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ΠΟΛ 1036 
 
ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» 
 
Με αφορµή γραπτά και προφορικά ερωτήµατα, σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων 
διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, άρθρο 
πρώτο, υποπαρ. Ε1 - ΦΕΚ 222 Α') και σε συνέχεια της εγκυκλίου µας 
ΠΟΛ.1004/4.1.2013, διευκρινίζονται συµπληρωµατικά µε την παρούσα τα εξής: 
 
1. Έκδοση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα 
 
Με τις διατάξεις του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. 
ορίζεται ότι, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα, αναγράφουν στις εκδιδόµενες από 
αυτούς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό και το 
ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη. Επίσης µε τις διατάξεις της 
1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β'), η οποία εξακολουθεί να 
ισχύει, ορίζεται ότι, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, 
κατονοµαζόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955 (νυν 
παράγραφος 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994) εξαιρούνται από την χρησιµοποίηση 
φορολογικών ταµειακών µηχανών, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, µόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα από 
αυτούς που κατονοµάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 
παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την 
παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρηµένο στέλεχος, µε θεώρηση 
του στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) µηχανογραφικά µε την χρήση 
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοµατεπώνυµο και τη 
διεύθυνση του πελάτη. 
 
Σηµειώνεται ότι, τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ως άνω ελεύθερους επαγγελµατίες 
που ενώ µε τις προϋσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. υποχρεούντο στην τήρηση 
πρόσθετων βιβλίων, µε τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν υποχρεούνται στην 
παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού 
(π.χ. φυσιοθεραπευτές). 
 



 

 

 Ακόµη, σηµειώνεται ότι, όσοι από τους ως άνω ελεύθερους επαγγελµατίες τηρούν µε 
τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. τις ασφαλείς πληροφορίες της παραγράφου 23 του 
άρθρου 4 του Κώδικα αυτού (π.χ. γιατροί και οδοντίατροι) εκδίδουν τις αποδείξεις 
λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό αθεώρητες βάσει των 
διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (εγκύκλιος ΠΟΛ.1004/4.1.2013, άρθρο 
9). 
 
Επισηµαίνεται, τέλος ότι, για τις επαγγελµατικές παροχές των υπηρεσιών τους βάσει 
των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. όλοι οι προαναφερόµενοι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες εκδίδουν σε κάθε περίπτωση αθεώρητα τιµολόγια για την παροχή 
υπηρεσιών. 
 
2. Χρόνος έκδοσης τιµολογίων από ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα προς το 
∆ηµόσιο και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ., 
µεταξύ άλλων ορίζεται ότι, η απόδειξη λιανικών συναλλαγών για την παροχή 
υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, εκδίδεται µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη. 
 
∆εδοµένου ότι, από 1.1.2013 οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα εκδίδουν αθεώρητα 
τιµολόγια και προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είναι 
προφανές ότι, η προαναφερόµενη διάταξη καταλαµβάνει τις περιπτώσεις αυτές, 
δηλαδή το τιµολόγιο για την παροχή υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο 
επάγγελµα προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, εκδίδεται 
µε κάθε επαγγελµατική τους είσπραξη. 
 
3. Τρόπος διαφύλαξης αθεώρητων ή σηµαινόµενων µε Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. φορολογικών 
στοιχείων 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, τα 
αθεώρητα βιβλία που ενηµερώνονται µηχανογραφικά, µπορεί να µην εκτυπώνονται, 
εφόσον τα δεδοµένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης, µε 
την προϋπόθεση ότι, τα δεδοµένα αυτά εκτυπώνονται άµεσα όταν ζητηθεί από το 
φορολογικό έλεγχο. Η µη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών µέσων ή η αδυναµία 
αναπαραγωγής του περιεχοµένου αυτών εξοµοιώνεται µε µη τήρηση των βιβλίων ή 
των καταστάσεων που εµπεριέχονται σε αυτά. Τα αναφερόµενα στο προηγούµενο 
εδάφιο ισχύουν και για τα αποθηκευµένα δεδοµένα, που επέχουν θέση στελέχους των 
εκδιδόµενων φορολογικών στοιχείων. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι, η προαναφερόµενη διάταξη µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
από αυτή, ως προς τη δυνατότητα µη εκτύπωσης του στελέχους και του τρόπου 
διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων καταλαµβάνει τις εξής περιπτώσεις: 
 
α) Φορολογικά στοιχεία που υποχρεωτικά (π.χ. δελτία αποστολής) ή προαιρετικά 
εκδίδονται µηχανογραφικά και σηµαίνονται από Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. και 
 
β) Μηχανογραφικά εκδιδόµενα στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση 
σήµανσής τους από Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. (π.χ. τιµολόγια και στοιχεία που επέχουν θέση 
τιµολογίου, αποδείξεις λιανικής υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών κ.λπ.). 



 

 

  
4. Περιπτώσεις έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου 
 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του 
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992), όπως ίσχυε µέχρι την 31.12.2012 οριζόταν 
ότι, όταν τα φορολογικά βιβλία τηρούνταν µηχανογραφικά, για την ακύρωση 
εγγραφής σε περίπτωση λανθασµένης έκδοσης φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν 
έγινε χρήση αυτών εκδίδονταν ειδικό ακυρωτικό στοιχείο. 
 
∆εδοµένου ότι, από 1.1.2013 οι διατάξεις του Κ. Β. Σ. καταργήθηκαν και 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., µεταξύ των οποίων και η 
προαναφερόµενη διάταξη, που δεν αναφέρεται στις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., 
διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής µηχανογραφικά 
τηρούµενων φορολογικών βιβλίων, σε περίπτωση λανθασµένης έκδοσης µη 
σηµαινόµενων (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν 
έγινε χρήση αυτών δεν εκδίδεται υποχρεωτικά ειδικό ακυρωτικό στοιχείο και µπορεί 
να εκδίδεται οποιοδήποτε µη φορολογικό παραστατικό (π.χ. λογιστικό σηµείωµα 
κ.λπ.). 
 
Αντίθετα, στην περίπτωση ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που υποχρεωτικά ή 
προαιρετικά σηµαίνεται µε Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., εφόσον δεν έγινε χρήση αυτού, απαιτείται 
η έκδοση ακυρωτικού στοιχείου µε σήµανση από Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. δεδοµένου ότι, το 
ακυρωθέν φορολογικό στοιχείο έχει διαφυλαχθεί στη µνήµη του φορολογικού 
µηχανισµού (αρχεία a.txt, b.txt κ.λπ.). 
 
Συµπερασµατικά, ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται µόνο στην περίπτωση ακύρωσης 
φορολογικού στοιχείου που έχει σηµανθεί, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, µε 
φορολογικό µηχανισµό Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. και εφόσον δεν έγινε χρήση αυτού. 
 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι, για την ακύρωση τιµολογίου, σηµαινόµενου ή µη, εφόσον 
έγινε χρήση αυτού (παράδοση στον αντισυµβαλλόµενο) εκδίδεται πιστωτικό 
τιµολόγιο. 
 
5. Υπόχρεοι παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρώην πρόσθετα βιβλία) 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., για το µεταβατικό 
διάστηµα από 1.1.2013 - 31.12.2013, ορισµένοι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 
(εκµεταλλευτής χώρου διαµονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή 
θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυµναστηρίων, χώρου στάθµευσης, γιατροί και 
οδοντίατροι) παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους µέχρι την 
έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών 
γίνεται είτε µε χειρόγραφη καταχώριση σε θεωρηµένα έντυπα είτε, επί 
µηχανογραφικής τήρησης, µε καταχώρηση σε θεωρηµένα µηχανογραφικά έντυπα ή 
µε τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του ν. 1809/1988 (σχετ. Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1020/5.2.2013). 
 
∆εδοµένου ότι, από τις προαναφερόµενες διατάξεις δεν ορίζονται αναλυτικά οι 
ασφαλείς πληροφορίες που πρέπει να παρέχει κάθε υπόχρεος και για τη διευκόλυνση 
εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αλλά και τη διευκόλυνση των αρµόδιων 
φοροελεγκτικών οργάνων, διευκρινίζεται ότι τα δεδοµένα που προβλέπονταν από τις 



 

 

 αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. 
καλύπτουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή των διατάξεων 
της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (π.χ. οι ιατροί αναγράφουν το 
ονοµατεπώνυµο του ασθενή, τη χρονολογία επίσκεψης και τη διεύθυνση του ασθενή 
χωρίς να έχουν υποχρέωση να αναγράφουν και άλλα δεδοµένα όπως την ώρα 
επίσκεψης). Οι πληροφορίες αναγράφονται άµεσα µε την έναρξη της παροχής όπως 
αναφέρεται στην ενότητα «χρόνος καταχώρισης» της παραγράφου 23 του άρθρου 4 
της ερµηνευτικής εγκυκλίου µε εξαίρεση τις πληροφορίες εκείνες που σύµφωνα µε 
τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. 
καταχωρούντο σε διαφορετικό χρόνο της έναρξης της παροχής, οι οποίες µπορεί να 
συνεχίσουν να καταχωρούνται στον οριζόµενο µε τις προϊσχύουσες διατάξεις χρόνο. 
Τέτοιες πληροφορίες είναι τα «λοιπά δεδοµένα»(π.χ. φάρµακα κλπ. που 
καταχωρούνται από τις κλινικές µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας). 
 
Ακόµη, διευκρινίζεται ότι, τα κέντρα αισθητικής που παρέχουν και υπηρεσίες 
συµβουλών διαίτης έχουν υποχρέωση εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 23 
του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και για τις υπηρεσίες αυτές. Αντιθέτως ο διαιτολόγος- 
διατροφολόγος που παρέχει µόνο υπηρεσίες συµβουλών διαίτης, δεν χαρακτηρίζεται 
ως κέντρο αισθητικής αλλά θεωρείται ότι ασκεί παραϊατρικό επάγγελµα, ανεξάρτητα 
του λόγου παροχής των υπηρεσιών αυτών και δεν υποχρεούται να εφαρµόζει τις 
διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ. 
 
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, οι υπόχρεοι της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του 
Κ.Φ.Α.Σ. µπορεί να θεωρήσουν τα έντυπα απεικόνισης ασφαλών πληροφοριών και 
µε τους αντίστοιχους κωδικούς θεώρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 
του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992). 
 
Τέλος, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν το ειδικό βιβλίο 
(µεταχειρισµένων αγαθών) του άρθρου 45 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), για την 
παραλαβή αγαθών, δεν απαιτείται να εκδίδουν το δελτίο αποστολής της περίπτωσης 
δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον διενεργείται σχετική 
εγγραφή στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο, άµεσα µε την παραλαβή του αγαθού. 
 
6. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται µε σχέση µίσθωσης έργου µε φορέα εκτέλεσης 
ερευνητικού έργου το οποίο χρηµατοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., όπως ίσχυαν µέχρι 31.12.2012, οριζόταν ότι, δεν θεωρείται 
επιτηδευµατίας το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται µε σχέση µίσθωσης έργου µε 
φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηµατοδοτείται ή επιχορηγείται 
γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν είναι επιτηδευµατίας από άλλη 
αιτία, το ποσό αυτών των αµοιβών του δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου που 
ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες 
(10.000 ευρώ) και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν αποκλειστικά το ερευνητικό 
έργο που χρηµατοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ισχύουν από 1.1.2013, τα ανωτέρω πρόσωπα, 
εφόσον είναι υπόχρεα απεικόνισης συναλλαγών σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα 
στην ενότητα «νέοι υπόχρεοι εφαρµογής του Κ.Φ.Α.Σ.» της παραγράφου 2 του 



 

 

 άρθρου 3 της ερµηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1004/4.1.2013, υποχρεούνται στην 
τήρηση φορολογικών βιβλίων και την έκδοση φορολογικών στοιχείων. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι, για τις αµοιβές στα προαναφερόµενα πρόσωπα για την εκτέλεση 
ερευνητικού έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 31.12.2012, µπορεί να 
εκδίδεται απόδειξη δαπάνης του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ. ανεξάρτητα από το χρόνο 
έκδοσης αυτής  
και χωρίς να επηρεάζονται εκ του λόγου αυτού σχετικές υποχρεώσεις στη φορολογία 
εισοδήµατος. 
 
7. Προθεσµία προσαρµογής στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. 
 
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 (σελ. 44), δεδοµένου ότι, µε την έναρξη ισχύος 
των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1.1.2013), δηµιουργήθηκε η υποχρέωση σε ορισµένες 
κατηγορίες υπόχρεων, έκδοσης των αποδείξεων λιανικής µε τη χρήση φορολογικών 
µηχανισµών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.), δόθηκε η δυνατότητα 
προµήθειας των σχετικών φορολογικών µηχανισµών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.) του ν. 
1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών ή θεώρησης τους 
στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των µηχανισµών αυτών 
(π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως την 28.2.2013, προκειµένου να διευκολυνθεί η 
διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς. Μέχρι την ως άνω 
ηµεροµηνία, οι εν λόγω υπόχρεοι µπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για τις 
πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, µε τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν µε το 
προϊσχύσαν καθεστώς, των διατάξεων του KB.Σ. (Π.∆. 186/1992). 
 
∆εδοµένου ότι, µέχρι την προαναφερόµενη ηµεροµηνία (28.2.2013), δεν έχει επέλθει 
πλήρης προσαρµογή στις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. όλων των προαναφεροµένων 
υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, δεδοµένων των πρακτικών προβληµάτων που 
παρουσιάστηκαν κατά την προσαρµογή αυτή, η ως άνω οριζόµενη ηµεροµηνία 
(28.2.2013) µετατίθεται το αργότερο έως την 29.3.2013.  
 
   
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  


