
1 
 

                                                    

                

              ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ  
ΣΜΖΜA  Ε΄ - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 
ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..)  
 

Σαρ. Γ/λζε     :  Καξ. εξβίαο 10 
Σαρ. Κσδ.      :  101 84 Αζήλα 
Σειέθσλν      :  210 3610030-210 3610065 
FΑΥ                :  210 3615052 
E-Mail             : d.eleg7@mofadm.gr 

 

 

Θέμα:«Παποσή διεςκπινίζευν, επί ηυν διαηάξευν πεπί εκδιδόμενυν παπαζηαηικών 

πώληζηρ με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηυν Δλληνικών Λογιζηικών Πποηύπυν (ν.4308/2014)» 

 

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ 

έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 

Α. Έκδοζη ζηοισείυν λιανικήρ πώληζηρ με ηο ζύζηημα ηηρ παπαγγελιολητίαρ, 

από ονηόηηηερ - εκμεηαλλεςηέρ καηαζηημάηυν, πος διαθέηοςν ζηο κοινό 

οποιοδήποηε είδορ ηποθήρ ή ποηού. 

 

 1. Από 01.01.2015, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ησλ Δ.Λ.Π. (λ.4308/2014), ε έθδνζε 

ζηνηρείσλ ιηαληθήο γίλεηαη κε ηε ρξήζε θνξνινγηθώλ ειεθηξνληθώλ κεραληζκώλ 

(θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή ή κεραληζκό Δ.Α.Φ.Γ...), πνπ πξνβιέπεη ν λ.1809/1988 

θαηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ παξόληνο λόκνπ, θαηά ην ρξόλν παξάδνζεο ή έλαξμεο ηεο 

απνζηνιήο, όηαλ πξόθεηηαη γηα πώιεζε αγαζώλ (άξζξα 12 θαη 13 Δ.Λ.Π.-λ.4308/2014). 

 2. Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 9 ηεο Α.Τ.Ο.ΠΟΛ.1220/2012 ε νπνία δηαηεξείηαη ζε ηζρύ 

θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014, σο πξνο ηηο πξνβιεπόκελεο ηδηόηεηεο θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φ.Ζ.Μ., νξίδεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο κε ηε 

ρξήζε Φ.Σ.Μ. κε πξόγξακκα εζηηαηνξίνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, γηα θάζε ζεξβίξηζκα 

παξαδίδεηαη ζην ηξαπέδη κηα πξνζσξηλή απόδεημε κε ηα ζεξβηξηδόκελα είδε θαη ηηο 

επηκέξνπο αμίεο θάζε είδνπο, ρσξίο λα αλαγξάθεηαη ζπλνιηθό άζξνηζκα ηνπ πνζνύ θαη ζην 

ηέινο εθδίδεηαη ηειηθή λόκηκε απόδεημε γηα ην «θιείζηκν» ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ηξαπεδηνύ, 

Αζήλα, 26/10/2015 
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ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα είδε πνπ θαηαλαιώζεθαλ θαη ε ζπλνιηθή ηνπο αμία. 

Σα δεδνκέλα δε ηόζν ησλ πξνζσξηλώλ απνδείμεσλ όζν θαη ηεο ηειηθήο απόδεημεο, 

εληακηεύνληαη ζηε θνξνινγηθή κλήκε απηήο. 

 3. πλεπώο, νη εθδίδνληεο απνδείμεηο ιηαληθήο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη κεραληζκνύ 

Δ.Α.Φ.Γ..., κπνξνύλ λα θάλνπλ αλάινγε εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη αληί λα 

εθδίδνπλ ζεκαζκέλεο απνδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο κε θάζε ζεξβίξηζκα, λα εθδίδνπλ 

πξνζσξηλέο απνδείμεηο δειηία παξαγγειίαο κε ζήκαλζε θαη γηα ην «θιείζηκν» ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ ηξαπεδηνύ κηα απόδεημε ιηαληθήο πώιεζεο κε ζήκαλζε, γηα ην ζύλνιν 

ησλ ζεξβηξηζζέλησλ εηδώλ. 

 

Β. Έκδοζη παπαζηαηικών από ηοςρ εκμεηαλλεςηέρ πος διαθέηοςν θαγηηά και ποηά 

για επιηόπια καηανάλυζη και ηοςρ εκμεηαλλεςηέρ ηοςπιζηικών καηαλςμάηυν, για ηιρ 

παπεσόμενερ από αςηούρ ςπηπεζίερ. 

 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4308/2014, 

από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 θαηαξγήζεθε θάζε δηάηαμε, εξκελεπηηθή εγθύθιηνο ή Οδεγία 

πνπ είρε εθδνζεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) ή ηνπ Κ.Φ.Α.. 

(λ.4093/2012). Καηά ζπλέπεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ εθδίδνληαη απνδείμεηο ιηαληθήο 

πώιεζεο από εθκεηαιιεπηέο θαηαζηεκάησλ, πνπ δηαζέηνπλ θαγεηά θαη πνηά γηα επηηόπηα 

θαηαλάισζε ή θαη από ηκήκαηα ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ γηα ηε δηάζεζε ζην θνηλό 

νπνηνπδήπνηε είδνπο ηξνθήο ή πνηνύ γηα επηηόπηα θαηαλάισζε (π.ρ. εζηηαηόξην, 

θαθεηέξηα, κπαξ), δελ κπνξεί λα γίλεη πιένλ ρξήζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ εγθύθιην 

ΠΟΛ.1098/26.4.1991, πεξί έθδνζεο ηηκνινγίνπ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ εθδνζέλησλ 

απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο, ιόγσ ηεο κε έγθαηξεο γλσζηνπνίεζεο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

πειάηε – νληόηεηαο, θαζώο ε εγθύθιηνο απηή έπαςε λα ηζρύεη από 01.01.2015. ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ, έρεη ιαλζαζκέλα εθδνζεί απόδεημε ιηαληθήο αληί γηα ηηκνιόγην, κπνξεί λα 

γίλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4308/2014, κπνξεί 

δειαδή λα εθδνζεί πηζησηηθό ζηνηρείν ιηαληθήο πώιεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηκνιόγην πξνο 

ηελ πξάγκαηη αληηζπκβαιιόκελε νληόηεηα γηα ηελ νξζή απεηθόληζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

2. Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.4308/2014, κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη ην ππνρξεσηηθό πεξηερόκελν ησλ εθδηδόκελσλ από ηηο 

νληόηεηεο ηηκνινγίσλ θαη απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηώλ δελ ηίζεηαη 

θάπνηα απαγόξεπζε ή πεξηνξηζκόο σο πξνο ηελ αλαγξαθή πξόζζεηνπ πεξηερνκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα ζηα ελ ιόγσ παξαζηαηηθά. πλεπώο, ζηα παξαζηαηηθά, πνπ 

εθδίδνπλ νη εθκεηαιιεπηέο ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ γηα ηηο παξερόκελεο από απηνύο 
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ππεξεζίεο δηακνλήο, κπνξεί λα αλαγξάθνληαη πξόζζεηα δεδνκέλα πιεξνθνξηαθνύ 

ραξαθηήξα, όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην πεξηερόκελν ή νη αξηζκνί ησλ παξαζηαηηθώλ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη παξαδνζεί κεκνλσκέλα ζε θάζε πειάηε γηα πσιήζεηο αγαζώλ ή 

παξνρέο ππεξεζηώλ από ηα ινηπά ηκήκαηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο (π.ρ. εζηηαηόξην, 

πηζίλα, κπαξ θ.ιπ.). ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη αγαζά ή παξέρνληαη ππεξεζίεο, 

από ηα ινηπά ηκήκαηα ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο, ζην πιαίζην πξνθαζνξηζκέλεο 

ζπκθσλίαο «παθέην» (π.ρ. δηακνλή κε πξσηλό, εκηδηαηξνθή, all inclusive θ.ιπ.), δελ 

εθδίδνληαη δηαθεθξηκέλα παξαζηαηηθά από ην εθάζηνηε ηκήκα, αιιά εθδίδεηαη έλα 

παξαζηαηηθό ζπλνιηθά γηα ηηο πξνζπκθσλεκέλεο πσιήζεηο αγαζώλ θαη παξνρέο 

ππεξεζηώλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζθεξόκελν «παθέην». 

 

Γ. Σπόπορ έκδοζηρ παπαζηαηικών από ονηόηηηερ - εκμεηαλλεςηέρ ΣΑΞΙ, ζε 

πεπίπηυζη πος ζςνάπηονηαι ζςμθυνίερ με ηοςπιζηικά γπαθεία και ξενοδοσεία. 

 

 1. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ησλ Δ.Λ.Π. (λ.4308/2014) γηα ζπλαιιαγέο 

κεηαμύ νληνηήησλ εθδίδνληαη ηηκνιόγηα. Οπόηε ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νληόηεηα-

εθκεηαιιεπηήο ΣΑΞΗ ζπλάπηεη ζπκθσλεηηθά κε άιιεο νληόηεηεο π.ρ. ηνπξηζηηθά γξαθεία ή 

μελνδνρεία, γηα ηε κεηαθνξά πειαηώλ ηνπο κε αληίηηκν αλά δξνκνιόγην θαη επηβάηεο, 

δηαθνξεηηθό (π.ρ. κεγαιύηεξν) από ηελ αλαγξαθόκελε αμία ζηελ ΑΓΖΜΔ ηνπ ηαμηκέηξνπ, 

γίλεηαη δεθηό όηη γηα ηελ νξζή απνηύπσζε ησλ ζπλαιιαγώλ εθδίδνληαη ηηκνιόγηα. Δπί ησλ 

ππόςε ηηκνινγίσλ, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ησλ 

Δ.Λ.Π., θαη κεηά ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1003/31.12.2014 

αλαθνξηθά κε ην πεξηερόκελν απηώλ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ζπκθσλεζείζα ακνηβή 

θαζώο θαη όηη ηα ελ ιόγσ ηηκνιόγηα εθδίδνληαη «βάζεη εηδηθήο ζπκθσλίαο» θαη ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ αξηζκ… απνδείμεσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ ππόςε ΑΓΖΜΔ 

ηαμηκέηξσλ.  

 2. Οη εγγξαθέο ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο νληόηεηαο δηελεξγνύληαη κε βάζε ηα ελ ιόγσ 

ζηειέρε ησλ ηηκνινγίσλ, ελώ γηα ηελ ζσζηή απνηύπσζε ησλ ζπλαιιαγώλ ζηα ινγηζηηθά 

αξρεία απηήο, δεδνκέλνπ όηη ζην δειηίν εκεξήζηαο θίλεζεο «Ε» πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία 

ησλ απνδείμεσλ εζόδνπ, πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηελ ΑΓΖΜΔ ηαμηκέηξνπ, νη νπνίεο 

αληηθαηαζηάζεθαλ από ηα ηηκνιόγηα, αθαηξνύληαη ηα ελ ιόγσ πνζά, κε ηελ έθδνζε 

πηζησηηθνύ ζηνηρείνπ ιηαληθήο πώιεζεο, θαηά ηα αλαθεξόκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 

ηνπ άξζξνπ 12 ησλ Δ.Λ.Π., ην νπνίν θαη θαηαρσξείηαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία. Οη 

εθδηδόκελεο από ηελ ΑΓΖΜΔ ηαμηκέηξνπ απνδείμεηο εζόδνπ, επηζπλάπηνληαη ζηα ζηειέρε 
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ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ πηζησηηθώλ ζηνηρείσλ ιηαληθήο πώιεζεο, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

ππόςε ζπλαιιαγώλ.  

 3. Σέινο ζεκεηώλεηαη όηη,  κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ησλ Δ.Λ.Π. 

(λ.4308/2014), ν ρξόλνο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ζε πεξίπησζε ζπλερηδόκελεο παξνρήο 

ππεξεζίαο είλαη ε 15ε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία κέξνο ηεο 

ζρεηηθήο ακνηβήο θαζίζηαηαη απαηηεηό γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη, ν θαζνξηδόκελνο, από ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ρξόλνο 

έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ, δελ είλαη δπλαηό λα παξαηαζεί από ζπκθσλία, έγγξαθε ή 

πξνθνξηθή ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ 2) 

2. Απνδέθηεο πίλαθα Σ΄(κόλν ηα 1, θαη 2 ) 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία .Γ.Ο.Δ. θαη Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο 

4.    Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

      (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

6.    Κνύβεια Ζιία 

       Ύδξαο 142, Καιακάηα Σ.Κ. 24100 

7.   ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ Αλώλπκε Δηαηξεία Παξνρήο πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

      Υεηκάξξαο 8β Μαξνύζη, 151 25 Αζήλα 

8.   Λπγλό Ησαθείκ 

   Μεζαξηά Θήξαο Κπθιάδσλ Σ.Κ. 84700   

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο         Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ  Γ/ΝΗ 

 

Ο Πποφζηάμενορ ηος Αςηοηελούρ 

Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ 

         

                 ΣΑΣΙΑΝΑ ΛΔΒΑΚΟΤ 
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Α΄, Ζ΄, Θ΄ (κόλν ηα 1, 2 θαη 3), ΗΒ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄(κόλν ην 14), ΚΓ΄  

2.    Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο Αζελώλ, Πεηξαηώο, Θεζζαινλίθεο θαη Παηξώλ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4.    Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

7. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

8. Γηεύζπλζε Διέγρσλ 

       α) Γξαθείν θαο Γηεπζύληξηαο  

       β) Σκήκα Ε΄ Κ.Φ.Α.. (5 αληίγξαθα) 

 


