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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ :

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ΄
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
E-Mail
Url

:
:
:
:
:
:

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019
Ε.2056

Καρ. Σερβίας 10
10184 Αθήνα
210 3627090, 210 3610030
210 3615052
d.eleg7@mofadm.gr
www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
E-Mail

:
:
:
:

Χανδρή 1
18346 Μοσχάτο
213 1621133
secre_dyphly@aade.gr

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της
Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην
υπηρεσία μας και προκειμένου να επιλυθούν πρακτικά ζητήματα που έχουν προκύψει
μετά την ισχύ της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1208/2018, καθώς και
της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1218/2018, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
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1. Με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄3/5.1.2015) ορίζεται μεταξύ
άλλων, ότι για τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της
επαγγελματικής εγκατάστασης των υπόχρεων οντοτήτων, παρέχεται απαλλαγή από την
υποχρέωση

έκδοσης

των

σχετικών

αποδείξεων

πώλησης

μέσω

φορολογικού

ηλεκτρονικού μηχανισμού (παρ. 4β΄ του άρθρου 1 της ως άνω Απόφασης). Συνεπώς, η
χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) είναι προαιρετική για τις ως άνω περιπτώσεις.
2. Για τις διενεργούμενες πωλήσεις καυσίμων, του άρθρου 1 της Απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1195/24.10.2018, από οντότητες– εκμεταλλευτές πρατήριων
καυσίμων καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, προς άλλες οντότητες
(χονδρικές πωλήσεις), στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, τα τιμολόγια εκδίδονται με τη
χρήση Φ.Η.Μ. και παρέχονται οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης αυτών:
α) απευθείας έκδοση τιμολογίου μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης,
β) έκδοση απόδειξης εσόδου, στην οποία πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου,
πληκτρολογείται μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών-εκροών, ο αριθμός
κυκλοφορίας του οχήματος της αντισυμβαλλόμενης οντότητας, καθώς και ο Α.Φ.Μ. αυτής
και αναγράφονται τα υπόψη στοιχεία επί αυτής. Η υπόψη απόδειξη εσόδου επέχει θέση
τιμολογίου. Στο αρχείο e.txt αναφέρεται ο ΑΦΜ του λήπτη και ο κωδικός είδος
παραστατικού έχει την τιμή 222,
γ) αντικατάσταση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου με πιστωτικό στοιχείο
λιανικής πώλησης και στη συνέχεια έκδοση του τιμολογίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος. Σημειώνεται ότι η αυτόματα
εκδιδόμενη απόδειξη καθώς και το πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης παραμένουν
στην οντότητα-εκδότη, η οποία υποχρεούται να τα διαφυλάσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 του ν. 4308/2014,
δ) έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση μόνο μίας ισόποσης απόδειξης εσόδου χωρίς
προηγούμενη έκδοση πιστωτικού λιανικής. Σημειώνεται ότι η αυτόματα εκδιδόμενη
απόδειξη εσόδου, παραμένει στην οντότητα-εκδότη, η οποία υποχρεούται να τη
διαφυλάσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4308/2014. Στην περίπτωση
αυτή στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών του αρχείου e.txt τοποθετείται ως
πρώτος χαρακτήρας το «R». Επίσης είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας
για την απόδειξη εσόδου που αντικαθίσταται, ως εξής: μέσα στο πεδίο «σειρά» του
τιμολογίου, μετά την σειρά, ακολουθεί: #173#αριθμός απόδειξης εσόδου#σειρά απόδειξης
εσόδου. Αν το τιμολόγιο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει #173#αριθμός
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απόδειξης εσόδου#σειρά απόδειξης εσόδου. Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών
πληροφοριών: R?20!30.125 .
3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω οντότητες διενεργούν πωλήσεις
καυσίμων προς άλλες οντότητες (χονδρικές πωλήσεις), εκτός των εγκαταστάσεων των
πρατηρίων, στο εκδιδόμενο συγκεντρωτικό παραστατικό διακίνησης αναγράφεται και ο
αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου. Στη συνέχεια για την έκδοση
του σχετικού τιμολογίου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος.
4. Επίσης, για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καυσίμων σε άλλες οντότητες, στο
εκδιδόμενο παραστατικό διακίνησης αναγράφεται και ο αύξων αριθμός της αυτόματα
εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου. Στη συνέχεια, για την έκδοση του συγκεντρωτικού
τιμολογίου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος.
5. Περαιτέρω, σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών λόγω
βλάβης ή σε περίπτωση που υφίστανται τεχνικά προβλήματα του τηλεπικοινωνιακού
δικτύου, τα δεδομένα που ορίζονται από την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1009/2012 αποστέλλονται το
αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης μέρας από την αποκατάσταση της λειτουργίας του
συστήματος.
6. Τέλος, σημειώνεται ότι στο ίδιο πρατήριο επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων
του ενός ΦΗΜ, δηλωμένων στο ίδιο υποκατάστημα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Β΄
2. Αποδέκτες πίνακα Γ΄
3. Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
Α.Α.Δ.Ε.)
5. Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ) -Λ. Αθηνών
165 ΤΚ 12461 Χαϊδάρι. Για την ενημέρωση των μελών του
6. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.) Αμβροσίου
Φραντζή 19 ΤΚ 11743 Αθήνα. Για την ενημέρωση των μελών του.
7. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.) Λόντου 8 ΤΚ 10681 Αθήνα. Για την
ενημέρωση των μελών του.
8. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) Αμερικής 10
ΤΚ 10671 Αθήνα . Για την ενημέρωση των μελών του.
9. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.) Ίωνος Δραγούμη
46 Ιλίσια, ΤΚ 11528 Αθήνα. Για την ενημέρωση των μελών του.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Αποδέκτες πίνακα Η΄
4. Αποδέκτες πίνακα ΙΣΤ΄ (μόνο οι αριθμοί 3, 7, 34)
5. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Πίνακας ΙΒ΄)
6. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση (Πίνακας Ζ΄)
7. Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.
8. Ε.Μ.Π.-Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Τομέας
Ηλεκτρικής Ισχύος – Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Ζωγράφου, Αθήνα
9. Ε.Μ.Π.-Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Τομέας
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών – Εργαστήριο Ασυρμάτων
Ζεύξεων και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Ζωγράφου, Αθήνα
10. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή.

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
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2.
3.
4.
5.
6.

Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε.
Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Ζ΄
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