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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15
η
) 

ΣΜΗΜΑ Β΄  

 
Ταρ. Γ/λζε      :  Καξ. Σεξβίαο 10             
Ταρ. Κσδ.       :  101 84 ΑΘΗΝΑ                                 
Πιεξνθνξίεο   :  Γεκ. Σηαζάο 
Τειέθσλν       :  210-3610065   

 

ΘEMA: «Δμόθιεζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ αμίαο κε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζπλαιιαγώλ» 

 

 Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε ην πξναλαθεξφκελν 

ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

 ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ δεχηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), φπσο ηέζεθαλ θαη ηζρχνπλ απφ 1.6.2010, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 25 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3842/2010, νξίδεηαη φηη, εηδηθά γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ην ιήπηε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ αθνξά αγνξά 

αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ θαη άλσ απαηηείηαη ε 

ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε λα γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή 

έθδνζεο ηνπ ιήπηε ηνπ ζηνηρείνπ. Σε πεξίπησζε εθρψξεζεο επηηαγψλ ηξίησλ εθδίδεηαη 

άκεζα ινγηζηηθή απφδεημε εθρψξεζεο αμηνγξάθσλ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 

ησλ εθρσξνχκελσλ επηηαγψλ. Καη’ εμαίξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην, επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ακνηβαίσλ αληαπαηηήζεσλ κεηαμχ κεηξηθήο εηαηξείαο 

θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 

Σρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

ζπλαιιαγψλ θαη ζε ζπλέρεηα ησλ εγθπθιίσλ καο ΠΟΛ. 1155/11.11.2010 (ηξφπνο 

εμφθιεζεο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ πξαθηφξσλ θαη αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ) θαη ΠΟΛ. 

1038/22.2.2011 (ζπκςεθηζκφο αληαπαηηήζεσλ γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ αγξνηηθψλ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Αθήνα, 14/3/2011 

ΠΟΛ.: 1058 

 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 
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ζπλεηαηξηζκψλ θαη παξαγσγψλ - κειψλ ηνπο), παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη 

δηεπθξηλίζεηο. 

 

 Α. Σξόπνο εμόθιεζεο εθθαζαξίζεσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ πξνο 

ηνπο αζθαιηζηηθνύο δηακεζνιαβεηέο (κεζίηεο αζθαιεηώλ, αζθαιηζηηθνύο 

πξάθηνξεο, αζθαιηζηηθνύο ζύκβνπινπο, ζπληνληζηέο αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύισλ) 

Με ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο Α. 9934/197/ΠΟΛ. 176/23.6.1977 

εγθπθιίνπ δηαηαγήο έρεη γίλεη δεθηφ  φηη, νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

εθδίδνπλ, ην αξγφηεξν εληφο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, ζεσξεκέλεο ηξηπινηχπεο 

εθθαζαξίζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ινηπά δηθαηψκαηα πνπ παξαζρέζεθαλ απ’ απηέο θαηά 

ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο ζηνπο πξάθηνξεο, παξαγσγνχο αζθαιεηψλ θαη 

αζθαιεηνκεζίηεο ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην πνζφλ ηεο 

πξνκήζεηαο. Γειαδή, κε ηελ πξναλαθεξφκελε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο αληί ηεο έθδνζεο 

ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο πξνο ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο εθδίδνληαη εθθαζαξίζεηο κία θνξά ην ρξόλν απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, θαη’ εθαξκνγή δε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.Σ. πξέπεη νη ππφςε 

εθθαζαξίζεηο, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ζε αμία ηα 3.000 €, λα εμνθινχληαη, απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή. 

Σηα πιαίζηα ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξαθηηθήο, νη αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο θαη ηελ 

είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Σηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο αθνχ παξαθξαηήζνπλ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο νθεηιφκελεο ζε απηνχο πξνκήζεηεο απφ ηα εηζπξαρζέληα αζθάιηζηξα, απνδίδνπλ 

ζηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ην ππνιεηπφκελν πνζφ αζθαιίζηξσλ. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, εθφζνλ νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο απνδίδνπλ κέζσ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή κε επηηαγέο ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη σο δηαθνξά κεηαμχ 

εηζπξαρζέλησλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ αζθαιίζηξσλ θαη 

δηθαησκάησλ πξνκεζεηψλ ηνπο, νπζηαζηηθά θαιχπηνληαη νη απνξξένπζεο απφ ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ππνρξεψζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ νη 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηξαπεδηθά παξαζηαηηθά ή έγγξαθα 

απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη αλσηέξσ δηελεξγεζείζεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία 

θαη δηαθπιάζζνληαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.Σ.. 
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 Β. Σξόπνο εμόθιεζεο ηηκνινγίσλ λαπηηθώλ πξαθηόξσλ από ηνπο 

εθκεηαιιεπηέο επηβαηεγώλ πινίσλ  

Με ηελ παξάγξαθν 13.2.4 ηεο 1118148/936/0015/Δγθ. 3/24.11.1992 εγθπθιίνπ καο 

έρεη δηεπθξηληζηεί φηη, ηα εηζηηήξηα κεηαθνξάο πξνζψπσλ (αεξνπνξηθά, αθηνπιντθά, 

ζηδεξνδξνκηθά) κπνξεί λα δηαηίζεληαη απφ ηξίηνπο (πξάθηνξεο, αληηπξνζψπνπο θ.ιπ.) ελψ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.Σ. πξέπεη ηα ηηκνιφγηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εθδίδνπλ νη λαπηηθνί πξάθηνξεο πξνο ηνπο εθκεηαιιεπηέο 

επηβαηεγψλ πινίσλ, γηα ηηο δηθαηνχκελεο πξνκήζεηεο ιφγσ ηεο δηακεζνιάβεζήο ηνπο ζηελ 

έθδνζε εηζηηεξίσλ θαη εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ζε αμία ηα 3.000 € λα εμνθινχληαη απφ ηνπο 

εθκεηαιιεπηέο επηβαηεγψλ πινίσλ, κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή. 

Όκσο, είλαη θνηλή πξαθηηθή ζηηο ππφςε ζπλαιιαγέο, νη λαπηηθνί πξάθηνξεο αθνχ 

παξαθξαηήζνπλ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο νθεηιφκελεο ζε απηνχο πξνκήζεηεο ιφγσ 

ηεο δηάζεζεο εηζηηεξίσλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ εθκεηαιιεπηψλ επηβαηεγψλ πινίσλ, λα 

απνδίδνπλ ζηνπο ππφςε εθκεηαιιεπηέο ην ππνιεηπφκελν πνζφ.  

Αθφκε, νη εθκεηαιιεπηέο πινίσλ, πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 120/1997 

(ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θξάηεζεο εηζηηεξίσλ), ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε απφ ηελ 

αξκφδηα Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Ηιεθηξνληθνχ Σπζηήκαηνο Κξάηεζεο Θέζεσλ 

θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ επηβαηψλ θαη απνδείμεσλ κεηαθνξάο, απαιιάζζνληαη απφ ηε 

ζεψξεζε γηα ηα εηζηηήξηα κεηαθνξάο πξνζψπσλ θαη ηηο απνδείμεηο κεηαθνξάο (Α.Υ.Ο.Ο. 

ΠΟΛ. 1083/2.6.2003). 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ηα εθδηδφκελα εηζηηήξηα 

παξαθνινπζνχληαη ειεθηξνληθά θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

120/1997 θαη εθφζνλ νη λαπηηθνί πξάθηνξεο απνδίδνπλ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηάζεζε εηζηηεξίσλ γηα ινγαξηαζκφ εθκεηαιιεπηψλ πινίσλ, πνπ 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 120/1997 (ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θξάηεζεο 

εηζηηεξίσλ), κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο αλαινγνχζαο πξνκήζεηάο ηνπο, κέζσ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ή κε επηηαγέο, δεδνκέλνπ φηη, κε ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία, 

θαιχπηεηαη ε ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.Σ, παξέιθεη ε 

εμφθιεζε ησλ εθδηδφκελσλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο 

επηβαηεγψλ πινίσλ πξνο ηνπο λαπηηθνχο πξάθηνξεο κε επηηαγή ή κέζσ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, νη ππφςε εθκεηαιιεπηέο δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα 

ηξαπεδηθά παξαζηαηηθά ή έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη αλσηέξσ δηελεξγεζείζεο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία θαη δηαθπιάζζνληαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 Κ.Β.Σ.. 
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Γ. πκςεθηζκόο ακνηβαίσλ αληαπαηηήζεσλ κεηαμύ επηηεδεπκαηηώλ εθ ησλ 

νπνίσλ ν έλαο εθ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ έρεη θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο 

Έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πξάμε φηη, ελψ έρνπλ εθδνζεί ηηκνιφγηα κεηαμχ 

επηηεδεπκαηηψλ, αμίαο εθάζηνπ άλσ ησλ 3.000 €, ηα νπνία θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.Σ. πξέπεη λα εμνθιεζνχλ κέζσ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή, ζηε ζπλέρεηα, ν έλαο εθ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη κεηά ηελ 

έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, θεξχζζεηαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. Έηζη, ελψ ν έλαο 

επηηεδεπκαηίαο εμνθιεί ηα ιεθζέληα ηηκνιφγηα κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή 

ν άιινο, κεηά ηελ θήξπμή ηνπ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, αδπλαηεί λα εμνθιήζεη ηα 

ιεθζέληα ηηκνιφγηα κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγή. 

Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ, 

κπνξεί λα ζπκςεθίδνληαη ακνηβαίεο αληαπαηηήζεηο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ ησλ νπνίσλ ν 

έλαο εθ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ έρεη θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, γηα ηηκνιφγηα 

φκσο πνπ εθδφζεθαλ πξηλ απφ ηελ ππαγσγή ηνπ ζηελ θαηάζηαζε απηή (πηψρεπζε).  

 

 

           Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                      Ο Γεληθόο Γ/ληήο 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο                                   Γεκήηξεο ηακαηόπνπινο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


