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ΘEMA: Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών επί πιστώσει. 
 
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. Δ15 1019497 ΕΙ 5.2.2013 αίτησή σας. 
 
Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, με την οποία θέτετε ερωτήματα ως 
προς τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει από την εταιρεία σας, σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα: 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. 
Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012) και των όσων διευκρινίστηκαν με την 
εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την 
παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ., εκδίδονται υποχρεωτικά με τη 
χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και 
σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988. 
 
2. Περαιτέρω, όπως επίσης διευκρινίστηκε με την ανωτέρω εγκύκλιο (παρ. 2 και 3 
του άρθρου 7), για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και πωλούν αγαθά ή παρέχουν 
υπηρεσίες με πίστωση, για λόγους λογιστικής εξυπηρέτησης (δημιουργία 
λογαριασμού πελάτη), στην απόδειξη λιανικής που εκδίδουν, αναγράφεται 
τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του πελάτη τους, καθώς και η ένδειξη «Επί 
πιστώσει». 
 
3. Ενόψει των ανωτέρω, στην περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με 
πίστωση από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, 
δεδομένου ότι επί των αποδείξεων απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του 
πελάτη και η ένδειξη «Επί πιστώσει», εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, 
οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν 
παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες. Στην περίπτωση που οι ως άνω 



αποδείξεις εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο από Η/Υ, αυτές, ανεξαρτήτως εάν 
αφορούν πώληση ή παροχή υπηρεσιών, εκδίδονται με σήμανση από φορολογικό 
μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988. 
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