ΠΟΛ.1020/5.2.2013
Σήµανση των δεδοµένων των ασφαλών πληροφοριών που ορίζονται µε τις διατάξεις της
παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.
Αριθµ. ΠΟΛ 1020
(ΦΕΚ Β' 370/19-02-2013)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου
7 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισµών και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β΄).
«Κωδικοποίηση – συµπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών
µηχανισµών και συστηµάτων – διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους».
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπερίπτωση γδ΄, γιγ΄ και γιδ΄) και ζ΄ του άρθρου 38
του Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ84 Α΄) όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄).
5. Την υπ’ αριθµ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη»
(ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012).
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
Παρέχεται η δυνατότητα, από 1.1.2013, χρήσης των Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών
∆ιατάξεων Σήµανσης (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.) του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για τη διασφάλιση
των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του
Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄), στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών,
εκµετάλλευσης χώρου διαµονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου,
κέντρων αισθητικής, γυµναστηρίων, χώρου στάθµευσης καθώς και στους γιατρούς και
οδοντιάτρους.
Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω υπόχρεοι, προαιρετικά σηµαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε
εγγραφή – καταχώριση των δεδοµένων των πληροφοριών, που ορίζονται µε την παραπάνω
διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ., στο µηχανογραφικό τους σύστηµα (ανεξαρτήτως εάν αυτή
εκτυπώνεται άµεσα ή όχι), αντί της απεικόνισης αυτών σε εκτυπούµενα θεωρηµένα έντυπα.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «.._a.txt» και «…_b.txt») της σήµανσης κάθε
καταχωρούµενης και σηµαινόµενης εγγραφής φυλάσσονται, όπως και τα φορολογικά
στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του
Κ.Φ.Α.Σ µε την υποχρέωση να εκτυπώνονται άµεσα όταν αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε
φορολογικό έλεγχο.
Όσοι από τους υπόχρεους αυτούς, διαθέτουν ήδη µηχανισµό για τη σήµανση των
φορολογικών τους στοιχείων, δεν απαιτείται η χρήση ιδιαίτερου−ξεχωριστού µηχανισµού

σήµανσης των εγγραφών των πληροφοριών αυτών, ούτε η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης
στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

