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Έγγραφα μεταφοράς

Πρόσθετα βιβλία

Κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών) - Έκδοση τιμολογίων και
αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για τις μεταφορές αγαθών.

Οι ανωτέρω υπόχρεοι (μεταφορέας, μεταφορικό γραφείο, διαμεταφορέας), από
1.1.2014, εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία, με τις γενικές διατάξεις των
άρθρων 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή εκδίδουν τιμολόγια, προς άλλους υπόχρεους
απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. και αποδείξεις λιανικών
συναλλαγών, προς ιδιώτες, με την ολοκλήρωση της παροχής ή με το απαιτητό της
αμοιβής ή το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, εφαρμοζομένων, αναλόγως, των
διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 6 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ., κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι, από τις ισχύουσες
διατάξεις δεν απαγορεύεται η αναγραφή επιπλέον του υποχρεωτικού περιεχομένου
στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, καθώς και η έκδοση αυτών σε περισσότερα,
των δύο, αντίτυπα.
Για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές με εντολείς άλλους υπόχρεους απεικόνισης
συναλλαγών, μπορεί να ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για τις επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών.

Αποδείξεις
Δαπανών

Κατάργηση έκδοσης αποδείξεων δαπανών. Αντί της έκδοσης απόδειξης
δαπάνης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου
1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) του Κ.Φ.Α.Σ. αποδεικνύουν τις λήψεις
υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά
την παροχή υπηρεσιών με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται
στις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., τίτλου κτήσης στον οποίο
περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της
συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 6 του
Κ.Φ.Α.Σ. . Επισημαίνεται ότι, για παρασχεθείσες υπηρεσίες έως και την 31.12.2013,
τα ποσά των οποίων θα καταβληθούν από 1.1.2014 και εξής, οι τίτλοι κτήσης
εκδίδονται με την καταβολή αυτών.

Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης για εκμεταλλευτές
χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου,
κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής,
γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι
γιατρούς και οδοντίατρούς

Αιτιολογία

Αυτοπαράδοση
ή
ιδιοχρησιμοποιή
ση υπηρεσιών.

Στοιχεία που εκδίδονται
Για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών προς
ιδιώτες μπορεί να ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία έκδοσης του
προαναφερόμενου στοιχείου από ιδιαίτερο τμήμα της φορολογικής ταμειακής
μηχανής ενώ, γενικά, αντί της έκδοσης του ειδικού στοιχείου, μπορεί να
εκδίδεται τιμολόγιο και γι΄ αυτές τις οιωνεί παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών, αναγράφοντας ότι εκδίδεται για αυτοπαράδοση αγαθών ή
ιδιοχρησιμοποιήση υπηρεσιών.

Λιανικές
συναλλαγές

Χειρόγραφη ή μηχανογραφημένη

Ταμειακή μηχανή

Λιανικές
συναλλαγές

Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού,
κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης,
καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών
συναλλαγών είτε σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, χωρίς την
υποχρέωση σήμανσης φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), με αναγραφή του
ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με τη χρήση φορολογικής
ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Ο
εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης, μπορεί, αντί του ονοματεπωνύμου και της
διεύθυνσης του πελάτη, να αναγράφει, στις χειρόγραφες αποδείξεις, τον αριθμό
κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

Προαιρετικά

Λιανικές
συναλλαγές

Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και
συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, εκδίδει τις αποδείξεις
λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, είτε σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα ή
μηχανογραφικά, χωρίς την υποχρέωση σήμανσης φορολογικού μηχανισμού
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της
μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των
βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ.

Λιανικές
συναλλαγές

Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (μόνο φυσικά πρόσωπα) ράπτης ή
ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (μόνο φυσικά πρόσωπα) ράπτης ή ράπτρια που
επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής
ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ., εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε
χειρόγραφα, είτε με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της
μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των
βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση
φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Προαιρετικά

Λιανικές
συναλλαγές

Οι κατωτέρω κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν τις
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, με αναγραφή του
ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με τη χρήση φορολογικής
ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών
σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.:

Προαιρετικά

Το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας,
δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή,
αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου,
ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού,
μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή
σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού,
καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη,
σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή,
προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη,
αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα,
ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή,
λογοπαθολόγου και λογοπεδικού,εργοθεραπευτή,
Δεν εκδίδονται
ιδιαίτερα τιμολόγια και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για την είσπραξη
αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο
συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται. Κατ΄ αναλογία, οι δικαστικοί επιμελητές,
δεν εκδίδουν ιδιαίτερα τιμολόγια και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για την
είσπραξη της αμοιβής τους, εφόσον η αυτή αναγράφεται στα έγγραφα επιδόσεων,
κατασχέσεων κ.λπ. για τα οποία εισπράττεται.

Εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης και οι ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές εταιρείες, με αντικείμενο εργασιών
τα διπλανά επαγγέλματα που πρέπει να εκδίδουν τις
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε με τη χρήση
φορολογικής ταμειακής μηχανής, είτε επί
μηχανογραφικής έκδοσης, με τη χρήση
φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. ενώ
εκδίδουν χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών
συναλλαγών μόνο στην περίπτωση βλάβης της
φορολογικής ταμειακής μηχανής και του φορολογικού
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

Λιανικές
συναλλαγές

Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή
εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, Ο υπόχρεος που ασχολείται με την κατασκευή
οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός,
ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς
και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων). Ο υπόχρεος που
διατηρεί κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο
διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας. Η επιχείρηση
ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης
επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών,
καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων
και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών.

Λιανικές
συναλλαγές

Πωλητές (αγρότες - μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές.
Επισημαίνεται ότι, η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1258/21.11.2002 ,
αναφορικά με την υποχρέωση χρήσης φορολογικών
Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ.
ταμειακών
μηχανών, για την έκδοση των αποδείξεων
(πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος μη ιαματικού, παροχή τηλεπικοινωνιακών
λιανικών συναλλαγών, από τους υπόχρεους απεικόνισης
υπηρεσιών κ.λπ.), καθώς και οι αποδείξεις που εκδίδονται εκτός της
συναλλαγών που διαθέτουν τα είδη τους, πλην
επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, εξαιρούνται
οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών
από τη χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής και φορολογικού
αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές
μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
λαϊκές αγορές, στα παζάρια και μέσω πλανοδίου εμπορίου
(πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα), εξακολουθεί να
ισχύει.

Όσοι από τους πιο πάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκτός από τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη
χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης
πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ.
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 για την έκδοση των
ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή
αποδείξεων λιανικών συναλλαγών το Δημόσιο, οι Δήμοι και
τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι
από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη
ασφαλιστικές
επιχειρήσεις και τα Τραπεζικά - Πιστωτικά
δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης
Ιδρύματα.
φορολογικής ταμειακής μηχανής (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και
έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις
λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση
φορολογικής ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

Από 1.1.2014, όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, πλην αποδείξεων λιανικών
συναλλαγών, με τις εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν, που εκδίδονται με
μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με φορολογικό
μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπως π.χ. οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, οι
αποδείξεις μεταφοράς των εκμεταλλευτών πλοίων του Π.Δ. 120/1997, στους
οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία
Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και
αποδείξεων μεταφοράς κ.λπ..

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Αθεώρητο

Περιεχόμενο

Αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού το
ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.
το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η
τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η
αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται
κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Όταν ο
υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος
κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ.
του. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες
διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά το
χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές
Το δικαιολογητικό έγγραφο για την παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που
διακίνησης, παραλαβής των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων μπορεί να φέρει
αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας
τίτλο οποιαδήποτε ένδειξη επιθυμούν οι υπόχρεοι όπως «Δελτίο Αποστολής», της συναλλαγής ή της αμοιβής. Επί αγοράς ηρτημένων
«Συνοδευτικό Έγγραφο», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Δελτίο καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο αναγράφεται ως
ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί.
Αποστολής Αποθεμάτων», «Έγγραφο Αποστολής Αποθεμάτων» κ.λπ..

Το Τιμολόγιο (για την πώληση αγαθών) εκδίδεται, κατ΄ αρχήν, με την παράδοση ή
την αποστολή των αγαθών. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι την
31.12.2013, κατ΄ εξαίρεση, η μεταγενέστερη τιμολόγηση των αγαθών (σε ένα μήνα
από την παράδοση ή την αποστολή τους) με την προϋπόθεση ότι, κατά την
παράδοση ή την αποστολή των αγαθών εκδόθηκε δικαιολογητικό έγγραφο για
την παρακολούθηση της αποστολής, παράδοσης, διακίνησης, παραλαβής των μη
τιμολογηθέντων αποθεμάτων, τα οποία διακινούνται με σκοπό, αποκλειστικά, την
πώληση τους, απευθείας ή μέσω τρίτου.

Ειδικά επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυτών
αναγράφεται κατά γενική κατηγορία" και όχι αναλυτικά.".
Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους
των πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς
περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
Όταν ο
λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά
«Αντίστροφη επιβάρυνση» Όταν εφαρμόζεται ένα από τα
ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των
μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής,
συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά
«Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα αγαθά»,
«Καθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς
περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής και
αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως.

Πιστωτικο
τιμολογιο Αθεώρητο

Δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ( «Δελτίο Αποστολής»,
«Συνοδευτικό Έγγραφο», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Δελτίο Αποστολής
Αποθεμάτων», «Έγγραφο Αποστολής Αποθεμάτων» )

Συνοδευτικά
έγγραφα

Υπόχρεοι

α) Οι υπόχρεοι
απεικόνισης
συναλλαγών.
β) Τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του
Δικαιολογητικό Κ.Φ.Α.Σ. (Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ., νομικά
έγγραφο μη
πρόσωπα μη
τιμολογηθέντων
κερδοσκοπικού
αποθεμάτων
χαρακτήρα κ.λπ.).
γ) Αγρότες που
εντάσσονται, από
1.1.2014 στο
κανονικό καθεστώς
Φ.Π.Α..

Περιπτώσεις έκδοσης.
Το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, εκδίδεται από τα
προαναφερόμενα πρόσωπα στις εξής περιπτώσεις:
α) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, ανεξάρτητα
εάν γίνει φυσική διακίνηση ή όχι αυτών και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα κατά την
παράδοση τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών, κατά περίπτωση.
β) Σε κάθε περίπτωση παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων:
-από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης του εγγράφου (π.χ. αγρότης
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ιδιώτης κ.λπ.) και εφόσον δεν έχει εκδοθεί άμεσα με
την παραλαβή τους τίτλος κτήσης της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. ή
τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων.
-από πρόσωπο που παρότι έχει υποχρέωση, αρνείται την έκδοση αυτού ή όταν
κατά την παραλαβή τους δεν παραδίδεται είτε τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών είτε
αντίτυπο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Περιεχόμενο

Στο περιεχόμενο του εγγράφου μη τιμολογηθέντων
αποθεμάτων, αναφέρονται τα δεδομένα του τιμολογίου
πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των
αποθεμάτων. Δεν αναγράφονται οι ενδείξεις η ώρα
παράδοσης ή αποστολής, ο αριθμός κυκλοφορίας του
φορτηγού αυτοκινήτου ή του πλωτού μέσου, ο τόπος
αποστολής και ο τόπος προορισμού , περι απαλλαγής
από Φ.Π.Α. κ.λπ.

από Φ.Π.Α. κ.λπ.
Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται και κατά την παραλαβή
επιστρεφόμενων αποθεμάτων είτε από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών είτε
από ιδιώτη, εφόσον δεν εκδίδεται άμεσα με την επιστροφή πιστωτικό τιμολόγιο ή
απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση.
Ειδικές περιπτώσεις.

Χρόνος έκδοσης.
Δικαιολογητικό
Συντάσσεται,
κατά το
έγγραφο μη
χρόνο
της
αποστολής
τιμολογηθέντων
ή της παραλαβής ή
αποθεμάτων
της διακίνησης των
αποθεμάτων, όταν
υφίσταται διακίνηση
αυτών, συνοδεύει τα
αποθέματα μέχρι τον
τελικό προορισμό
τους και
διαφυλάσσεται στις
εγκαταστάσεις του
Δικαιολογητικό
προμηθευτή και του
έγγραφο μη
αγοραστή, πλην των
τιμολογηθέντων
ιδιωτών, των
αποθεμάτων
αποθεμάτων.

Δικαιολογητικό
έγγραφο μη
τιμολογηθέντων
αποθεμάτων

α) Το Δικαιολογητικό έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων
αποθεμάτων, εκδίδεται ακόμα και σε κάθε περίπτωση αποστολής, παράδοσης ή
διακίνησης αποθεμάτων, από τον προμηθευτή - πωλητή αυτών, απ΄ ευθείας σε
τρίτον, με εντολή του αγοραστή αυτών (τριγωνικές, τετραγωνικές κ.λπ.
συναλλαγές).
Το έγγραφο της περίπτωσης αυτής, συντάσσεται από τον προμηθευτή - φυσικό
αποστολέα συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον φυσικό παραλήπτη αυτών και
παραδίδεται (το έγγραφο) στον εντολέα - αγοραστή. Η υποχρέωση έκδοσης του
εγγράφου αυτού και από τον εντολέα - αγοραστή ή/και το φυσικό παραλήπτη των
αποθεμάτων μπορεί να αναπληρωθεί από αντίγραφα του εγγράφου του
φυσικού αποστολέα.

Αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία
της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την
ημερομηνία έκδοσης, το ονοματεπώνυμο ή η
επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. το είδος των
αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης. Για το
Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα,
β) Το Δικαιολογητικό έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων
καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες
αποθεμάτων, εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση μεταφοράς και διανομής
αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και
αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη. Στο
η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ.
περιεχόμενο του κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενου συνοδευτικού έγγραφου, στη θέση
Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αύξοντος
των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». Κατά
αριθμού (α/α) ή των αριθμών των δελτίων
την παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε
αποστολής, που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την
άμεσα τα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών
παραλαβή των αγαθών, που αφορούν το σχετικό
συναλλαγών), είτε έγγραφα μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.
τιμολόγιο."
Δεν είναι
Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων μπορεί να εκδίδεται
υποχρεωτική η αναγραφή στο τιμολόγιο, του
είτε νέο έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των
επαγγέλματος και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογίας
επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης
του αντισυμβαλλόμενου.
ποσότητας στο αρχικό έγγραφο.
γ) Στις περιπτώσεις που κατά την παραλαβή των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων
διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα είτε εκδίδεται, από τον παραλήπτη
αυτών, έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, αναγράφοντας την ποσότητα
του πλεονάσματος ή του ελλείμματος, είτε στο αρχικό έγγραφο του προμηθευτή
αναγράφονται το πλεόνασμα ή το έλλειμμα, κατά περίπτωση.

Έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική) μορφή.
Το ανωτέρω έγγραφο, μπορεί να εκδίδεται σε άυλη (ηλεκτρονική) μορφή, εφόσον
με κατάλληλες δικλείδες διασφαλίζεται ότι, ο χρόνος σύνταξης αυτού είναι πριν από
την έναρξη της διακίνησης των αποθεμάτων.
Για την έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική μορφή) του εγγράφου μη τιμολογηθέντων
αποθεμάτων εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 περί ηλεκτρονικού τιμολογίου.
Διευκρινίζεται ότι, η έκδοση σε άυλη (ηλεκτρονική μορφή) του εγγράφου μη
τιμολογηθέντων αποθεμάτων μπορεί να διενεργείται και μέσω παρόχων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Επίσης, το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ως συνοδευτικό στοιχείο
διακίνησης μπορεί να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια της διακίνησης, σε οποιοδήποτε
μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (CD, USB stick, mobile phone κ.λπ.), με
δυνατότητα ανάγνωσης στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το φορολογικό
έλεγχο, ενώ στον αντισυμβαλλόμενο μπορεί να παραδίδεται, ομοίως, σε
οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή.

Δικαιολογητικό
έγγραφο μη
τιμολογηθέντων
αποθεμάτων

Περιπτώσεις που δεν εκδίδεται έγγραφο μη τιμολογηθέντων
αποθεμάτων.
Από τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1286/31.12.2013 , προκύπτει ότι δεν
εκδίδεται το υπόψιν έγγραφο, σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην της αποστολής,
παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες δεν εκδίδεται,
υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο:

Δικαιολογητικό
έγγραφο μη
τιμολογηθέντων
αποθεμάτων

_ Διακίνηση αποθεμάτων για δοκιμή ή δειγματισμό.
_ Διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκη).
_ Διακίνηση δειγμάτων για δωρεάν διάθεση.
_ Αποστολή αποθεμάτων σε τρίτο με σκοπό την επεξεργασία, συναρμολόγηση,
επισκευή κ.λπ..
_ Διακίνηση - αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση. Διακίνηση αποθεμάτων για συμμετοχή και μόνο (όχι πώληση) σε έκθεση. Διακίνηση αγαθών με σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών. -Διακίνηση παγίων,
γενικώς.
_ Διακίνηση χρησιδανειζόμενων ή εκμισθούμενων κινητών πραγμάτων.
_ Αυτοπαραδόσεις αγαθών.
_ Διακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ψυγείων και
αποθηκών.

Συνδέσεις:

ΚΦΑΣ
ΠΟΛ. 1286/13.

ΠΟΛ. 1001/14.
ΠΟΛ. 1288/13.

ΠΟΛ. 1004/13.
ΠΟΛ. 1023/14.

