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  ΘEMA: «Δηαβίβαζε, αποδοτή θαη αποζήθεσζε θοροιογηθώλ ζηοητείωλ, κε 

ειεθηροληθά κέζα».  

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ (ππνπεξηπηψζεηο γζη΄ θαη γηγ΄), ε΄, ζη΄  θαη δ΄ 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (ΦΔΚ 84 Α’/26-5-1992),  φπσο ηζρχνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο 

δ’ ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 18α΄ ηνπ Π.Γ. 186/1992.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α’ /5.10.1988) «Καζηέξσζε 

Φνξνινγηθψλ Μεραληζκψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 150/2001 (ΦΔΚ 125 Α’/25.6.2001) «Πξνζαξκνγή ζηελ 

Οδεγία 99/93/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ην 

θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΑΤΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ 1135/26-10-2005 (ΦΔΚ 

1592Β’/17-11-2005) «πεξί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ 

κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ».  

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2-6-2003 (ΦΔΚ 

743Β’/10-6-2003) « πεξί ηεο θαζηέξσζεο ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνίεζεο Δηδηθψλ Αζθαιψλ 

Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ ηνπ λ.1809/1988, γηα ηελ έθδνζε, ζήκαλζε θαη δηαθχιαμε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ.186/1992), πνπ εθδίδνληαη κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν» θαη 
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ηεο Α.Τ.Ο.Ο.  1051083/550/0015/ΠΟΛ 1083/2-6-2003 (ΦΔΚ 794Β’/19-6-2003) «πεξί ηεο 

απαιιαγήο απφ ηε ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

επηηεδεπκαηηψλ».  

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο. 1028970/220/0015/ΠΟΛ.1049/21.3.2006(ΦΔΚ Β΄380) 

«Γηαβίβαζε, απνδνρή θαη απνζήθεπζε ηηκνινγίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα». 

8. Σελ αξηζκ. Τ350/8.7.2011 (ΦΔΚ 1603/11.7.2011) Απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ 

αξκνδηνηήησλ ησλ αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ. 

9. Σελ αλαγθαηφηεηα δηεπθφιπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ  ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, κε 

ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ. 

10. Όηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

                                                        Αποθαζίδοσκε 

1. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 3 ηεο απφθαζεο (Α.Τ.Ο.Ο.) 

1028970/220/0015/ΠΟΛ.1049/21.3.2006 (ΦΔΚ Β΄380), αλαθνξηθά κε ηε «Γηαβίβαζε, 

απνδνρή θαη απνζήθεπζε ηηκνινγίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα», εθαξκφδνληαη αλάινγα γηα 

ηηο εμήο πεξηπηψζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ: 

     α) Σα Γειηία Απνζηνιήο πνπ εθδίδνληαη ιφγσ ρνλδξηθήο πψιεζεο    θαη 

 β) Σα ηηκνιφγηα ή άιια θνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο, πνπ επέρνπλ ζέζε ηηκνινγίνπ 

θαη εθδίδνληαη ζπλελσκέλα κε Γειηία Απνζηνιήο. 

 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ηίζεληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 α) Σα σο άλσ θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά θαη ζεκαίλνληαη κε 

θνξνινγηθφ κεραληζκφ (Δ.Α.Φ.Γ... ηνπ λ.1809/1988) θαη  

 β) Σν ράξηηλν αληίηππν, πνπ απνηειεί λφκηκν ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.., ζπλνδεχεη ηα αγαζά, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Β.., κέρξη ηελ παξάδνζε απηψλ ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε. 

 3. Σα ράξηηλα αληίηππα ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαθίλεζεο θαη παξάδνζεο ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ αληηηχπσλ απηψλ ζηνλ ηειηθφ παξαιήπηε (πειάηε), θαζψο θαη ηε ιήςε 

απφ ηνλ ηειεπηαίν ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ «* - a.txt» θαη  «* - b.txt», κπνξεί λα κελ 

δηαθπιάζζνληαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηα ιεθζέληα ειεθηξνληθά αξρεία 

πξνθχπηνπλ φια ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηα Γειηία Απνζηνιήο θαη ζηα 

ζπλελσκέλα κε απηά ζηνηρεία αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξαγξάθνπ 5 ηνπ 
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άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Β.., κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ψξα έλαξμεο απνζηνιήο ή 

παξάδνζεο ησλ  αγαζψλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο 

απηνθηλήηνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα ιεθζέληα ειεθηξνληθά αξρεία ην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρνληαη ζην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν, θαηά ηνλ Κ.Β.., 

ηνπ ράξηηλνπ αληίηππνπ, κπνξεί λα κε δηαθπιάζζνληαη ηα ράξηηλα αληίηππα, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, εθφζνλ, επηπξφζζεηα, ηα ζπγθεθξηκέλα παξαζηαηηθά 

δηαθπιάζζνληαη θαη κε θσηνγξάθεζε ή ςεθηνπνίεζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.. θαη ηεο Α.Τ.Ο. 

1053293/347/ΠΟΛ.1123/29.4.1998 (ΦΔΚ Β΄461). 

 4. Η δπλαηφηεηα κε δηαθχιαμεο ησλ ράξηηλσλ αληηηχπσλ ησλ θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο, παξέρεηαη θαη γηα ηα 

ιεθζέληα κέρξη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο απφθαζεο απηήο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη 

ζηελ ίδηα απφθαζε (παξάγξαθνη 2 θαη 3). 

 5.  Σα πξφζσπα πνπ εθδίδνπλ ηηκνιφγηα εμ νλφκαηνο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

επηηεδεπκαηία, ηα νπνία είλαη εγθαηαζηεκέλα ζε θξάηνο – κέινο ηεο  Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κπνξεί λα δηαβηβάδνπλ ειεθηξνληθά ηα κεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ηηκνιφγηα, γηα 

ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη ε ρξήζε Δηδηθψλ Αζθαιψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο 

ηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...), κε κηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 

ηνπ άξζξνπ 18α΄ηνπ Π. Γ/ηνο 186/1992, εθφζνλ ε αθνινπζνχκελε εθάζηνηε κέζνδνο, 

αλαθέξεηαη ξεηά ζην νηθείν ζπκθσλεηηθφ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18α΄ηνπ Κ.Β... 

 6. Οη  δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.    

 7. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

 

            Αθρηβές Αληίγραθο                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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