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Β) ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ
I. Δ/ΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- ΣΜΘΜΑ Γϋ
ΙΙ. Δ/ΝΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
- ΣΜΘΜΑ Βϋ
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ΘΕΜΑ: «Καθοριςμόσ τησ διαδικαςίασ και του τρόπου υποβολήσ των δηλϊςεων τησ
αποκλειςτικήσ χρήςησ τησ ηλεκτρονικήσ τιμολόγηςησ μζςω Παρόχου και τησ αποδοχήσ τησ
ηλεκτρονικήσ τιμολόγηςησ μζςω Παρόχου, καθϊσ και κάθε άλλο ειδικότερο θζμα
ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ παρακολοφθηςησ εφαρμογήσ των εν λόγω υποχρεϊςεων για την
εφαρμογή του άρθρου 71Σ’ του Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει».

ΑΠΟΦΑΘ
Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
α) Του άρκρου 71ΣΤ’ του ν.4172/2013 (Αϋ167), όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ του ν.4701/2020
(Α’128) και ιςχφει.
β) Του άρκρου 15Α του ν.4174/2013 (Αϋ170), όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ του ν.4646/2019
(Αϋ201) και ιςχφει.
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γ) Του ν.4308/2014 «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ»
(Αϋ251), όπωσ ιςχφει.
δ) Τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν Α.1035/2020 «Υποχρεϊςεισ Ραρόχων Υπθρεςιϊν
Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων και διαδικαςίεσ ελζγχου παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
ζκδοςθσ ςτοιχείων» (Β’551).
ε) Του Κεφ. Αϋ του μζρουσ Ρρϊτου του ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ»
(Αϋ94).
2. Τθν υπό ςτοιχεία Δ.ΟΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ4738), όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
3. Τθν υπ’ αρ. 1 τθσ 20.1.2016 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του άρκρου
41 του ν.4389/2016, όπωσ ιςχφουν, τισ αποφάςεισ υπ’αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του
Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. και υπό ςτοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του
Υπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων».
4. Τθν ανάγκθ οριςμοφ τθσ διαδικαςίασ και του τρόπου υποβολισ των δθλϊςεων τθσ
αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου και τθσ αποδοχισ τθσ
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου προκειμζνου να παραςχεκοφν τα ευεργετιματα του
άρκρου 71ΣΤ’ του ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει.
5. Το γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
Ρροχπολογιςμοφ τθσ Α.Α.Δ.Ε..

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Ορίηουμε τθ διαδικαςία και τον τρόπο υποβολισ των δθλϊςεων τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ τθσ
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου και τθσ αποδοχισ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω
Ραρόχου, κακϊσ και κάκε άλλο ειδικότερο κζμα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παρακολοφκθςθσ
εφαρμογισ των εν λόγω υποχρεϊςεων για τθν εφαρμογι του άρκρου 71ΣΤ’ του Ν.4172/2013 (Α'
167).

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΚΣΑΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ - ΤΠΟΧΡΕΟΙ
Οι οντότθτεσ του άρκρου 1 του ν.4308/2014 (Αϋ251), που επιλζγουν τθ χριςθ Υπθρεςιϊν
Ραρόχου Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων για τθν ζκδοςθ, διαβίβαςθ και λιψθ παραςτατικϊν,
προκειμζνου να ωφελθκοφν των ευεργετθμάτων του άρκρου 71ΣΤ’ του ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει,
υποχρεοφνται να υποβάλλουν «Δήλωςη Αποκλειςτικήσ Ζκδοςησ τοιχείων μζςω Παρόχου»
θλεκτρονικά ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. Θ εν λόγω διλωςθ αφορά ςτο ςφνολο των παραςτατικϊν
χονδρικισ και λιανικισ που εκδίδουν οι ωσ άνω αναφερόμενεσ οντότθτεσ, κακϊσ και τισ
περιπτϊςεισ που εκδίδουν παραςτατικά είτε αποκλειςτικά χονδρικϊν, είτε αποκλειςτικά λιανικϊν
ςυναλλαγϊν. Θ επιλογι από τθν οντότθτα τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου, για τθν
ζκδοςθ παραςτατικϊν, ςυνεπάγεται και τθν αποδοχι λιψθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων και
παρζλκει θ υποχρζωςθ υποβολισ δεφτερθσ διλωςθσ για τθ αποδοχι - λιψθ αυτϊν.
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Πμοια υποχρζωςθ για να τφχουν των ευεργετθμάτων του άρκρου 71ΣΤ’ του ν.4172/2013,
όπωσ ιςχφει, ζχουν και οι οντότθτεσ-λιπτριεσ των παραςτατικϊν τθσ παραπάνω περίπτωςθσ, οι
οποίεσ υποχρεοφνται να υποβάλλουν «Δήλωςη Αποδοχήσ Λήψησ Θλεκτρονικϊν Σιμολογίων» για
το ςφνολο των παραςτατικϊν που αποδζχονται.
Θ επιλογι και θ διλωςθ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Ραρόχου μπορεί να ανακλθκεί
με «Δήλωςη Ανάκληςησ».

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΘΛΩΕΩΝ
1.Στο περιεχόμενο τθσ «Δήλωςησ Αποκλειςτικήσ Ζκδοςησ τοιχείων μζςω Παρόχου», θ οποία
υποβάλλεται από τον Εκδότθ, αναγράφονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ενδείξεισ:
α) Α.Φ.Μ. Οντότθτασ
β)Επωνυμία Οντότθτασ
γ) Αποκλειςτικι ζκδοςθ ςτοιχείων μζςω Ραρόχου (ναι/όχι)
δ) Θμερομθνία διλωςθσ ζναρξθσ αποκλειςτικισ ζκδοςθσ
ε) Θμερομθνία διλωςθσ ανάκλθςθσ
Για κάκε ςφμβαςθ του Εκδότθ με Ράροχο αναγράφονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ενδείξεισ:
ςτ) Α.Φ.Μ. Ραρόχου
η) Επωνυμία Ραρόχου
θ) Αρικμόσ Άδειασ Υπθρεςιϊν Ραρόχου
κ) Θμερομθνία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οντότθτασ με τον Ράροχο
ι) Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ
ια) Χονδρικι_ναι_όχι / Λιανικι_ναι_όχι /
ιβ) Αποκλειςτικά Χονδρικι(ναι/όχι)
ιγ)Αποκλειςτικά Λιανικι(ναι/όχι)
ιδ) Αρικμόσ Διλωςθσ
ιε) Θμερομθνία υποβολισ Διλωςθσ
2. Στο περιεχόμενο τθσ «Δήλωςησ Αποδοχήσ Λήψησ Θλεκτρονικϊν Σιμολογίων», θ οποία
υποβάλλεται από τθ Λιπτρια Οντότθτα, αναγράφονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ενδείξεισ:
α) Α.Φ.Μ. Λιπτριασ Οντότθτασ
β)Επωνυμία Λιπτριασ Οντότθτασ
γ) Αρικμόσ Διλωςθσ
δ) Θμερομθνία υποβολισ Διλωςθσ
ε) Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που μποροφν να λαμβάνουν θλεκτρονικά τιμολόγια
3. Στο περιεχόμενο τθσ «Δήλωςησ Ανάκληςησ» θ οποία υποβάλλεται τόςο από τον Εκδότθ, όςο
και από το Λιπτθ κατά περίπτωςθ, αναγράφονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ενδείξεισ:
α) Α.Φ.Μ. Οντότθτασ
β)Επωνυμία Οντότθτασ
γ) Αρικμόσ αρχικισ Διλωςθσ
δ) Θμερομθνία αρχικισ Διλωςθσ
3

ΑΔΑ: Ω7ΣΞ46ΜΠ3Ζ-8ΜΕ

ε) Αρικμόσ Διλωςθσ Ανάκλθςθσ
ςτ) Θμερομθνία υποβολισ Διλωςθσ Ανάκλθςθσ

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ
Οι οντότθτεσ που επιλζγουν να εκδίδουν και να αποδζχονται παραςτατικά μζςω Ραρόχου,
ςφμφωνα με τθν παροφςα, υποχρεοφνται να υποβάλλουν θλεκτρονικά τισ δθλϊςεισ του
προθγοφμενου άρκρου ςτον ιςτότοπο τθσ Α.Α.Δ.Ε..
ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ
Θ «Δήλωςη Αποκλειςτικήσ Ζκδοςησ τοιχείων μζςω Παρόχου», υποβάλλεται εντόσ δζκα (10)
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ με τον εκάςτοτε Ράροχο και εντόσ του
προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ από το φορολογικό ζτοσ ζναρξθσ υπολογιςμοφ για τθ
χοριγθςθ των κινιτρων. Ειδικά για τισ οντότθτεσ που δθλϊνουν για πρϊτθ φορά ζναρξθ
εργαςιϊν, εφόςον θ διλωςθ υποβλθκεί κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν,
τα κίνθτρα των παρ. 2 και 3 του υπό ςτοιχεία 71ΣΤ του ν.4172/2013, παρζχονται από το πρϊτο
φορολογικό ζτοσ λειτουργίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ οντότθτα δεν ανακαλεί τθ διλωςθ
επιλογισ τιμολόγθςθσ εντόσ του επομζνου φορολογικοφ ζτουσ.
Ειδικότερα θ παραπάνω υποχρζωςθ διλωςθσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ οντότθτασ που διενεργεί
χονδρικζσ και λιανικζσ ςυναλλαγζσ και ζχει επιλζξει Ράροχο μόνο για τισ χονδρικζσ ι μόνο για τισ
λιανικζσ ςυναλλαγζσ τθσ. Εξαιρετικά για το ζτοσ 2020 οι οντότθτεσ που επιλζγουν να εκδίδουν
παραςτατικά μζςω Ραρόχου δφναται να υποβάλουν τθν ωσ άνω διλωςθ ζωσ τισ 31/12/2020.
Επιπλζον, τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ τθσ παραπάνω διλωςθσ θ οντότθτα και ο Ράροχοσ,
υποβάλλουν και αποδζχονται αντίςτοιχα, ειδικι εξουςιοδότθςθ ςτθν ενότθτα «Εξουςιοδοτιςεισ»
τουTaxisnet, ςφμφωνα με τθν περ. 6.3 του άρκρου 6 τθσ υπό ςτοιχεία Α.1035/2020.
Θ «Δήλωςη Αποδοχήσ Λήψησ Θλεκτρονικϊν Σιμολογίων», υποβάλλεται μια (1) φορά και
ιςχφει μζχρι τθν ανάκλθςι τθσ.
Οι οντότθτεσ που εκδίδουν παραςτατικά με χριςθ Υπθρεςιϊν Ραρόχου Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ
Στοιχείων και προκειμζνου να τα διαβιβάςουν θλεκτρονικά μποροφν να ελζγχουν με θλεκτρονικό
τρόπο και μζςω του Ραρόχου τουσ τθν Διλωςθ Αποδοχισ του αντιςυμβαλλόμενου και να
λαμβάνουν πλθροφορίεσ για τθν αποςτολι των παραςτατικϊν (διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, ςυμβάςεισ με παρόχουσ).
Θ «Δήλωςη Ανάκληςησ», για τθν οντότθτα που λειτουργεί ωσ εκδότθσ υποβάλλεται ωσ τθν
εικοςτι (20θ) θμζρα του επόμενου μινα από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του τελευταίου
παραςτατικοφ που θ οντότθτα εξζδωςε θλεκτρονικά μζςω Ραρόχου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΘΕΜΑΣΑ
Οι οντότθτεσ που επιλζγουν τθ χριςθ των Υπθρεςιϊν Ραρόχου Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ
Στοιχείων για τθν ζκδοςθ, διαβίβαςθ και λιψθ παραςτατικϊν (χονδρικϊν, λιανικϊν, χονδρικϊν και
λιανικϊν ςυναλλαγϊν), ζχουν τθ δυνατότθτα ςταδιακισ ζνταξισ τουσ ςτθν αποκλειςτικι χριςθ
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Ραρόχου εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςχετικισ «Δήλωςησ
Αποκλειςτικήσ Ζκδοςησ τοιχείων μζςω Παρόχου».
Για τα φορολογικά ζτθ 2020 και 2021, παρζχεται θ δυνατότθτα ςταδιακισ ζνταξθσ τουσ ςτθν
αποκλειςτικι χριςθ Ραρόχου εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω αναφερόμενθσ
διλωςθσ.
Εξαιρετικά για το φορολογικό ζτοσ 2020 τα κίνθτρα των παρ. 2 και 3 του άρκρου 71ΣΤ του
ν.4172/2013, παρζχονται ςτισ οντότθτεσ εφόςον ακροιςτικά:
i.
ii.

iii.

iv.

Θ ςχετικι επιλογι χριςθσ Υπθρεςιϊν Ραρόχου Θλεκτρονικισ Ζκδοςθσ Στοιχείων για τθν
ζκδοςθ, διαβίβαςθ και λιψθ παραςτατικϊν ζχει δθλωκεί ζωσ 31/12/2020
Θ θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ με τον Ράροχο είναι ζωσ τθν 01/12/2020 με
αντίςτοιχθ ειδικι εξουςιοδότθςθ του Ραρόχου ςτο Taxisnet εντόσ δζκα (10) θμερϊν από
τθν θμερομθνία ςφναψθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
Το άκροιςμα τθσ κακαρισ αξίασ των παραςτατικϊν εςόδων με θμερομθνία ζκδοςθσ από
01/12/2020 ζωσ και 31/12/2020 που εκδίδονται με χριςθ ΥΡΑΘΕΣ είναι ίςο ι μεγαλφτερο
από το 50% του ςυνόλου των ακακαρίςτων εςόδων του μθνόσ Δεκεμβρίου 2020
Τα ςτοιχεία που ζχουν εκδοκεί ι κα εκδοκοφν από 01/01/2020 ζωσ 31/12/2020
διαβιβάηονται ζωσ 28/02/2021 και αφοροφν ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων δεδομζνων
ςφμφωνα με τθν υπό ςτοιχεία Α.1138/2020 όπωσ ιςχφει.

Θ Α.Α.Δ.Ε. δφναται να εντοπίηει περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ
είτε μζςω θλεκτρονικϊν διαςταυρϊςεων, είτε μζςω τρίτων πθγϊν, είτε κατόπιν ελζγχου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΙΧΤ ΣΘ ΑΠΟΦΑΘ
Θ Απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο Διοικητήσ τησ Α.Α.Δ.Ε.
Γεϊργιοσ Πιτςιλήσ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ
Ι.

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εκνικό Τυπογραφείο (ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ ‘’webmaster.et@et.gr‘’) για
δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ
2. Αποδζκτεσ πίνακα Β’
3. Αποδζκτεσ πίνακα Γ’
4. ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ. (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ
2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ
3. Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ ΣΔΟΕ
4. Δ/νςεισ Κ.Υ. ΣΔΟΕ και ειδικζσ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ΣΔΟΕ
5. Αποδζκτεσ πίνακα Η’
6. Αποδζκτεσ πίνακα Θ’
7. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΑ’ εκτόσ από τα υποκθκοφυλάκεια
8. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΒ’
9. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΓϋ
10. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΣΤ’
11. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΗ’
12. Αποδζκτεσ πίνακα ΙΘ’
13. Αποδζκτεσ πίνακα ΚΒ’
14. Αποδζκτεσ πίνακα ΚΓ’
15. Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ
3. Ρροϊςταμζνουσ των Γενικϊν Δ/νςεων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Φορολογικισ
Διοίκθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ
4. Δ/νςεισ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
5. Δ/νςεισ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
6. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν –Τμιμα Γ’
7. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν – Τμιμα Β’
8. Διεφκυνςθ Ελζγχων - Τμιματα Αϋ, ΙΒ’
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