
ΠΟΛ.1218/2.10.2015  
Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης 
των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού  
 
ΠΟΛ 1218/2015 
 
(ΦΕΚ Β' 2230/15-10-2015) 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 11 του άρθρου 12 του N. 4308/2014 (ΦΕΚ 251Α΄). 
 
2. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 
 
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 
4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων. 
 
4. Την πράξη 20/25−6−2014 του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής 
και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
5. Ότι, από 1.1.2015, με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, επέρχονται 
ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και 
τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων και ως εκ τούτου κρίνεται 
απαραίτητο να παρασχεθούν σ’ αυτές τις κατηγορίες οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/20.8.2015 (ΦΕΚ 1801Β΄/20−8−2015) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, 
διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες 
του επαγγελματικού αθλητισμού», η οποία αντικατέστησε την απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού 62038/2005 (ΦΕΚ Β’/1983/30−12−2005), καθώς και την κοινή υπουργική 
απόφαση 1073215/353/0015 (ΦΕΚ Β΄/1610/5−8−2009). 
 
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών αυτών, καθόσον ο έλεγχος διασφαλίζεται 
από τις δυνατότητες που παρέχει το υπόψη ηλεκτρονικό σύστημα στην πρόσβαση της 
φορολογικής αρχής στα δεδομένα που αφορούν τα διατιθέμενα εισιτήρια αγώνων 
επαγγελματικού αθλητισμού. 
 
8. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, 



 
αποφασίζουμε: 
 
1. Οι οντότητες, για τα ονομαστικά/αριθμημένα εισιτήρια αγώνων επαγγελματικού 
αθλητισμού, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/20.8.2015 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1801Β΄/20−8−2015), εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για την έκδοση αυτών. 
 
2. Τα κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενα ηλεκτρονικά εισιτήρια διαφυλάσσονται από τους 
υπόχρεους για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του 
Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 
 
Η Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
 


