδρας ή εγκατάστασης θα τα αναγράψετε στον παρακάτω
 

O Πίνακας αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αίτηση, γνωστοποίηση ή παρατήρηση προς τη ∆.Ο.Υ. µέσω του Τµήµατος του Κ.Β.Σ. καθ ν
αναγραφή των Bιβλίων του πίνακα ε. 
Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις, Παρατηρή λλετε στη ∆.Ο.Υ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ η (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ). 

Ο Επιτηδευµατίας: Υπογράφεται από τον Επιτηδευµατία στην περίπτωση που έχει συµπληρωθεί Πίνακας αυτής της σελίδας του Εντύπου και τίθεται η σφραγίδα τη

σεις: Συµπληρώστε µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο σύµφωνα µε το τι θέλετε να υποβά
 

Γράψτε τα στοιχεία του προσώπου που εξουσιοδοτείτε για να υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. το ΣHMEIΩMA Κ.Β.Σ., για λογαριασµό της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται
στον Πίνακα. 

 

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ 
1. Στις περιπτώσεις 1) που δηλώνεται επέκταση µε τους πίνακες  (β) και (γ), 2) που δηλώνεται απώλεια µε τον πίνακα (δ), 3) που συ

που υποβάλλετε γνωστοποίηση ή αίτηση µε τον πίνακα (στ), τότε το Σηµείωµα K.B.Σ. πρέπει να πρωτοκολλείται από τη ∆.O.Y. 

ς
επιχείρησης. 

µπληρώνεται ο πίνακας (ε), 4)

2. Όταν οι χώροι καταχώρησης των Πινάκων του ΣHMEIΩMATOΣ K.B.Σ. δεν επαρκούν τότε συµπληρώνονται περισσότερα Έντυπα. 

άξη Θεώρησης Αριθµός - Έτος: Γράψτε τον αριθµό και το έτος της πράξης  µε την οποία είχε θεωρηθεί το Είδος που θέλετε να ακυρώσετε ή να δηλώσετε την

ό αναγράφονται τα προσκοµιζόµενα από τον Επιτηδευµατία προς ακύρωση θεωρηµένα Βιβλία, Στοιχεία κ.λ.π. Επίσης δηλώνονται οι απώλειες Βιβλίων
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