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ΘEMA: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση
λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της
χώρας.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην
υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.),
τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης,
επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία
(αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.
Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται
ότι τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το πόσο
Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4308/2014 ορίζεται ο χρόνος
ενημέρωσης λογιστικών αρχείων. Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1α΄ του άρθρου αυτού
ορίζεται ότι όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή
λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα, στην παράγραφο 1β΄ ορίζεται ότι όταν η οντότητα δεν συντάσσει
ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε
ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη
λήξη του τριμήνου, ενώ με την παράγραφο 1γ΄ του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι σε
κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη
σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Επιπλέον, η μετατροπή ποσών στο εθνικό νόμισμα γίνεται σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις του άρθρου 27 του νόμου αυτού. Ως εθνικό νόμισμα της χώρας νοείται το ευρώ.
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4. Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του
άρθρου 3 των Ε.Λ.Π. από τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) προκύπτουν οι φορολογικές
υποχρεώσεις της οντότητας, αυτά πρέπει να τηρούνται στο εθνικό νόμισμα (ευρώ) ενώ τα
ποσά που αναγράφονται στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολογίων) μπορούν να
εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα με την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου
Φ.Π.Α. εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα (ευρώ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Β΄
2. Αποδέκτες πίνακα Γ’
3. Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.
4. Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ (για ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κας Υφυπουργού
3. Αποδέκτες πίνακα Η΄
4. Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.
5. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
6. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),
Βουλής 7 – Τ.Κ. 105 62 Αθήνα
7. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση (Πίνακας Ζ’)
8. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ).
9. Shell & MOH Aviation Fuels A.E.
Λεωφ. Κηφισίας 151, Τ.Κ.151 24, Μαρούσι
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
3. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
4. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
α) Τμήμα Δ’- Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

