
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1063 
  Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς 

τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα 

Πληρωμών. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α. Του εδαφίου (ε) της παρ. 3 του άρθρου 16 του 

ν. 4172/2013 (Α’167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

β. Των άρθρων 62 έως και 65 και 68 έως 71 του 
ν. 4446/2016 (Α’ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ. Του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 για τη διασφάλιση 
και έλεγχο συναλλαγών.

δ. Του ν. 3862/2010 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά.

2) Τις διατάξεις
α. Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37 
και του άρθρου 41 αυτού.

β. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 968).

γ. Της αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3) Τις υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β’ 1445), 86437/
3.8.2017 (Β’ 2881) και ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 (Β’ 3944) 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Οικονομικών.

4) Την ΠΟΛ.1161/2017 (Β’ 3657) απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Πρό-
γραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

5) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Φορείς Υλοποίησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για 
τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 3(α) του άρ-
θρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’167), όπως προστέθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) 
με έναρξη ισχύος από το φορολογικό έτος 2017 και προ-
κειμένου να διατηρηθεί η προβλεπόμενη μείωση φόρου 
κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος των φορολογουμένων που πραγ-
ματοποιούν συναλλαγές για την απόκτηση αγαθών και 
τη λήψη υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες έχουν εξο-
φληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, συγκεντρώνει 
τα στοιχεία των συναλλαγών αυτών από τους Παρόχους 
Υπηρεσιών Πληρωμών που έχουν αδειοδοτηθεί και λει-
τουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα της παρούσας απόφασης. Η κατά το προηγούμε-
νο εδάφιο συγκέντρωση των συναλλαγών, εξυπηρετεί 
πρόσθετα και τις ανάγκες εφαρμογής από την Α.Α.Δ.Ε. 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1161/2017 
(Β’ 3657) περί Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων.

Αρμόδια Διεύθυνση για τη συγκέντρωση των στοι-
χείων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφεξής 
Δ.ΗΛΕ.Δ..

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής Πάροχοι, 
αποστέλλουν στη Δ.ΗΛΕ.Δ. τα στοιχεία των συναλλα-
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γών του εκάστοτε προηγούμενου μήνα, μέχρι την 20η 
του εκάστοτε επόμενου μήνα ή, σε περίπτωση που η 
20η συμπίπτει με αργία, μέχρι την επόμενη εργάσιμη. 
Η αποστολή των στοιχείων γίνεται από τους Παρόχους 
μέσω ασφαλούς σύνδεσης σε εξυπηρετητή της Γ.Γ.Π.Σ. 
(secure ftp).

Εκ των Παροχών, ειδικά τα Πιστωτικά Ιδρύματα, επικοι-
νωνούν με τη Δ.ΗΛΕ.Δ. διά της εταιρείας Διατραπεζικά 
Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), η οποία λειτουργεί ως τεχνική 
υποδομή παραλαβής των σχετικών αρχείων και προώθη-
σης της πληροφόρησης στην Α.Α.Δ.Ε. προς επεξεργασία. 
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. τα στοιχεία των 
συναλλαγών του εκάστοτε προηγούμενου μήνα, μέχρι 
την 20η του εκάστοτε επόμενου μήνα ή, σε περίπτω-
ση που η 20η συμπίπτει με αργία, μέχρι την επόμενη 
εργάσιμη.

Ειδικά για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 
2017, οι Πάροχοι υποχρεούνται επιπλέον να αποστεί-
λουν άπαξ, τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2017, 
συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., μέχρι τις 2 Απριλίου 2018.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις Παροχών

Οι Πάροχοι αποστέλλουν, μέσω αρχείου, συγκεντρω-
τικά στοιχεία συναλλαγών ανά ΑΦΜ, εξαιρουμένων των 
ΑΦΜ νομικών προσώπων, για τα είδη συναλλαγών που 
αναλύονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Όλα τα ποσά των συναλλαγών πρέπει να είναι σε ευρώ.
Εξαιρούνται οι συναλλαγές που αφορούν πληρωμές 

προς την Κεντρική Κυβέρνηση (Υπουργεία, Φορολογική 
Διοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία), ενοίκια. Ειδικά οι αγορές 
οχημάτων εμφανίζονται στα συγκεντρωτικά αρχεία δια-
κριτά, προκειμένου να εξαιρούνται μόνο για τις ανάγκες 
διατήρησης της προβλεπόμενης μείωσης φόρου κατά 
τη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος.

Η διαχείριση των δεδομένων των συναλλαγών καθώς 
και των ενδεχόμενων διορθώσεων γίνεται με ενέργειες 
του εκάστοτε Παρόχου.

Άρθρο 3
Είδη περιλαμβανόμενων συναλλαγών

3.1 Μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις σε πί-
στωση επαγγελματικών λογαριασμών (ΕΛ).

Ο Πάροχος δημιουργεί συγκεντρωτικές εγγραφές με-
ταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων, με τα ακό-
λουθα κριτήρια:

• Συναλλαγές με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης 
(settlementyearmonth) για το μήνα αναφοράς, καθώς 
και την ημερομηνία οφειλής (acceptanceyearmonth) για 
τις μεταφορές πίστωσης.

• Συναλλαγές που αφορούν ηλεκτρονικές πληρω-
μές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών με ηλεκτρο-
νικό χρήμα (όπως ορίζεται στο άρθρο 62, εδ. ιγ του 
ν. 4446/2016 όπως ισχύει) για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών σε πίστωση ενεργών λογαριασμών πληρωμών 
που περιλαμβάνονται και δηλώνονται στην εφαρμογή 
Επαγγελματικών Λογαριασμών (ΕΛ), των ακόλουθων 
κατηγοριών:

- Συναλλαγές Χρεώσεων = Συναλλαγές με πίστωση 
ενεργών λογαριασμών πληρωμών που περιλαμβάνονται 
και δηλώνονται στην Εφαρμογή ΕΛ.

- Συναλλαγές Πιστώσεων = επιστροφές, θετικές απα-
ντήσεις ανακλήσεων, αντιλογισμούς ή απορρίψεις (γενι-
κότερα R-μηνύματα) που παρέλαβε για τις συναλλαγές 
χρεώσεων.

• Συναλλαγές με βάση την κατηγορία ΕΛ που αναγρά-
φεται στη δήλωση ΕΛ.

Σε κάθε περίπτωση οι περιλαμβανόμενες συναλλαγές 
αφορούν και αναφέρονται στον ΑΦΜ του δικαιούχου 
του λογαριασμού πληρωμών χρέωσης και όχι στους 
τυχόν συν-δικαιούχους κάθε λογαριασμού πληρωμών.

3.2 Συναλλαγές με χρήση καρτών (χρεωστικών, πιστω-
τικών και προπληρωμένων) εξαιρουμένων των εταιρι-
κών.

Ο Πάροχος συγκεντρώνει τα μηνιαία στοιχεία εκκα-
θαρισμένων συναλλαγών καρτών, εφαρμόζοντας τα 
ακόλουθα κριτήρια:

• Συναλλαγές με βάση την ημερομηνία πραγματοποί-
ησής τους.

• Συναλλαγές που αφορούν πληρωμές για αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών, των ακόλουθων κατηγοριών:

- Συναλλαγές Χρεώσεων = Συναλλαγές κάθε είδους 
πληρωμών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με τη 
χρήση κάρτας.

- Συναλλαγές Πιστώσεων = Συναλλαγές κάθε είδους 
επιστροφών (μερικώς ή ολικώς).

Εξαιρούνται συναλλαγές όπως, πληρωμή κάρτας από 
τον κάτοχο της κάρτας, money transfer μέσω κάρτας ή 
και χρεώσεις για μεταφορά χρημάτων, αναλήψεις μετρη-
τών, original credits κ.λπ.

• Συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε κρά-
τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 
επεξεργασία είναι οι ακόλουθες:

• Οι συναλλαγές με πρόσθετες κάρτες (add-on) πρέπει 
να αναφέρονται ξεχωριστά. Στην περίπτωση που ο κά-
τοχος της κύριας κάρτας και ο κάτοχος της πρόσθετης 
κάρτας έχουν καταχωρημένο ίδιο ΑΦΜ, οι συναλλαγές 
και των δύο καρτών θα αποστέλλονται στο συγκεκρι-
μένο ΑΦΜ.

• Οι συναλλαγές δόσεων θα περιλαμβάνονται στο αρ-
χείο με την εκάστοτε εκκαθαρισμένη δόση. Σε αυτήν την 
περίπτωση η ημερομηνία εκκαθάρισης θα ταυτίζεται με 
την ημερομηνία συναλλαγής.

• Οι συναλλαγές στις οποίες πραγματοποιείται εξαρ-
γύρωση πόντων θα περιλαμβάνονται στο αρχείο με το 
μετά την έκπτωση της οικονομικής συναλλαγής ποσό.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Δ.ΗΛΕ.Δ.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφα-
σης, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστείλει σε όλους τους παρόχους 
ακριβείς και αναλυτικές τεχνικές και λειτουργικές προδι-
αγραφές που αφορούν στην απαιτούμενη δομή, ονομα-
τολογία και τύπο των σχετικών αρχείων, τις απαιτήσεις 
κωδικοποίησης και λοιπές απαιτούμενες για τη δημιουρ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13047Τεύχος Β’ 1173/30.03.2018

γία και τη διακίνηση των συγκεντρωτικών εγγραφών 
πληροφορίες.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. παραλαμβάνει τις συγκεντρωτικές εγγρα-
φές που αποστέλλονται από τους παρόχους σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις καταχωρεί στο 
Πληροφοριακό της Σύστημα.

Ακολουθούν έλεγχοι, προκειμένου να πιστοποιηθεί 
ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και, σε 
περίπτωση προβλήματος, η Δ.ΗΛΕ.Δ. επικοινωνεί με τον 
Πάροχο ή τη ΔΙΑΣ κατά περίπτωση για τη διερεύνηση και 
επίλυσή του και ενημερώνει σχετικά το Πληροφοριακό 
της Σύστημα.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 30 Μαρτίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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*02011733003180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-
ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-
δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-

σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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