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ΣF|!MEiΩIwA K'B.Σ'
οΔl.l ΓΙ EΣ ΣYΜ t]Αl.{ pΩΣl{Σ

..:
α) To Σημεiωμα K.B,Σ. Αvεικαθιαι"d τo παλαι6 Σr1μεiωμα Θει0ρηαηg τo οποiο αro εξηg Θα yρηoιμoπoιεΙτο.ι και για τιq παρακατΦ
πεoιl-Γtζbσειe:

ο ΘειilρηoηBιβλiωv.Στol1εiωv:ΣυμπληρωvοιrιαιοιΠivακεq{α),(β),(γ). 
: ]]].'.Ι|;;.j;:.]::]]

e Aiτηoη Aκιiρωoηg Θεωρημdvωv Elβλiωv - ΣτoI1εiωv: Σι;μlτληρι,ivοvτ.αι οι Πivακεq {ο}, (δ}, {σT}.ο Aι|λωoη Aπιilλεlα g Bl βλfωv. Στoι1εiωv: Συμπλη ριi:vονται οι πivακεg (α), {δ}, (or),
ο T6πo9T{ρηoηg.Εvημ6ρωoηgtsιβλiωv:Συμπληριj:voιrcαιoιπiιlακεg(α),(ε),(ατ).
ο Atτηoεlg, Γvωαroπoιliαεlg, Παρατηρι|οεlq: Συμπληρ6νοιrrαι oι Πivακεg (α}, {αr}.ο Aπoφ6oεrg ΓΙρoiαrαμ6voυ Δ.o,Y.; Συμrιληριilvεται απ6τηv Yπηρεo(α o Πivακαg (ζ), dπoυ αuτ6 απαιτε(ται'ο Eξoυotoδε5τηoη: Συμπληρωvεται ο Πι'',αKαq (η}, oταv αuτ6 onαιτε[ται.

β) Yποβαλ\.εται αrιd τoν Eπιτηδευματiα αrηv Δ.O'Y, τηq dδραg τηg επιxε(ρηoηq η τηg εγκατdαrαοηq roυ. αε ιivα (.1) αιετ(τυπo.
Αv οι πραξειq που θdλει vα εκτελdoει o Eπιτηδευματiαg αφoρouv περιoοοτερεg απ6 μια εγκαταο,ταoειq, τΦτε πρεπει Vα Uπo-
βληΘoιiv και απ.iαιοιxα ΣημειΦματα αvli εγκατdαιαoη (εξαιρειτιrι o Πivακαq (ε))

]:. ' 
j ]].:t.::l1:l.li'ιll.

Στο 1ωρo..ττρoq τη Δ.Θ.Y','Γρdι.ilτε τη Δ'o.Y. orηv οπoiα θα ι:πoβiιλεrετo Σημεiωμια. K.B.Σ. Στo xωρο 
..Aρ, Φακdλοu,,γρdφεται ο

Aριθμoq Φακdλoυ τωv Α.E., αιιq περιτττωοειq πoυ dxει 1oρηγηθε.τdτοιoq απd τιq αρpι6διεq Δ.o.Y.

Στov Π[vακα αυτd oυμπληρωαιετα l1ρoσωΠιKιi oαg αιoιy.ε[αη τα οτoιy.εiατηq επιxε(ρηoηq oαq (*δραg και εγκατdorαoηq).
Eιδικoτερα:

Γραι.t,lτε τov AριΘμ6 Φoρoλoγικoιj Mητρωoυ τηg επιxεiρηοηq.
Γραιpτετοvαι!ξc,ιrιααριθμιi (A1A) καιτo Ε(δog {Eiδoq}τηqεγκατdαcαοηq, (π.χ,κατ6αrημο, απoθηκη, dκθε.

oη, λατoμε(o, κ.λ.π.) 6πω9 αvαφ6ρo,rrαι οτo απoδεικιικd dvαρξηs η μεταβoληq πoυ σαq εXειχΘρηγηθεi απo το τμημα
MΙ.lΤPΩoY,
Tα παριrπαvω oυμπoληρωvoιrrαι μdvo αιηv πεοilτταlι:η πoυ η υποβολητου ΣημeιΦματοq K,B,Σ. αφορα εγκατααrααη.

Γρdψτετηv κατηγoρ(α βιβλ(ιυvτηg εrιι1ε[ρηoηq (Eπl$ καιτηg εγκαταστασηq (Eγκiσηq), oταvτo Σημε[ωμι:
K. B.Σ. υπoβαλλεται για εγκατασταση.

Γραψτr τo επωvυμrd ααq αv εiαrε επιτηδευματ(αq Φ,Π'ιj τηv επωvυμ(α τηq επιxε(ρηαηq oαg (dπωq αυτι.i
αvαφ6ρετοι αro κατααrατικd; αv ε[oτε μη Φ- Γ1

| ραψΤε'tα αVΤιοτοιχα οτoιχεια.
Γρiι$τε τηv κ0ρια δρααrηριdτητα που αoκεi η ετ:ι1εiρηoη ααq,

Γραψτε τιq Γιληροφoρ(εq πcυ αφορo.V τη διεUθυvαη τηg dδραg τηg επιxε(ρηor1q oαg. ΓρdQτε επ(oηq' α'l
uπαρxουv, τoυq αριθμo(gτηλeφωγοU και Fax' Tα ιτroι1εiα αι;τd αι-lμπληρΦvοvται oε 6λ,εqτιq περιπτωcrειg ι-lπoβοληg.

Γρdιj;τετηv κιiριο δρααrηρι6τnτατηq ε'1κατdαrαol1q οαg, τα αιoιxεiατηg διειiθυvοηqτηq καθωg καιτουq αρι
θμo0qτηλειpωvου και Fax αv υπdρ1oυv. Συμπληρωvοv-ιαι μοvo dτα'; η υποβaλη αφορα εγκατααιαoη.

Στov Π(vακα αυτd αιlαγρcl.φovται τα τIροq θεωρηoη Bιβλ[α, Συvεvωμιdvα Bιβλ(α και Kατααrdoειg καΘωg Kαι η εΓtεKΓαll - μεταβολ,.,
Evια[oυ Θειυρt1μ6voυ Μηxαvoγραφικof Χαρτιοιi με περιεx6με;ιro Bιβλiα, Σu'.lεvωμdvα Bιβλiα και Kαταoιtiοειq.

Συμπληριilαιε με Xτo o.υγκκριμdvοτετραγωv[διο, αv Θdλετε vα θεωρηoετε τα παραπdvω-
Συμπληρωcπε με Χτο oυγκεκριμιε1vο τ.ετραγωviδιc αv Θdλετε

vα επεκτεi'vετε ιj vα μεταβdλετετηvxρηα1 ev6g θεωρημdvοU μηχαVογραφικοil 1αρτιο(l ττoU Xρησιμoποιε(τε γιατηv εκrrjπωαη
τωv βιβλ[ωι, oαg,

Συμtπληρωvεται απd τηv υπηρεo[α. εκι69 απd τηv περ(rπωoη εrιdκτααηq, κατα τηv
oπo(α πρdπει vα γρd$ετε τov αριθμιr5 πρdξηq θε:ιilρηoηq r'αι τo ιiτoq πoυ θεωρηθηκε τo μη1ανογραφικd 1αρτi, του
oπo[oυ θεiλειε vα επεκτε[vετε η vα μεταβdΜετετη γρriαη.

Γραψτετo ε(δoq (τftλo)τoυ προq θεωρr1oη Bιβλioυ' Συvενιilμ6vou Bιβλ(oυ κ'λ.π, Aι,το εiδoq iιoυ Οiλετε vα θεωpηoετε: ε{-
vαιτo,.EvlαioΜηγαvoγραφrκ6Xαpτi,,,τdτεατηθdοηαυτηθαγραψετεκαιdλεgτιqxρηoειqπoυθα6xειaυτdτoxαρ-i
Σε περ[nτωoη επ6κταοηq Θεωρημdvου ΜηXαvoγραφικoιi Xαρτιοι.i, θα γρd$ετε μdvοτιg 1ρηoειq τιοu θdλετε vαπρoοθ6oετε
η vα μεrαβ6λοτε.

ΓραψτετoUq αριθμoΟgτηq πριilτηg καιτηgτεi\εuταιαq σελ(διιg ιιου θdλετε vα θεωρηοετε.
Γραιpτε τo πληθog τ ωv αvιιτΟπωv πoυ περιλαμιβαvει τo rιοoc θεωρηιη εiδοq'

Γραιpτε..XElP,,αντo προq ΘεΦρηoη ε(δοg τηρε[ται Xειρdγραφα, ..Mt.|X,'αvτηρεiαι λi,ln1αvoγοαφικ6
και ..K.Φ',,αv τηρεftαι oε κιvητα φι]λλα.

Γραιpτε oπoια παρατηρηοη η διει.;κρ(vιot1 θdλετε α1ετικri με τη σUΥKοKριμεvη θεΦρηcτη, r1 oπο[α δεv περιγρdιpε.
ταl oε αλλo onucιo τoυ εvιυπoυ.

Στov Π(vακα αι.ιτd' αvαγρdφoιrrαιτα πρoq Θειilρηοη Στοιxε(α, Συvεvωμdvα Στοιxεiα. Συvεvωμ6vα Bιβλiα'Στoιxεiα καθιδq καιη ε.
π6κrααη η μεταβoλη (διαγραφη) τ ωv xρηoεωv εvdg θεωρημdvoυ !\4ηxαvογραφικο0 Ειrιιjπου Πολλαlτληq Χoηοηq με περιεx6μιε-
vo Στoιxε[α, Συνενωμdνα Στοιxε(α,

Συμπληρωαrε με X τo oυγκεκριμdvo τετραγωviδιο αv θεiλετε vα θεωρioετε.
ΣυμπληρΦαrε με Xτo αuγκοκριμdvου τετραγω-

viδιo αvΘdλετεvαεπεκτε(vετεηvαμεταβαλετετηv1ρηαι1 εvdqΘεωρημδvoυMηxαvoγραφικοιjΕντιjπoυΠoλλαπληg
Xρηoηq που 1ρηoιμοποιεiτε γιατηv ε1κδoori Στoιχε(ωV K,λ.fi.

Συμπληρωvεται απd τηv υπηρεoiα εκτοg τηq rιερirrιωoηg επdiιταοηq, κατατηv
oπolα πρε1πειvαγρdψετετovαριθμr5πρdξηgθειllρηιηqκαιιo6τoqnouΘεωρηθηκετoΜηxαvογραφικ6.Ειrrυπο
Πoλλαπληg Xρηoηgτου oιιo(oυ θ6λετε να επεκre(vετε η vα μεταβdλετετη 1ρnοη.

Γρdψτετo εiδoq (τiτλο)του πρoq θεΦρηoη Στoιxε[oυ, Συvενωμιivou Στoιxεioυ κ.λ.π. Avτo εlδoq ποu θdλετε
vα θεωρηoετε εivαιτo.,Mη;4αvoγραφrκd .Elrrυπι: Πολλαπλ{q Χρηoηg,,, τdτε αrl1 θdoη αυτη θα γρdι.|,ιετe dλεgτιg 1ρηoειg
πou θα dxει αυτo τo,Eιrιυπο. Σε περ(πτωoη επι1κτααr1g Θεωρημdvoυ MηxαvoγοclφικοΟ Ξ',τ(που ΠοMαπλr1g Χρηαηq θα
γρaψετε μονο τιq 1ρηoειg ποu θ6λετε vα πρooθdoετε η vα 1.ιετοβαΜετε,
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],.i;l:;'. 1 Avτoπρoqθε6ρησηEiδoqεκδiδεταισεσειρd.γρdι|-lτεαrηαrηληαUτητοδιαKριτικ6τηg(A,B,Γ,1,2,κ,λ,π
.:;;:ll'.:.'i:..,,.:AvηgμγKεKριμdVησeιρdτoυπρoqΘειiρησηΕ.δοUqεκδ(δεταιειτ6qτηqεπιΧειρησηq,γραψτεσrησrηλη

αuτη τηv dvδειξη..EΝτΟΣ", εllω αv εκδ[δεται εκτ6gτηq επι1εiρηoηq (πωλητ69, φoρτηγd κ.λ.π.), τ6τε γρdιpτeτην εvδειξn
"ΕKτoΣ".
,|;;".l}1,:;lι:,.;i..11 ,,.i,1,':.;ΓρdψτετoυqαριθμoUgτηgπρωτηqKαιτηqτελευταiαgoελ[δαqπoυθ6λετεVαθεωρησετε,
:i.9.:l*:.il.l.ili:,.ιi1'':,,.,. Γρdψτετoουvoλιι<6αριθμ6τωvαι.ελε1ιilv(μπλdκ)τoυπρogΘεωρηο,ηEiδoυq.
.'ι...;i;..;:. ΓρdQτετoπληΘoqτιοvαvιιτι-iπωvπoυπεριλαμβdVειτoπρogθεωρηoηEιδog(1'2'3' ,.)

] |tJ]!: '{']. 
, 

.. 1i:- . . : Γpdψτε ..XEΙP,. αVτο πρoq θειilρηοη Eiδοq εκδ(δεται Xειρ6γραφα, ..Ml-{X.,, αv εκδ[δεται Mη1αvoγραΦιΚc
και ,.K.Φ,,, αv εκδ(δεται oε κιvητα φΟλλα.
t'?.tr,.:: r , Γρdι!τε οποιαδηπoτε Γιαρατηρηση η διε:υκρ(vιoη θdλετε oxετικα με τη σUγKεKριμdvη θειi-lρηαη η orιoια δε'.,

αVαφdρεται σε dλλο oημε(ο τoU Σημει6ματoq K.B.Σ.
Στo 1ιilρo 

..o Παραλαβιilv,,, γρdφει τα αιoιxε[α τoU Kαι uπογραφει τo προσωπo πoU παραλαμβdvει τα Θεωρημdvα Bιβλιc.
Στoιxε[α κ-λ.π-
Στo 1ωρo 

..o Eπlτηδεuματiαg,,, υπογρdφει πdι.rα ο Επιτηδευματ{αq Φυoικ6 Πρdoωπo (Φ Π,) η o νdμιμog εKπρoσωΠoq ηq
επιXειρησηq 6ταvτo Σημεiωμα K.3.Σ. υποβαλλεται απd μη Φ.Π. (Eταιρε[εg κ.λ.π,) καιτ[Θεται η oφραγ(δατηg επι1ε(ρηoηq,

!iΨιffi.;'l'..':.:.'-. 
.::] : '. " ,' .. .:

:iov Πivα^α αυτ6 αvαγρdφovται τα πρooκoμιζoμειlα απ6 τov Επrτηδευματiα πρog ακιiρωoη θεωρημ6vα Bιβλiα, Στoι1εiα κ,λ.π.

Eπ(αηg δηλωvoιrrαι oι απιilλειεq Bιβλ(ωv και Στoιxε(ωv K.B.Σ,
|. ,..,. l Συμπληρωαrε με Χ τo oυγκεκριμ6νo τετραγωv(διo αv Θ6λετε vα ακυριi:oeτε.
:' Συμπληριiloτε με X τo σUγKεKριμdvo τετραγωv[διo αv Θdλετε vα δηλιil-

σeτετηV απωλειατoUζ.
Ιi.l.'il.l.,, . :.... :i - l'. Γραι.ιlτετovαριθμδκαιτo6τo9τηgπραξηgμετηvoπo(αεixεΘεωρηθεiτoE[δoqπoυ
Θ6λετε vα ακυρωoετε η vα δηλιioeτετηv απωλειατou.

' ,-"' ' .1..:, ΓραΨτετοv κωδικ6τηqΔ.o,Y. oπoυ d1ειγ[vειη Θειilρηoη
.i11;ι:lΙ ;:i..::,ι . .' Συμπληρωvεταιαπ6τηvυπηρθσια.
li::δφ'd] ΓρdΨτετo dιδοg (τiτλι:) αυτo( πou θdλετε vα αι(Uρωσετε η \,α δηλιi.loετε τηv απωλειατoυ.
.1.;l,:;,.. AντorιρoqαKiρωσηηα.πoλεoθ6vΕiδoqε(1εθεωρr1θει σεσeιραγρdιpτεεδωτoδιακριτικoτηg(A,B,.'.12..,....).
:μl.:i: :.;... . ,. Γρdψτεαvdεiδoqτηvrιρωτη καιτηvτελευτα[αoελ[δαπou θ6λετεvαακυρcbσετεηVαδηλωσε.
τετηv απιδλειdτoUq. Av πρdKειταιvα ακυριiloετε η να δηλωσετετηv απωλεια Bιβλ[ωv - Στoι1ε[ωv 1ωρig εvιαiα (oυvε1η)

αρ(Θμηoη, Θαγρdιpετε oε διακεκριμdvεg oειρdq και κατα ενια(α αρ(Θμηoη τα αKUρoΟμεvα η απoλεoΘ6ιrrα ε(δη π.1. απo

τo N".100-12Ο, απd N.2Ο0-25Ο κ.λ.n,
...'..;. ΓPdΦτετηvαιτ[αcικΟρωσηqηαΓτcbλειαq(π,1.Διακoπη,Aδρανειακ'λ.π,Kλoπηηdλληαιτ[ακ'λ.π').

'-. . j.. :.]: : l':,,.. . ΓρdΨτε τα αroιxεiατωv εγγραφωV ττoU σUVUπoβdλλo.,/ιαι μαζ[ με τo Σημε[ωμα K.B.Σ.
.γ ::
Cj Πiuαnαq ou.6q αντικαΘιαεdτηVγVωστoπoiηοη η αkηοη για dγκριoη τηoηoηg - εvημd'ρωoηgτωv Bιβλ[ωv εκ169τηg 6δρα9 πoυ

αφoρoιiv η τηg εγκαταοταoη g.

Γρdψτε.,1,, αv προκειταιγια υπoβoλη αιτησηq (τ6πoqτηρηoηq- ενημdρωoηg εκτ69τηg αρμoδιoτηταg
τηg Δ.o.Y. επι1ε(ρηoηg η εγκατdo-rαoηq) η 

..2,, αv πρ6κειται για γVωσΓοnoηoη (τdποq τηρηoηq-ενημ6ρωoηq εvrog τηq
αρμoδι6τηταq τηq Δ'o.Y'),

αη 6vαρξηg η μεταβοληq τou τμηματog Mητρωoυ τηq Δ.o,Y.
. . .. Σημειιbαrε X οτη αιηλη αUτη αν πρoKειται για εvημdρωο.n τωv Bιβλiων.

.,l' ,.. .. Γρdψτετηv αρμ6διαγιατηv επι1εiρηoη η εγκατααιαοη Δ.o.Y.
i ,.',: ,

'. . l1 . -ΓρdψτετovA'Φ.M.τoυ επιτηδeυμrατ(απou θαττ1ρεi- ει,ημεριilνειτα Bιβλiα.
.,,., .: Γρdι!τετovαριθμ6τnqεγκατdoταoηgτouεπιτηδευματ[ααrηvol.τo(αθατηρoιiιrιαιηεvημεριi.lvoιrrαιταBιβλ(α
σαq.
1.];' ι''Γρdψτετηvαρμ6διαΔ.Ο,Y.Τηqεγκατdαrαoηgαιηv oπο[ατηροUιrrαιηεvημρΦvowαιταBιβλιασαq,
l ' 1 - ; :. Γρdψτε τηV ημερouηvlα απ6 τηV oπo(α η τηρηoη-εvημdρωoη Θα γ(vεται αrov oυγκεκριμdvo τoπo.
. .1ι. i .:: '

ση ενημdρωση γιVεται μηΧαVογραφιKα,.. Γριiψτε οτι αλλη o1ετικη πληροφορiα ε(vαι αvαγκα[α (π'x' Oνoματεπωvυμo Λoγιαrη, Δ/voη Τ6πoυ
Tηρηoηq, Tηλ6φωvo, FAX).
.:.,. :.Tαε(δητωvBιβλ(ωvπoυθι1λετεVoτηροιjιrrαι ηεγημερωνοwαιεκτdgτη-cdδραqηεγκατdαιααηqθατααVα-
γραψετε σrov παρακατ ω π(vακα ατ.,

,$**i:: 11..':, 1:1'1.,.'1 :*""bΠwακαξαυτ69μπoρεivα1ρηoιμδπoιηθεiωgαiτηoη,γvωοτοπoiηoηητταρα1ηρησηπροgτηΔ,o.Y,μ6oωτoυΤμημα.

τoq τoU K.B.Σ. Kαθωg επ[oηg και για τηV αVαγραφΙi τωv Bιβλ[ωv τoυ π[vακα ε.

λιτ{oεlg, Γvωατoπoι{αεlq, i1αρατηpι|αεlq ΣυμnληριiαrεμεXτoαιrιiαιoι1oτετραγωv(διoσι:,μφωVαμετoτι
θdλετε vα υπoβαλλετε cπη Δ.o,Y,

i.Ψ.ffΙ.1#...:..;.,'l1| .: .. . .. .:;...:,. l , :.-.'^.rrjαψτεiα 
αιοι1εio.τoυ πρooιi.lπou ττου εξoυoιοδoτεiταιγιαvα υπoβdλλει σΓη Δ,o.Y. το Σt-tMElΩMA K.B.Σ., γιαλoγαριαoμo

τηg επιxε(ρηα1q, dπωg αυτd αvαφdροιται oτorr Πivακα,
....:i.'i,',........ YπoγρdφεταιαrτdτovEπιτηδευματiααrr1vπερ[ΠTωσηΠoU61ειoυμπληρωθε(Π(vακαgαυτηgτηgoελi-
δαqτoυ Eιrrιjπoυ καιτiθεταιη oφPβγιQαη9εη11ε(ρηoηg, 

. :. ].'1i3]
t*iiε,ιμ;*;!'.".:ll ,l.]'..:..] , "l ''. '. '. :.

1 ' Στιq περιπτωoειg 1 ) πou δηλιivεται επ6κταoη με τoυg πfνακεq (β) και {γ), 2) πoυ δηλωvεται απι6λεIα με τov π(vακα (δ), (3)

πoυ oυμπληρωvεται ο π[VcιKαq {ε), 4) που υπoβdλλετε ψωστoπoiηση Ιi αfuηoη μιε τov π(vακα (αr), τ6τε τo Σημειωμα
K.B.Σ. πρdπει vαπρωτoκoλλεiται αnο τη Δ.o.Y,
2. oταvoιxιi.lρoικατα1ωρηoηgτωvΠιvdκωι,τoυΣΙ.tMElΩMATOΣK.B.Σ'δεvεπαρκo0VT6τεσUμπληρωVoιrιαιπεριoooτερα,Eιrιυπα.

&ffi #il',β',ff 1.1ll:. !l:,:.:.Ξ l:i :i 
. 

ι li.:.-.,..ε.|ξ.::,::.l;,ψιi.i;.

α) Για τα δικαιoλογητικd πoU πρdΙτει vα υnoβdΜ'ov-ιαι με τo παρov εvτυπo αvαζητε(αrε πληρoqooρ(εg αrov ..0δηγ6

Φoρoλoγικιiv Διαδικαoιιilv oε θdματα K'B.Σ,,,πoυ υπdρ1ει oε ε1vτυπη μoρφη οτo τμημα K.B,Σ τηg Δ.o.Y, φoρoλoγιαq σαq,

Kαθωq επ(σηξ σε ηλεKτρovιKη μορφη αιηv ιαιooελ(δατoυ Ynoυργεiου μαq
http://www.gsis.gr/foroiogikos_οdigos/xrisimes pIirofοries/kbs/kbs.html

β) Avαζητηo.η τoυ ε'ντilπoι; Β1 μπορεi γ.1 .1ivει αrηv ηλεκτρovικη διειiθuvoη τoυ Yπoυργε(oυ μαg
http://www'gsiS.gf/οn .iilIe _yρiresiesipοiites/e.eΠtIpa. himi
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