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Θέμα: «Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από συνεργεία επισκευής 
οχημάτων» 
 
Απαντώντας στο με αριθ. πρωτ. 364/22-2-2013 έγγραφο σας, που περιήλθε στη Δ/νσή 
μας με το 2118/5.4.2013 έγγραφο του γραφείου του κ. Υφυπουργού Οικονομικών, 
αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. - ν. 4093/2012), προκύπτει ότι, από 1.1.2013, οι 
υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών με κλάδο επισκευής αυτοκινήτων, εκδίδουν τις 
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών 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 ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), ενώ για τις συναλλαγές με 
άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιτηδευματίες) εκδίδουν σε κάθε 
περίπτωση αθεώρητα και χωρίς σήμανση τιμολόγια, πλην των συνενωμένων με 
Δελτία Αποστολής). 
 
Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω υποχρέωση, με εγκυκλίους του Υπουργείου μας 
(ΠΟΛ.1004/4.1.2013, ΠΟΛ.1036/22.2.2013 και ΠΟΛ.1061/28.3.2013) παρατάθηκε 
μέχρι την 12.4.2013. 
 
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 78 της Α.Δ. 7/09 (ΦΕΚ 1388 Β΄) τα συνεργεία 
επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων υποχρεούνται όπως αναγράφουν στα 
τιμολόγια ή αποδείξεις (πλην αποδείξεων ταμειακών μηχανών), που εκδίδουν στους 
πελάτες τους ξεχωριστά και λεπτομερώς κάθε μια παρεχόμενη υπηρεσία με την 
αντίστοιχη αμοιβή που εισπράττουν. 
 
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι φορολογικές διατάξεις (παράγραφος 1 του 
παρόντος) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις αγορανομικές διατάξεις (παράγραφος 2 
του παρόντος) περί αναγραφής στο περιεχόμενο των αποδείξεων ξεχωριστά και 
λεπτομερώς κάθε μιας παρεχόμενης υπηρεσία με την αντίστοιχη αμοιβή που 
εισπράττουν, δεδομένου ότι, οι υπόψη αγορανομικές διατάξεις εξαιρούν τις 



αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρίνιση. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  
 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ευθύμιος Σαΐτης 
 


