
  [ΑΔΑ:4Α9ΚΗ-2Υ] 

 

1 
 

            
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                              
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
1. 14η Γ/ΝΗ ΦΠΑ 

           ΣΜΗΜΑΣΑ  Α΄, Β΄ 
2. 15η Γ/ΝΗ Κ.Β.. 

           ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄, Γ΄ 
3. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 
           ΣΜΗΜΑ Α΄ 
 
Σατ. Γ/νζη      : ίνα 2-4           
Σατ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ                   
Πληροθορίες  :  

Σηλέθωνο      : 210 - 3647202-5                                    
Fax                  : 210 - 3645413                             
E-Mail              : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr             

 

 

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 

212Α/17.12.2010)» 

 

Κνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 & 19 ηνπ ν. 3899/2010 «Δπείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» θαη ζαο παξέρνπκε 
νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

 

Α. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΦΠΑ) – ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

(ΚΒ) 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 – 4 ηνπ άξζξνπ 4, νη νπνίεο ηζρχνπλ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 19 απφ ηελ 1η Ιανοσαρίοσ 2011, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πνπ πξνβιέπεηαη 
γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ απμάλεηαη απφ 11% ζε 13%. 
Πξνβιέπεηαη επίζεο ξεηά φηη γηα νξηζκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο, γηα ηα νπνία ππάξρεη 
εηδηθή πξφβιεςε, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο κεηψλεηαη πεξαηηέξσ θαηά 50% 
(ππεξκεησκέλνο ζπληειεζηήο), o νπνίνο απφ 1.1.2011 απμάλεηαη απφ 5,5% ζε 6,5%.  
 

Παξάιιεια δηεπξχλεηαη απφ 1.1.2011 ε εθαξκνγή ηνπ ππεξκεησκέλνπ ζπληειεζηή, 
ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη ζην 6,5%, ζηα αθφινπζα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 
 Σα θάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 3003 θαη 

3004 θαη ηα εκβφιηα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 3002. 
 Σα βηβιία κε εηθφλεο γηα παηδηά ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4903. 

Αθήνα, 03.01.2011 

ΠΟΛ.: 1003 

 

Προς:  Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο 

 

 

  

              

               

   

  

         

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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 Σηο ππεξεζίεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία θαη παξφκνηνπο ρψξνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ θαη ηεο κίζζσζεο 
ρψξνπ ζε θαηαζθήλσζε ή θάκπηλγθ γηα ηξνρφζπηηα. 

 
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, απφ 01.01.2011 ν «θαλνληθφο» ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 

παραμένει 23%, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα αγαζά θαη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. απμάλεηαη απφ 11% ζε 13% θαη ν 
ππεξκεησκέλνο θαηά 50% ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη γηα νξηζκέλα απφ ηα αγαζά θαη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ, απμάλεηαη απφ 5,5%, ζε 6,5%. Αθνινχζσο, νη 
κεησκέλνη θαηά 30% ζπληειεζηέο νη νπνίνη ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο λεζησηηθέο 
πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, 
δηακνξθψλνληαη ζε 16%, 9% θαη 5%, απφ 16%, 8% θαη 4% αληίζηνηρα. 

 
Μεηά ηηο αλσηέξσ κεηαβνιέο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα εθαξκνγήο κεηά ηελ 01.01.2011, παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο: 
 
1. Πσιήζεηο θαξκάθσλ ηεο πεξίπησζεο 36 ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «ΑΓΑΘΑ» ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ θψδηθα Φ.Π.Α. 
 
Σα θάξκαθα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ Γειηία Σηκψλ (αλψηαηεο ηηκέο θαζνξηζκέλεο απφ 

ηε Γηεχζπλζε Σηκψλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Φαξκάθσλ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Δκπνξίνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο), ζα δηαηίζεληαη 
απφ 01.01.2011 ζε ηηκέο πνπ εκπεξηέρνπλ ην λέν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. Οη ηηκέο απηέο 
πξνέθπςαλ απφ ηνλ επαλαυπνινγηζκφ ησλ ηζρπνπζψλ ιηαληθψλ ηηκψλ, έηζη ψζηε λα 
εκπεξηέρνπλ Φ.Π.Α. ππνινγηζκέλν κε ζπληειεζηή 6,5% (αληί ηνπ 11%) θαη θνηλνπνηήζεθαλ 
απφ ηελ πξναλαθεξζείζα αξκφδηα ππεξεζία, ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηάζεζε 
ησλ θαξκάθσλ απηψλ. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην ζπληειεζηή ΦΠΑ 6,5% ππάγνληαη 
κφλν ηα θάξκαθα θαη ηα εκβφιηα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη θάξκαθα θαη 
εκβφιηα πνπ ρνξεγνχληαη γηα άιιεο ρξήζεηο εθηφο ηεο ηαηξηθήο ηνπ αλζξψπνπ. 

 
2. Τπεξεζίεο δηακνλήο ηεο πεξίπησζεο 5 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ «ΤΠΖΡΔΗΔ»  

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. 
 
Ζ εθαξκνγή ηνπ ππεξκεησκέλνπ ζπληειεζηή (6,5%) αθνξά κφλν ηελ ηηκή πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ζηα ελ ιφγσ θαηαιχκαηα, ελψ άιιεο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνληαη ζηα μελνδνρεία θαη ηα ινηπά θαηαιχκαηα ππάγνληαη ζηνπο αλάινγνπο 
ζπληειεζηέο, φπσο εζηίαζε ζην 13%, θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ ζην 23%, άιιεο 
ππεξεζίεο, φπσο ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, ελνηθίαζε νκπξειψλ, δηάθνξεο αζιεηηθέο 
ππεξεζίεο, θιπ. ζην 23%.  

 
ε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη εληαίεο ηηκέο γηα πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θαη 

αγαζά και εθόζον δεν είναι εθικηός ο διατωριζμός ηοσς, ζηνπο επί κέξνπο 

ζπληειεζηέο, γίλεηαη δεθηφ ε δηάθξηζε λα γίλεηαη σο εμήο: 

α) Γηακνλή κε πξσηλφ: 8% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζην ζπληειεζηή 13%, σο 
αληηπαξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην πξσηλφ. 

β) Γηακνλή κε εκηδηαηξνθή, ρσξίο αιθννινχρα πνηά: 20% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζην 
ζπληειεζηή 13%, σο αληηπαξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην πξσηλφ θαη ην γεχκα. 
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γ) Γηακνλή  κε  all  inclusive  (πιήξεο  δηαηξνθή  πεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ  
αιθννινχρσλ  πνηψλ  θαη  ινηπψλ  ππεξεζηψλ  πνπ  πεξηιακβάλνληαη  ζην  παθέην):  25%  
ηεο  εληαίαο  ηηκήο  ππάγεηαη  ζην  ζπληειεζηή  13%  σο  αληηπαξνρή   πνπ   θαηαβάιιεηαη   
γηα  ηελ   εζηίαζε   θαη   15%   ηεο   εληαίαο   ηηκήο   ππάγεηαη    ζην    ζπληειεζηή  23%   σο 
αληηπαξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηα αιθννινχρα πνηά θαη ινηπέο παξνρέο πνπ 
ελδερνκέλσο πεξηιακβάλεη ην παθέην. 

 
 Δίλαη επλφεην φηη επί πιένλ θαηαλαιψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο παθέηνπ, 
ππάγνληαη ζηνλ νηθείν ζπληειεζηή. 
 

3. Παξνρή ζπλερφκελσλ ππεξεζηψλ.  
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κε ζπλερφκελν 

ηξφπν, φπσο εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, ηαμί, θιπ., ν θφξνο απνδίδεηαη κε ην ζπληειεζηή πνπ 
ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΚΒ. Καηά ζπλέπεηα, φζνλ αθνξά ηε δηακνλή ζε μελνδνρείν, γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ηεο 
31εο Γεθεκβξίνπ 2010, γηα ηελ νπνία ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν εθδίδεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2011 – θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο – νθείιεηαη θφξνο κε ην ζπληειεζηή 6,5%. 

 
Αληίζηνηρα φζνλ αθνξά εζηηαηφξηα, ηαμί, θιπ, ν θφξνο νθείιεηαη κε ην ζπληειεζηή 

πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ «Ε» απφ ηελ ηακεηαθή κεραλή. Καηά ζπλέπεηα εάλ 
ην «Ε» εθδνζεί ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 νθείιεηαη θφξνο κε ην ζπληειεζηή 13%. Δίλαη φκσο 
δπλαηφλ λα εθδνζνχλ δχν «Ε» γηα ην βξάδπ ηεο αιιαγήο ζπληειεζηψλ, νπφηε γηα ην «Ε» 
πνπ ζα εθδνζεί κέρξη ηελ 24ε ψξα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010, νθείιεηαη θφξνο κε ην 
ζπληειεζηή 11%. 

 
4. Έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν εθδίδεηαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απφ 

ηελ 01.01.2011 θαη εθεμήο, ν Φ.Π.Α. ζα ππνινγίδεηαη κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο, αθφκε 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζηνηρείν απηφ αθνξά ζε ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή.  

 
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο «Δηδηθνχ Αθπξσηηθνχ ηνηρείνπ» (βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23, παξαγξ. 2ε΄ ηνπ Κ.Β..), ν Φ.Π.Α. ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ 
ζπληειεζηή πνπ εθαξκφζζεθε θαηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνο αθχξσζε ζηνηρείνπ, κε 
δεδνκέλν φηη ζηελ πεξίπησζε απηή αθπξψλεηαη ε ζπλαιιαγή ζην ζχλνιφ ηεο. 

 
Δηδηθά γηα ηα πηζησηηθά ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη ιφγσ εθπηψζεσλ επί θχθινπ 

εξγαζηψλ (εθπηψζεηο ηδίξνπ - ΠΟΛ 1212/22.07.1996) επηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηελ 
πεξίπησζε πνπ απηέο αθνξνχλ ζε πσιήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν πξηλ 
φζν θαη κεηά απφ οποιαδήποηε κεηαβνιή ζπληειεζηψλ (αχμεζε ή κείσζε), κπνξνχλ λα 
εθδίδνληαη πηζησηηθά ηηκνιφγηα κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. Οη 
ζπληειεζηέο απηνί ζα εθαξκφδνληαη επί ησλ εθπηψζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε πειάηεο γηα 
πξαγκαηνπνηεζείζεο αγνξέο, θνξνινγεζείζεο κε ηνπο ζπληειεζηέο απηνχο (π.ρ. 
01.01.2010 – 14.03.2010 ζπληειεζηήο 19%, 15.03.2010 – 30.06.2010 ζπληειεζηήο 21% 
θαη 01.07.2010 – 31.12.2010 ζπληειεζηήο 23%).  

 
Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα εθδίδνληαη θαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηζησηηθά ηηκνιφγηα 

γηα θάζε αληηζπκβαιιφκελν, δειαδή έλα γηα θάζε ζπληειεζηή Φ.Π.Α., έηζη ψζηε ζε θάζε 
έλα απφ απηά λα εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο κε ηνπο νπνίνπο πξάγκαηη θνξνινγήζεθαλ 
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νη πξαγκαηνπνηεζείζεο πσιήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ελ 
ιφγσ εθπηψζεσλ. 

 
5. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ, παξαζέηνπκε ηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα: 
 

 Δπηρείξεζε ζηηο 23.12.2010 πξαγκαηνπνίεζε, κε έθδνζε Σηκνινγίνπ-Γειηίνπ 
Απνζηνιήο, πψιεζε αγαζψλ ζε πειάηε ηεο κε ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 11%. ηηο 
02.01.2011 επηζηξέθνληαη ηα αγαζά  ιφγσ ειαηηψκαηνο. ην πηζησηηθφ ηηκνιφγην 
πνπ ζα εθδνζεί ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί Φ.Π.Α. κε ζπληειεζηή 13%. 
 

 Δπηρείξεζε πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 πσιήζεηο αγαζψλ ζε 

πειάηε ηεο, ζπλνιηθήο αμίαο 90.000€, έρνληαο γλσζηνπνηήζεη εκπξφζεζκα ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (ΠΟΛ 1212/1996), φηη ζε πειάηεο ηεο πνπ ζα ππεξβνχλ ην φξην 

αγνξψλ ησλ 70.000€ ζα παξάζρεη έθπησζε επί ησλ αγνξψλ απηψλ πνζνζηνχ 5%. 

Τπνζέηνπκε φηη νη παξαπάλσ πσιήζεηο ππάγνληαλ ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή 

Φ.Π.Α. θαη φηη ε ρξνληθή θαηαλνκή ηνπο εληφο ηνπ 2010 είλαη ε αθφινπζε: 

Απφ 01.01.2010 κέρξη 14.03.2010 17.000€, απφ 15.03.2010 κέρξη 30.06.2010 

28.000€ θαη απφ 01.07.2010 κέρξη 31.12.2010  45.000€.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηελ έθπησζε 5% γηα 

ην ζχλνιν ησλ πσιήζεψλ ηεο ζηνλ ελ ιφγσ πειάηε, ζα πξέπεη λα εθδψζεη είηε έλα 

πηζησηηθφ ηηκνιφγην παξέρνληαο ηηο εθπηψζεηο 17.000Υ5%=850Υ19%, 28.000Υ5% 

=1.400Υ21% θαη 45.000Υ5%=2.250Υ23%, είηε ηξία πηζησηηθά ηηκνιφγηα, έλα γηα 

θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ εθπηψζεηο.  

 Καηά ην κήλα Γεθέκβξην 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο 
αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ή πσιήζεηο αγαζψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, πνπ 
ππάγνληαλ ζε Φ.Π.Α. 11%. Παξφηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο παξέρεηαη ε επρέξεηα 
λα εθδνζεί Σηκνιφγην ή Δθθαζάξηζε κέρξη ηηο 20.01.2011 (εθφζνλ ν Γεθέκβξηνο 
είλαη ν ηειεπηαίνο κήλαο ηεο ρξήζεο), ζα ππνινγηζζεί Φ.Π.Α. κε ζπληειεζηή 11%, 
επεηδή ε αλαγξαθφκελε επί ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ εκεξνκελία έθδνζεο είλαη ε 
ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πσιήζεηο, 
δειαδή ε 31.12.2010. 
 

 Δπηρείξεζε ζηηο 28.12.2010 απνζηέιιεη ζε πειάηε ηεο, κε Σηκνιφγην-Γειηίν 
Απνζηνιήο, αγαζά αμίαο 5.000 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 11% (550 επξψ). Λφγσ 
άξλεζεο ηνπ πειάηε ηεο λα ηα παξαιάβεη, ηα αγαζά επηζηξέθνληαη ζηηο 03.01.2011 
θαη ε επηρείξεζε εθδίδεη «Δηδηθφ Αθπξσηηθφ ηνηρείν». ην ζηνηρείν απηφ ζα πξέπεη 
λα αλαγξάςεη ηα ίδηα πνζά, δειαδή: αμία 5.000 επξψ θαη  Φ.Π.Α. 11%  (550 επξψ). 
 

  Πεξαηηέξσ ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ έθδνζε θνξνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηά ηελ 01.01.2011, ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπληειεζηέο 
πνπ βξίζθνληαλ ζε ηζρχ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη εθφζνλ απηφ έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ επίξξηςε κεησκέλνπ πνζνχ θφξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεπφκελν, 
πθίζηαηαη ππνρξέσζε απόδοζης ζην δεκφζην Φ.Π.Α. ππνινγηζκέλνπ κε ηνπο 
ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ απφ 01.01.2011 θαη κεηά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε 
απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ρνλδξηθέο πσιήζεηο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα έθδνζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ ηηκνινγίνπ κε ηελ -θαηά ηα παξαπάλσ- δηαθνξά 
ηνπ Φ.Π.Α.  
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ρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
έθδνζε ηνπ ρξεσζηηθνχ ή ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, γίλεηαη κε ζπληειεζηή ν νπνίνο δελ 
είλαη πιένλ ζε ηζρχ, νη δηαθνξέο ηνπ θφξνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηα πξνζηηζέκελα ή 
αθαηξνχκελα πνζά ηνπ θφξνπ εηζξνψλ θαηά πεξίπησζε. 

 
6. Πξνζαξκνγή ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

ηακεηαθψλ κεραλψλ ζηνπο λένπο ζπληειεζηέο.  
 
Όζνλ αθνξά ηηο απνδείμεηο πνπ εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο 

κεραλήο ή ζπζηήκαηνο, ε αλαγξαθή ησλ αμηψλ – ηηκψλ πνπ εκπεξηέρνπλ πιένλ πνζφ 
Φ.Π.Α. κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο, δχλαληαη λα αλαγξάθνληαη κε άκεζε πιεθηξνιφγεζε. 
  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ 
κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ειεθηξνληθψλ κεραληζκψλ ηνπ 
λ.1809/88, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη άκεζε ε 
πξνζαξκνγή ηνπο θαη κέρξη ηελ πξνζαξκνγή απηψλ, ζηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 
απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο, δε ιακβάλεηαη ππφςε ν ηπρφλ αλαγξαθφκελνο 
παξαπιεχξσο απηψλ, παιαηφο ζπληειεζηήο ΦΠΑ.  
 

Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ, ε εγγξαθή ζηα ηεξνχκελα 
βηβιία ηνπ εζφδνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. ζα γίλεηαη αθνχ επαλππνινγηζζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηα Γειηία Ζκεξήζηαο Κίλεζεο «Ε» ή ζηα Γειηία Πεξηνδηθήο (Μεληαίαο) 
αλαθνξάο Αλάγλσζεο Φνξνινγηθήο Μλήκεο κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. Σα λέα 
πνζά κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ, αλαγξάθνληαη εκθαλψο επί ησλ αλσηέξσ δειηίσλ ή επί 
ηδηαίηεξνπ ινγηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο πνπ επηζπλάπηεηαη ζ’ απηά θαηά πεξίπησζε. 
  

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ ξχζκηζε – πξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ 
κεραλψλ θαη ζπζηεκάησλ δελ απαηηείηαη, νχηε είλαη απαξαίηεηε ε επέκβαζε ή ε παξνπζία 
εμνπζηνδνηεκέλνπ ηερληθνχ. Γηα ηε ξχζκηζε – πξνζαξκνγή ν θάηνρνο – ρξήζηεο 
αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπλνδεπηηθφ εγρεηξίδην νδεγηψλ θαη ρξήζεο 
ηεο κεραλήο θαη δχλαηαη λα ιακβάλεη ηειεθσληθέο νδεγίεο απφ ην δίθηπν ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ηεο κεραλήο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
  

Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα θαη αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο φισλ ησλ 
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (γηα ρνλδξηθέο ή ιηαληθέο πσιήζεηο), απηά λα εθδίδνληαη κέρξη ηελ 
πξνζαξκνγή, είηε απφ ρεηξφγξαθα ζηειέρε, είηε απφ κεραλνγξαθηθά έληππα κε 
ρεηξφγξαθε αλαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, είηε κε εκθαλή δηαγξαθή επί ησλ κεραλνγξαθηθψλ 
εληχπσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξήδνπλ αιιαγήο ιφγσ ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. θαη 
αλαγξαθήο ηνπο, ρεηξφγξαθα ή κε έληππν ηξφπν ρσξίο γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα 
ΓΟΤ. 
   

ε πεξίπησζε χπαξμεο ζηνηρείσλ κε πξνεθηππσκέλα ηα δεδνκέλα ηεο ζπλαιιαγήο, 
νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο γίλνληαη ρεηξφγξαθα ή κε έληππν ηξφπν κέρξη εμάληιεζεο ησλ 
απνζεκάησλ. 
  

Σέινο, νη θνξνινγηθέο αξρέο λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πξνζαξκνγήο κε 
ζρεηηθή αλεθηηθφηεηα ζχκθσλα θαη κε ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, θαη λα ειέγρνπλ, 
κεηαμχ άιισλ, ηελ νξζφηεηα ηεο θαηαρψξεζήο ζηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ηεο απφδνζεο 
Φ.Π.Α.  

 
Β. Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝ & ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ, ζπκπιεξψζεθαλ 

νη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ. 3845/2010 (ΦΔΚ 

65 Α’), θαη νξίδεηαη φηη, ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, αξρίδεη απφ ηελ 1-1-

2012.  

Με βάζε ηηο λεφηεξεο απηέο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ. 3845/2010, αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή εηδηθνχ 

θφξνπ ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη απφ ηελ ηειεφξαζε, έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ 

1-1-2012 θαη κεηά. 

 
 ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ       Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ         ΓΗΜ. ΚΟΤΔΛΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


