
ΠΟΛ.1208/18:  Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που 

είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε 

προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ 

 

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1208 της υφυπουργού Οικονομικών, στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5259/23.11.2018 με Θέμα:  

«Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι 

εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε 

προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»  

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ΠΟΛ.1208 από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, αμέσως παρακάτω: 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύουν, μετά την 

αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240) και 

του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντίστοιχα και την από 7/11/2018 πρόταση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. 

2. Τις διατάξεις της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1166/2018 (Β΄ 3603) «Τεχνικές προδιαγραφές 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα 

των Φ.Η.Μ.». 

3. Τις διατάξεις της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ1195/2018 (B΄ 4861) «Προδιαγραφές 

αναβάθμισηςρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης 

παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου 

θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες 

για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου». 

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

7. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

8. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 

του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (94 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 

41, όπως ισχύουν. 



10. Την ανάγκη ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων από 

Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες στα πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου 

θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για την 

παρακολούθηση των συναλλαγών, που διενεργούν οι εν λόγω οντότητες, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.. 

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Για την υλοποίηση των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, 

όπως ισχύει, ορίζουμε την έκταση εφαρμογής, το περιεχόμενο, τον χρόνο της υποχρέωσης διαβίβασης 

δεδομένων και λοιπά θέματα ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 

Έκταση εφαρμογής - περιεχόμενο υποχρέωσης 

Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση 

πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, 

υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών 

πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ., η έκδοση των οποίων ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του ν. 

4308/2014: 

α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια): 

α) Α.Φ.Μ. εκδότη 

β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου 

γ) Είδος παραστατικού 

δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού 

ε) Είδος καυσίμου 

στ) Ποσότητα καυσίμου 

ζ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α. 

η) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή 

β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης 

για λιανική πώληση αγαθών: 

α) Α.Φ.Μ. εκδότη 

β) Είδος παραστατικού 

γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού 

δ) Είδος καυσίμου 

ε) Ποσότητα καυσίμου 

στ) Μικτή αξία πώλησης 

 

Άρθρο 2 

Χρόνος διαβίβασης 



Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, 

διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά 

Φ.Η.Μ. και για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων 

συναλλαγών, σε ημερήσια βάση. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και 

κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται στην 

απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1166/2018 (Β΄ 3603). 

Άρθρο 3 

Ισχύς της απόφασης 

Η παρούσα ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2018 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

 


