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Θέμα: «Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω 
διαδικτύου ή με αλληλογραφία» 
 
Απαντώντας στην από 8.4.2013 αίτηση σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, 
σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
 
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ. και του 
άρθρου 1 του ν. 1809/1988 προκύπτει ότι, για την πώληση αγαθών, ανεξάρτητα αν 
πωλούνται μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία, πρέπει να εκδίδονται: 
 
α) Δελτία αποστολής και τιμολόγια ή συνενωμένα δελτία αποστολής – τιμολόγια για 
τις πωλήσεις προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (πρώην 
επιτηδευματίες), τα οποία, δελτία αποστολής και τα συνενωμένα δελτία αποστολής – 
τιμολόγια, εκδίδονται είτε θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον εκδίδονται 
χειρόγραφα είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον 
εκδίδονται μηχανογραφικά. Τα τιμολόγια, που δεν είναι συνενωμένα με δελτίο 
αποστολής, εκδίδονται σε κάθε περίπτωση αθεώρητα και χωρίς σήμανση. 
 
β) Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις προς ιδιώτες είτε από 
φορολογική ταμειακή μηχανή είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εφόσον αποστέλλονται στον ιδιώτη πρέπει να συνοδεύονται με 
δελτίο αποστολής το οποίο μπορεί να συνενωθεί με την απόδειξη λιανικών 
συναλλαγών, μόνο στην περίπτωση που εκδίδεται με σήμανση από φορολογικό 
μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 
 



Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ευθύμιος Σαΐτης 
 
 
Βοηθητικός πίνακας δεν αποτελεί τμήμα της απόφασης. 
 

Πωλήσεις προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών (πρώην επιτηδευματίες) Πωλήσεις προς ιδιώτες 

Στοιχείο Τρόπος έκδοσης  Θεώρηση Στοιχείο Θεώρηση 

Χειρόγραφα Θεώρηση 
από Δ.Ο.Υ. Από Φ.Τ..Μ 

Δελτία 
αποστολής  

Μηχανογραφημένα 

Σήμανση 
από 

φορολογικό 
μηχανισμό 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ 

Αποδείξεις 
λιανικών 

συναλλαγών 
Σήμανση από 
φορολογικό 
μηχανισμό 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ 

Χειρόγραφα Θεώρηση 
από Δ.Ο.Υ. 

Δελτίο 
αποστολής 
τιμολόγιο 

(Συνενωμένο) Μηχανογραφημένα 

Σήμανση 
από 

φορολογικό 
μηχανισμό 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ 

Αποδείξεις 
λιανικών 

συναλλαγών - 
Δελτίο 

αποστολής  

(Σε περίπτωση 
που 

αποστέλονται 
στον πελάτη και 

δεν 
παραλαμβάνει ο 

ίδιος από 
κατάστημα) 

Σήμανση από 
φορολογικό 
μηχανισμό 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ  

  

 


