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ΠΟΛ 1002/2014 
 
ΘΕΜΑ: «Καηηγορίες ονηοηήηων ποσ απαλλάζζονηαι από ηη τρηζιμοποίηζη 
θορολογικών ηλεκηρονικών μητανιζμών. Αναγραθή πρόζθεηων ζηοιτείων ζηα 
εκδιδόμενα ζηοιτεία λιανικής πώληζης οριζμένων καηηγοριών σπηρεζιών ή 
αγαθών. Δήλωζη διακοπής λειηοσργίας θορολογικού ηλεκηρονικού μητανιζμού 
λόγω ηετνικού προβλήμαηος.». 
 
 
ΑΠΟΦΑΖ 
Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 
 
 
Έρνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 11 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4308/2014 (ΦΔΚ 

251 Α΄). 

2. Σν Π.Γ. 111/2014 (ΦΔΚ 178 Α΄) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ 

λ. 4093/2012 (ΦΔΚ 222Α΄), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

4. Σελ πξάμε 20/25.6.2014 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 360 ΤΟΓΓ), πεξί 

επηινγήο θαη δηνξηζκνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

5. Όηη, απφ 1.1.2015, κε ηελ θαζηέξσζε ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, 

επέξρνληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθψλ 

ζπλαιιαγψλ, θαη ηήξεζε βηβιίσλ απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νληνηήησλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ ζ’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, νη αλαγθαίεο 

δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/630
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4093/year/2012/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/5
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474


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

Πξνυπνινγηζκνχ, 

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Οξίδνπκε ηηο νληφηεηεο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο θαη εθεμήο, 

απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ (θνξνινγηθή ηακεηαθή 

κεραλή ή κεραληζκφο Δ.Α.Φ.Γ...), θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ 

(απνδείμεσλ) κέζσ θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ, σο εμήο: 

1. Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο νληνηήησλ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο, δχλαληαη λα κε 

ρξεζηκνπνηνχλ θνξνινγηθφ ειεθηξνληθφ κεραληζκφ, γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ 

ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ: 

α) Ο εθκεηαιιεπηήο θέληξσλ αηζζεηηθήο, γπκλαζηεξίσλ, ρψξνπ δηακνλήο ή θηινμελίαο, 

εθπαηδεπηεξίνπ, παηδηθνχ ζηαζκνχ, θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, θαζψο θαη νη γηαηξνί θαη 

νδνληίαηξνη, 

β) Ο εθκεηαιιεπηήο ρψξσλ ζηάζκεπζεο, 

γ) Ο εθκεηαιιεπηήο ζεακάησλ, ν πξάθηνξαο θξαηηθψλ ιαρείσλ, ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΣΣΟ θαη 

ζπλαθψλ, ε επηρείξεζε κεηαθνξάο πξνζψπσλ γεληθά, κε εμαίξεζε ηνλ εθκεηαιιεπηή 

ΣΑΞΗ, 

δ) Ο θαηά παξαγγειία απηναπαζρνινχκελνο (θπζηθφ πξφζσπν) ξάπηεο ή ξάπηξηα, πνπ 

επηδηνξζψλεη ελδχκαηα θαη πθαζκάηηλα είδε, γεληθψο, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο 

ηακαηηθψλ πεγψλ ηνπ Δ.Ο.Σ., 

ε) Οη αζθνχληεο ην επάγγεικα ηνπ θηεληάηξνπ, θπζηνζεξαπεπηή, βηνιφγνπ, ςπρνιφγνπ, 

καίαο, δηθεγφξνπ, ζπκβνιαηνγξάθνπ, άκηζζνπ ππνζεθνθχιαθα, δηθαζηηθνχ επηκειεηή, 

αξρηηέθηνλα, κεραληθνχ, ηνπνγξάθνπ, ρεκηθνχ, γεσπφλνπ, γεσιφγνπ, δαζνιφγνπ, 

σθεαλνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, δεκνζηνγξάθνπ, ζπγγξαθέα, δηεξκελέα, μελαγνχ, 

κεηαθξαζηή, θαζεγεηή ή δαζθάινπ, θαιιηηέρλε γιχπηε ή δσγξάθνπ ή ζθηηζνγξάθνπ ή 

ραξάθηε, εζνπνηνχ, εθηειεζηή κνπζηθψλ έξγσλ ή κνπζνπξγνχ, θαιιηηερλψλ ησλ 

θέληξσλ δηαζθέδαζεο, ρνξεπηή, ρνξνγξάθνπ, ζθελνζέηε, ζθελνγξάθνπ, 

ελδπκαηνιφγνπ, δηαθνζκεηή, νηθνλνκνιφγνπ, αλαιπηή, πξνγξακκαηηζηή, εξεπλεηή ή 

ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηή ή θνξνηερληθνχ, αλαινγηζηή, θνηλσληνιφγνπ, 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, εκπεηξνγλψκνλα, νκνηνπαζεηηθνχ, ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο, 

ςπρνζεξαπεπηή, ινγνζεξαπεπηή, ινγνπαζνιφγνπ, ινγνπεδηθνχ, δηαηηνιφγνπ, 

δηαηξνθνιφγνπ θαη εξγνζεξαπεπηή, 

ζη) Ο εθκεηαιιεπηήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ή ειαηνπξγείνπ ή αιεπξνκχινπ γηα ηηο 

δηθαηνχκελεο ακνηβέο απφ ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, 



δ) Οη αζρνινχκελνη κε ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ (ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά μπινπξγφο, ζηδεξνπξγφο, πδξαπιηθφο, ειεθηξνιφγνο, θηίζηεο θαη γεληθά 

φζνη αζρνινχληαη κε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), θαζψο θαη ν θαηαζθεπαζηήο επηηαθίσλ 

κλεκείσλ (καξκαξνγιπθείσλ), 

ε) Οη δηαηεξνχληεο θηεκαηνκεζηηηθφ γξαθείν, γξαθείν ηειεηψλ, γξαθείν ζπλνηθεζίσλ, 

γξαθείν δηεθπεξαίσζεο εκπηζηεπηηθψλ εξγαζηψλ, γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο, 

ζ) Ζ επηρείξεζε εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ γηα ηελ είζπξαμε ζπλδξνκψλ, 

ελνηθίαζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, έθδνζεο 

θνηλνρξήζησλ ινγαξηαζκψλ πνιπθαηνηθηψλ, θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαηνηθηψλ, 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηνηθηψλ, ε 

επηρείξεζε κεηαθνξάο αγαζψλ, 

η) Σν Γεκφζην, νη Γήκνη θαη ηα ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηα ζηνηρεία 

πνπ εθδίδνπλ, 

ηα) Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα ηξαπεδηθά − πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη ηα ΔΛ.ΣΑ. Α.Δ., 

γηα ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγνχλ, 

ηβ) Ο εθκεηαιιεπηήο δηνδίσλ γηα ηα παξαζηαηηθά δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη ν 

εθκεηαιιεπηήο ηνπξηζηηθνχ - ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ.  

2. Δηδηθά, νη νληφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη ε΄ έσο θαη ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 

απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο ρξεζηκνπνίεζεο θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ 

κεραληζκνχ γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζηηο εθδηδφκελεο απνδείμεηο αλαγξάθνπλ θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

πειάηε. Οη νληφηεηεο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ 

απαιιαγή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αλαγξάθνπλ ζηηο εθδηδφκελεο απνδείμεηο ηνλ αξηζκφ 

θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ πειάηε. 

3. Όζνη απφ ηνπο ππφρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθηφο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κε ρξεζηκνπνηνχλ 

θνξνινγηθφ ειεθηξνληθφ κεραληζκφ, δηαηεξνχλ κφληκε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε 

(θαηάζηεκα), απφ ηελ νπνία πσινχλ ιηαληθψο αγαζά ή παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην θνηλφ 

(π.ρ. ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, πνπ πσινχλ ειεθηξνινγηθά ή πδξαπιηθά είδε) ή αζθνχλ 

παξάιιεια θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο 

θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ (π.ρ. ξάπηεο ή ξάπηξηα πνπ πσιεί θαη έηνηκα ελδχκαηα ή 

εζψξνπρα θ.ιπ.), ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ 

κεραληζκνχ. 

4. Γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ παξέρεηαη απαιιαγή απφ ηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ απνδείμεσλ πψιεζεο κέζσ θνξνινγηθνχ 

ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ: 



α) Οη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθδίδνληαη γηα πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ 

κέζσ δηθηχνπ, χδαηνο πφζηκνπ κέζσ δηθηχνπ, αεξηφθσηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο ή παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ, ηαρπδξνκηθψλ, ηξαπεδηθψλ, 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο είζπξαμεο 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ., 

Ο.Σ.Α., δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, 

β) Οη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθδίδνληαη εθηφο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ, κε εμαίξεζε ηνπο πσιεηέο (αγξφηεο – κεηαπσιεηέο) ζε 

ιατθέο αγνξέο θαη ηνπο πσιεηέο απνθιεηζηηθά κέζσ πιαλνδίνπ ή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, 

γ) Οη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθδίδνληαη «επί πηζηψζεη» απφ νληφηεηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα, 

δ) Οη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ απφ εηδηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, 

απαηηείηαη λα αλαγξάθνπλ επηπιένλ δεδνκέλα (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, είδνο 

αγαζνχ ή ππεξεζίαο, πνζφηεηα αγαζνχ, νλνκαηεπψλπκν πειάηε, θ.ιπ.), 

ε) Οη απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηε δηάζεζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ρεηξνπξγηθψλ 

εξγαιείσλ (κίαο ρξήζεο), ηερλεηψλ κνζρεπκάησλ, πξνο αζζελείο κέζσ ζεξαπεπηεξίσλ, 

5. Οη παξαθάησ πνιχ κηθξέο νληφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2.γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ. 4308/2014 απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ απνδείμεσλ 

κέζσ θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ: 

α) Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξφζσπα) πνπ πσινχλ αγαζά ή πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο απνθιεηζηηθά απφ ζηαζεξά ζεκεία κεηά απφ άδεηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

ηελ απαιιαγή εληάζζνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,, νη ζηηιβσηέο ππνδεκάησλ 

θαζψο θαη νη πσιεηέο θνπινπξηψλ, ςεκέλσλ θαιακπνθηψλ, θάζηαλσλ, μεξψλ θαξπψλ, 

θαξχδαο ή άιισλ αγαζψλ. 

β) Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά πξφζσπα) πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. ιφγσ 

χςνπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπάξζξνπ 39 ηνπ 

λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α΄) κε εμαίξεζε ηνπο εθκεηαιιεπηέο ΣΑΞΗ, ηα πξαηήξηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη ηνπο πσιεηέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

γ) Οη νληφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο θαη’ απνθνπή θαηαβνιήο ηνπ 

Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπάξζξνπ 40 ηνπ λ. 2859/2000. 

Άρθρο 2 

ηα εθδηδφκελα ζηνηρεία ιηαληθήο πψιεζεο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο πφζηκνπ χδαηνο 

κέζσ δηθηχνπ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαζψο 

θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, αλαγξάθνληαη θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πειάηε, ε 

δηεχζπλζή ηνπ θαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ή ν αξηζκφο ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο, αλ ζηεξείηαη αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ.  
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Άρθρο 3 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ ιφγσ βιάβεο 

θνξνινγηθήο κλήκεο, ε έρνπζα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ή ηελ άδεηα θαηαιιειφηεηαο 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ΦΖΜ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο Σερληθήο Αλαθνξάο Βιάβεο 

Φνξνινγηθήο Μλήκεο, ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο λα δειψζεη απηήλ, κε ηελ 

ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο ζην έληππν Γ13 ηνπ taxisnet κε θσδηθφ 

παχζεο 25. Οη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ δήισζε απηή είλαη: 

α) Ο ηχπνο θαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ ΦΖΜ, 

 

β) Ο ρξφλνο δηαθνπήο, 

 

γ) Σα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ΦΖΜ (ΑΦΜ), 

 

δ) Σα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ (ΑΦΜ), 

 

ε) Σα πξννδεπηηθά πνζά εηζπξάμεσλ θαη ΦΠΑ ή ε ΠΑΖΨ ηνπ ηειεπηαίνπ Ε. 

Ζ απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο 2015 θαη εθεμήο. 
 
 
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 
 
Αθξηβέο αληίγξαθν 
 
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 
 
 
Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
 
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 


