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Θέμα: Τρόπος και χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για 
παροχή υπηρεσιών από σχολή οδηγών, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των 
διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012-ΦΕΚ Α΄222). 
 
Σχετ.: Η από 21/02/2013 αίτηση σας 
 
Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησης σας αναφορικά με το αντικείμενο του 
θέματος σας γνωρίζουμε ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών οι οποίοι 
τηρούσαν ορισμένα από τα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του 
προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. και δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση παροχής ασφαλών 
πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. μεταξύ των οποίων 
είναι και ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, 
εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από 
αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, με βάση τα άρθρα 7 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. 
(παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222) και το άρθρο 
1 του Ν.1809/1988, δηλαδή υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών 
μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό 
μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του νόμου αυτού.  
 
Στις περιπτώσεις εξαίρεσης από τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για την έκδοση 
τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (περιπτώσεις βλάβης, 
πωλήσεις ή παροχές υπηρεσιών εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων) 
εκδίδονται θεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής εφόσον αφορούν παροχή 
υπηρεσιών. 
 
Περαιτέρω, ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, για την 
παροχή υπηρεσιών προς το κοινό με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του 
Κ.Φ.Α.Σ. είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας 



ανεξάρτητα εάν παρέχονται θεωρητικά ή πρακτικά μαθήματα ή και τα δύο, μη 
αποκλειόμενης και της προγενέστερης ή και τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία 
βεβαία και εκκαθαρισμένη. 
 
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για 
την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό, με την ολοκλήρωση της παροχής, είτε με τη 
χρήση Φ.Τ.Μ. είτε με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 και σε περίπτωση 
βλάβης τους από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη με παροχή δυνατότητας χρήσης 
των στελεχών αυτών και για παροχή υπηρεσιών εκτός των κύριων επαγγελματικών 
του εγκαταστάσεων (έδρα ή υποκατάστημα). 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 
 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης 
 


