ΘΕΜΑ:

Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από
1.1.2014
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ
170 Α΄), όπως προστέθηκαν µε την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013
(ΦΕΚ 287 Α΄), καθορίζεται νέος τρόπος υποβολής, από 1.1.2014, καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων, προµηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα
φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας
στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών (www.gsis.gr) ενώ, παράλληλα,
τίθενται οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση αποφάσεων του
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων µε τις οποίες καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
υποβολής των υπόψη καταστάσεων.
Με βάση τις ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις εκδόθηκε η απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.∆.Ε.) ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε µε την απόφαση του Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 , µε την οποία
καθορίστηκαν η έκταση εφαρµογής, το περιεχόµενο, ο τρόπος καταχώρισης, ο χρόνος
υποβολής καθώς και ο τρόπος υποβολής των υπόψη καταστάσεων.
Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την υποβολή των υπόψη
καταστάσεων.
1. Έκταση εφαρµογής (υπόχρεοι - συναλλαγές που περιλαµβάνονται -συναλλαγές
που εξαιρούνται)
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2014 , σε συνδυασµό µε το άρθρο 1
της απόφασης του Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 , όπως ισχύει, ορίζεται η έκταση
εφαρµογής της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων πελατών και προµηθευτών,
δηλαδή οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων αυτών, οι συναλλαγές που
περιλαµβάνονται, καθώς και οι συναλλαγές που εξαιρούνται από την υποχρέωση
υποβολή τους. Ειδικότερα:
1.1. Υπόχρεοι υποβολής
Υπόχρεοι σε υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και
προµηθευτών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, από 1.1.2014 και
εξής, είναι:
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήµατος), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά µε την
επαγγελµατική του εξυπηρέτηση. Επισηµαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε
φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ανεξάρτητα της
κατηγορίας των τηρούµενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της
απαλλαγής του από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή µη στις διατάξεις του Φόρου

Προστιθέµενης Αξίας (υποκείµενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόµενες
πράξεις µε ή χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).
Εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά την έννοια των ανωτέρω
διατάξεων, αποκτούν και οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται είτε στο ειδικό
είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Επισηµαίνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση των
κοινοποιούµενων διατάξεων, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ( άρθρο 41
του Ν. 2859/2000 ), υποβάλλουν καταστάσεις πελατών (µόνο για τα τιµολόγια
πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) και
προµηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων µε βάση τις
διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ..
Στα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν περιλαµβάνονται τα ακαθάριστα
έσοδα των φυσικών προσώπων από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου.
β) Κάθε νοµικό πρόσωπο και νοµική οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων των
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήµατος) και των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4174/2013
(Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται
αποκλειστικά µε την επαγγελµατική εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού των
προσώπων αυτών. Επισηµαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούµενων βιβλίων
(απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής από αυτά, καθώς και της υπαγωγής
ή µη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (υποκείµενοι που διενεργούν
φορολογητέες ή απαλλασσόµενες πράξεις µε ή χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α.
εισροών κ.λπ.).
Περιλαµβάνονται, συνεπώς, όλα τα νοµικά πρόσωπα και όλες οι νοµικές οντότητες,
ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.,
δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σωµατεία, ιδρύµατα, λοιπά µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα κ.λπ..
γ) Οι µη εγκαταστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενοι στο Φ.Π.Α., οι οποίοι
διαθέτουν Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που
πραγµατοποιούν χρησιµοποιώντας τον Α.Φ.Μ. αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε
όµιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγµατοποίηση εισαγωγών, µε
αναστολή καταβολής του οφειλόµενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρµογή του
συστήµατος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις µεταγενέστερες παραδόσεις των
αγαθών στο εσωτερικό της χώρας (δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 2859/2000 ).
1.2. Συναλλαγές που περιλαµβάνονται
Στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών περιλαµβάνονται τα εκδοθέντα και
ληφθέντα φορολογικά στοιχεία από τα πρόσωπα της περίπτωσης 1.1. της παρούσας,
ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
Ενδεικτικά, στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, περιλαµβάνονται τα εξής
φορολογικά στοιχεία:

• Τα τιµολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών, µεµονωµένων ή επαναλαµβανόµενων, την είσπραξη επιδοτήσεων,
οικονοµικών ενισχύσεων, αποζηµιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων
ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού
καθεστώτος Φ.Π.Α. (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).
• Οι εκκαθαρίσεις που εκδίδονται για την πώληση ή την αγορά για λογαριασµό τρίτου
(παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) ή που προβλέπονται από αποφάσεις
του υπουργού οικονοµικών για ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών (όπως, πωλήσεις
εφηµερίδων και περιοδικών από πρακτορεία σε τρίτους - Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1292/1993
κ.λπ.).
• Τα φορολογικά στοιχεία που εξοµοιώνονται µε τιµολόγια, όπως, συµβόλαια
µεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, έγγραφα πώλησης ηλεκτρικού ρεύµατος,
φυσικού αερίου, ύδατος κ.λπ. (παράγραφος 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).
• Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από
µη υπόχρεο έκδοσης τιµολογίου ή από αρνούµενο έκδοσης (παράγραφος 5 του
άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.).
• Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς
πωληθέντων αγαθών. Σηµειώνεται ότι, µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 14 του Ν. 4174/2014 , για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται
συγκεντρωτικά δεδοµένα.
• Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και τις
ιδιοχρησιµοποιήσεις υπηρεσιών, κ.λπ..
1.3. Συναλλαγές που εξαιρούνται
Στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω
συναλλαγές:
• Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές
παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών,
πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται Φ.Π.Α.
ηµεδαπής).
• Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η χρηµατοδοτική µίσθωση
ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α.,
όπως η µίσθωση χώρων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.
2859/2000 , συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών.
• Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των µεταφορικών µέσων (οδικών, σιδηροδροµικών,
θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης
εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται γι' αυτά.
• Οι συνδροµές σε επαγγελµατικές οργανώσεις και επαγγελµατικά επιµελητήρια.

• Οι συνδροµές και δωρεές σε συλλόγους και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται µη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης).
Αντίθετα, οι συνδροµές σε αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρίες, για τις οποίες
εκδίδονται τιµολόγια, συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις πελατών και
προµηθευτών.
• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προµήθειες που χορηγούνται ή λαµβάνονται από
τραπεζικά ιδρύµατα, πλην προµηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους
απεικόνισης συναλλαγών.
• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προµήθειες που καταβάλλονται ή λαµβάνονται
από και προς τραπεζικά ιδρύµατα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην
καταβαλλόµενων προµηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύµατα αυτά. Αντίθετα,
στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών συµπεριλαµβάνονται οι τόκοι µεταξύ
υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυµάτων, όπως τόκοι επί
πιστώσει πωλήσεων, υπερηµερίας κ.λπ..
• Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία των
πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαµβάνεται στη
φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συµπεριλαµβάνεται στις
καταστάσεις πελατών και προµηθευτών.
• Τα έξοδα µισθοδοσίας (µισθοί, ηµεροµίσθια, συντάξεις), στα οποία
συµπεριλαµβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.
• Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταµεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).
• Τα γραµµάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.
• Τα µερίσµατα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών
επιµελητών, οι συµβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα µέλη τους.
• Τα τέλη και δικαιώµατα, που εισπράττουν οι άµισθοι υποθηκοφύλακες, για
λογαριασµό τους και για λογαριασµό τρίτων.
• Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται, οι επιστροφές
ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά
ασφαλιστήρια συµβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.
• Οι κοινόχρηστες δαπάνες.
• Οι πωλήσεις λαχείων.
Εξαιρετικά, για το ηµερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις
ηλεκτρικού ρεύµατος (µόνο από τη ∆.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού (από
την Ε.Υ.∆.Α.Π., τις δηµοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συµπεριλαµβάνονται στις
καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν
στην κατάσταση προµηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή
του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν

καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων
(Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ∆.Ε.Η..
Αντίθετα, από 1.1.2015, τόσο οι εκδότες, όσο και οι λήπτες, καταχωρούν στις
καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, αντίστοιχα, αναλυτικά τα ανωτέρω
φορολογικά στοιχεία.
2. Περιεχόµενο καταστάσεων
Με το άρθρο 2 της απόφασης του Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 , όπως ισχύει,
ορίζεται το περιεχόµενο των καταστάσεων πελατών και προµηθευτών. Ειδικότερα
στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται:
α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προµηθευτή, που αναγράφεται στα, εκδοθέντα και
ληφθέντα, τιµολόγια («χρεωστικά» και πιστωτικά), καθώς και στα λοιπά έγγραφα
που εξοµοιώνονται ή επέχουν θέση τιµολογίων (συµβόλαια µεταβίβασης για την
πώληση ακινήτων, εκκαθαρίσεις, κ.λπ.).
∆εν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου, στις παρακάτω
περιπτώσεις:
αα) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και αποδείξεων
επιστροφής, που εκδίδονται είτε µε τη χρήση Φ.Τ.Μ., είτε µε τη χρήση Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.,
είτε χειρόγραφα (κατάσταση πελατών).
αγ) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές ληφθέντων φορολογικών παραστατικών, που
έχουν εκδοθεί στο όνοµα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασµοί ∆.Ε.Η., Ε.Υ.∆.Α.Π.
κ.λπ.), των στοιχείων λιανικών συναλλαγών που αφορούν δαπάνες για αγορά αγαθών
ή λήψη υπηρεσιών (κατάσταση προµηθευτών), καθώς και των τίτλων κτήσης, στις
περιπτώσεις που ο αντισυµβαλλόµενος στερείται Α.Φ.Μ.. Επίσης, εξαιρετικά για το
ηµερολογιακό έτος 2014, δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του
αντισυµβαλλόµενου και στα ληφθέντα παραστατικά λογαριασµών ηλεκτρικού
ρεύµατος (µόνο από τη ∆.Ε.Η.), ύδατος µη ιαµατικού (από την Ε.Υ.∆.Α.Π., τις
δηµοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας).
β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων απαιτείται µόνο
στις περιπτώσεις που τα φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται αναλυτικά ανά Α.Φ.Μ.
αντισυµβαλλόµενου πελάτη ή προµηθευτή (όπως τα τιµολόγια και τα στοιχεία που
εξοµοιώνονται ή επέχουν θέση τιµολογίων).
Αντίθετα, όπου τα φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται µε µία συγκεντρωτική
εγγραφή, όπως οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, δεν αναγράφεται το πλήθος των
εκδιδόµενων ή λαµβανόµενων φορολογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.

Στις καταστάσεις πελατών - προµηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής
(συνολική αξία του παραστατικού), προ Φ.Π.Α., στην οποία (αξία)
συµπεριλαµβάνονται οι λοιποί φόροι και τέλη (δηµοτικά τέλη, ΝΕΡΙΤ κ.λπ.), πλην
του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. και του Ε.Ε.Τ.Α..
Επισηµαίνεται ότι, ειδικά για τις συναλλαγές που λαµβάνονται αποδείξεις λιανικών
συναλλαγών και ο Φ.Π.Α. εισροών δεν εκπίπτει από τον λήπτη του φορολογικού
στοιχείου, µπορεί να καταχωρείται ως αξία, η συνολική αξία του φορολογικού
στοιχείου µε ενσωµατωµένο το Φ.Π.Α.. Αντίθετα, για τις συναλλαγές που
λαµβάνονται τιµολόγια ή στοιχεία που εξοµοιώνονται ή επέχουν θέση τιµολογίων,
ανεξάρτητα αν ο Φ.Π.Α. εισροών εκπίπτει ή µη από τον λήπτη του φορολογικού
στοιχείου, η αξία και ο Φ.Π.Α. της συναλλαγής καταχωρούνται διακριτά.
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή. Καταχωρείται το σύνολο του Φ.Π.Α. που
επιβαρύνει τη συναλλαγή, ενώ δεν απαιτείται να καταχωρείται ο Φ.Π.Α. αναλυτικά
ανά συντελεστή Φ.Π.Α..
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυµβαλλόµενος είναι υπόχρεο πρόσωπο, µόνο για τους
προµηθευτές και µόνο στις περιπτώσεις τίτλων κτήσης προς µη υπόχρεους
απεικόνισης συναλλαγών.
3. Τρόπος καταχώρησης
Με το άρθρο 3 της απόφασης του Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 , όπως ισχύει,
ορίζεται ο τρόπος καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων στις καταστάσεις
πελατών και προµηθευτών. Ειδικότερα:
3.1. Κατάσταση πελατών
Στην κατάσταση πελατών καταχωρούνται:
3.1.1. Ανά Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου, κατά περίπτωση (διακριτά):
α) Τα «χρεωστικά» τιµολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξοµοιώνονται
ή επέχουν θέση «χρεωστικού» τιµολογίου, που αφορούν πωλήσεις αγαθών, παροχές
υπηρεσιών κ.λπ. (εκροές).
β) Τα πιστωτικά τιµολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξοµοιώνονται ή
επέχουν θέση πιστωτικού τιµολογίου, που αφορούν πωλήσεις αγαθών, παροχές
υπηρεσιών κ.λπ. (εκροές).
Επισηµαίνεται ότι, τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία («χρεωστικά» ή πιστωτικά
τιµολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξοµοιώνονται ή επέχουν θέση
«χρεωστικών» ή πιστωτικών τιµολογίων) µπορεί να καταχωρούνται και αναλυτικά
για κάθε παραστατικό.

3.1.2. Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου, κατά
περίπτωση (διακριτά):
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται µε τη χρήση φορολογικών
ταµειακών µηχανών (Φ.Τ.Μ.), ανά αριθµό µητρώου Φ.Τ.Μ..
β) Τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται µηχανογραφικά
(Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ., Α∆ΗΜΕ ταξιµέτρων) ή χειρόγραφα, συµψηφισµένα µε τις αποδείξεις
επιστροφής, καθώς και φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για αυτοπαραδόσεις
αγαθών ή ιδιοχρησιµοποιήσεις υπηρεσιών.
Ειδικά, για το ηµερολογιακό έτος 2014, µπορεί τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών,
που εκδίδονται µε τη χρήση φορολογικών ταµειακών µηχανών (Φ.Τ.Μ.), να µην
καταχωρούνται ανά αριθµό µητρώου Φ.Τ.Μ., αλλά συγκεντρωτικά µε τα λοιπά
στοιχεία λιανικών συναλλαγών της ανωτέρω περίπτωσης β΄.
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας µε συνοπτική περιγραφή του περιεχοµένου της
κατάστασης πελατών.
3.2. Κατάσταση προµηθευτών
Στην κατάσταση προµηθευτών καταχωρούνται:
3.2.1. Ανά Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου, κατά περίπτωση (διακριτά):
α) Τα «χρεωστικά» τιµολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξοµοιώνονται
ή επέχουν θέση «χρεωστικού» τιµολογίου, που αφορούν αγορές αγαθών, λήψεις
υπηρεσιών κ.λπ. (εισροές).
β) Τα πιστωτικά τιµολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξοµοιώνονται ή
επέχουν θέση πιστωτικού τιµολογίου που αφορούν αγορές αγαθών, λήψεις
υπηρεσιών κ.λπ. (εισροές).
Επισηµαίνεται ότι, τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία («χρεωστικά» ή πιστωτικά
τιµολόγια, καθώς και τα φορολογικά στοιχεία που εξοµοιώνονται ή επέχουν θέση
«χρεωστικών» ή πιστωτικών τιµολογίων) µπορεί να καταχωρούνται και αναλυτικά
για κάθε παραστατικό.
3.2.2. Συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου, για όλες
τις παρακάτω περιπτώσεις (µία εγγραφή):
- Ληφθέντα παραστατικά δαπανών, που έχουν εκδοθεί στο όνοµα τρίτου προσώπου
από αυτό που επιβαρύνεται πράγµατι από τη σχετική δαπάνη, όπως είναι οι
λογαριασµοί ∆.Ε.Η., Ε.Υ.∆.Α.Π. κ.λπ..
Εξαιρετικά, για το ηµερολογιακό έτος 2014, τα ληφθέντα παραστατικά που αφορούν
λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος (µόνο από τη ∆.Ε.Η.), ύδατος µη ιαµατικού (από
την Ε.Υ.∆.Α.Π., τις δηµοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
(σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), υποβάλλονται στην κατάσταση προµηθευτών,
επίσης, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου

(εκδότη), στην οποία, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος
Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.), καθώς και το Έκτακτο
Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της
∆.Ε.Η..
- Ληφθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και
έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης.
- Εκδοθέντα παραστατικά, που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από
αντισυµβαλλόµενους, οι οποίοι στερούνται Α.Φ.Μ. και έχουν εκδοθεί τίτλοι κτήσης
της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ..
Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας µε συνοπτική περιγραφή του περιεχοµένου της
κατάστασης προµηθευτών.
Επισηµαίνεται ότι, µηδενικές καταστάσεις πελατών - προµηθευτών δεν
υποβάλλονται.
3.3. ∆ιάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων
Κατωτέρω παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρησης στις καταστάσεις
πελατών και προµηθευτών ορισµένων περιπτώσεων συναλλαγών. Ειδικότερα:
Επιχειρήσεις τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων (υπηρεσίες «πακέτο»)
Για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες «πακέτο», για τις
οποίες ο αποδοτέος Φ.Π.Α. υπολογίζεται κατ' ειδικό τρόπο ( άρθρο 43 του
Ν.2859/2000 ), οι καταστάσεις για τις συγκεκριµένες συναλλαγές, υποβάλλονται
τόσο από τον παρέχοντα την υπηρεσία (τουριστικό - ταξιδιωτικό γραφείο) όσο και
από τον λήπτη αυτής, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, για τη συνολική αξία που
εµφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο.
Επιχειρήσεις µεταπώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων
Για τις επιχειρήσεις µεταπώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, για τις οποίες ο
αποδοτέος Φ.Π.Α. υπολογίζεται κατ' ειδικό τρόπο ( άρθρο 45 του Ν. 2859/2000 ), οι
καταστάσεις για τις συγκεκριµένες συναλλαγές, υποβάλλονται τόσο από τον πωλητή
των αγαθών (επιχείρηση µεταπώλησης) όσο και από τον αγοραστή αυτών, για τη
συνολική αξία που εµφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο.
Εκτελωνιστές
Το ποσό της δαπάνης που τυχόν αναγράφεται στο τιµολόγιο του εκτελωνιστή, µε
βάση την κατάσταση που συντάσσει για µικροδαπάνες που ενεργεί για λογαριασµό
του πελάτη του, δεν περιλαµβάνεται στην αξία της συναλλαγής που καταχωρείται
στις καταστάσεις πελατών του εκτελωνιστή, δηλαδή ο εκτελωνιστής καταχωρεί στις
καταστάσεις πελατών µόνο την προµήθεια που λαµβάνει από τον πελάτη.
Επισηµαίνεται ότι, στις περιπτώσεις, που οι δαπάνες που πραγµατοποιεί ο
εκτελωνιστής για λογαριασµό του πελάτη του βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία

που έχουν εκδοθεί στο όνοµα του πελάτη, αυτές θα καταχωρηθούν στις καταστάσεις
προµηθευτών του πελάτη, διακεκριµένα, κατά εκδότη των στοιχείων αυτών, όπως και
η προµήθεια που καταβάλει στον εκτελωνιστή, ενώ οι λοιπές δαπάνες που βασίζονται
σε φορολογικά στοιχεία στα οποία δεν αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη,
καταχωρούνται, από αυτόν (τον πελάτη), συγκεντρωτικά µαζί µε τις λοιπές
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται µόνον µε ποσά Φ.Π.Α.
Τα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται µόνο µε ποσά Φ.Π.Α., στις περιπτώσεις που
αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (π.χ. πιστωτικά τιµολόγια που
λαµβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι πρεσβείες και λοιποί απαλλασσόµενοι από
τον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/2000),
καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, ανά Α.Φ.Μ.
αντισυµβαλλοµένου.
Πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, από πρατήρια υγρών καυσίµων
Τα πρατήρια υγρών καυσίµων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης,
προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δηµόσιο, τους δήµους κ.λπ.,
αξίας µέχρι τριακόσια (300) ευρώ, µπορεί να εκδίδουν αποδείξεις (µε αναγραφή του
αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος του αντισυµβαλλόµενου) οι οποίες
καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, τόσο από τον εκδότη
όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά µε τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Φορολογικός αντιπρόσωπος
Ο φορολογικός αντιπρόσωπος µε εντολέα είτε από κοινοτική χώρα είτε από τρίτη
χώρα, δεν υποβάλλει καταστάσεις πελατών και προµηθευτών, για τις συναλλαγές των
εντολέων του µε πελάτες τους στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα αν τυχόν
εκδίδει ο ίδιος τα φορολογικά στοιχεία για την απόδοση του Φ.Π.Α. των εντολέων
του ή δέχεται στοιχεία δαπανών που έχουν εκδοθεί στο όνοµα των εντολέων του.
Οµοίως, δεν υποβάλλει καταστάσεις πελατών για την τυχόν προµήθειά που λαµβάνει
από τους εντολείς του (αλλοδαπά πρόσωπα).
Ασφαλιστικοί σύµβουλοι
Οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι, από 1.1.2014, υποβάλλουν καταστάσεις πελατών και
προµηθευτών και για τις αµοιβές - προµήθειες που λαµβάνουν από τις ασφαλιστικές
εταιρίες, τους ασφαλιστικούς πράκτορες, τους µεσίτες ασφαλειών κ.λπ.. Σηµειώνεται
ότι, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του ηµερολογιακού έτους 2013 εφαρµόζεται
το ισχύον καθεστώς, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα - ασφαλιστικοί σύµβουλοι, για το
ηµερολογιακό έτος 2013 δεν υποβάλλουν καταστάσεις πελατών, για τις προµήθειες
που λαµβάνουν από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι
επαγγελµατική εγκατάσταση.
Αξία εγγυοδοσίας

Όπως προαναφέρθηκε, η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη
φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών δεν καταχωρείται στις καταστάσεις
πελατών και προµηθευτών. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:
Στις περιπτώσεις που η αξία της εγγυοδοσίας των παραδιδόµενων στους πελάτες
κενών φιαλών, κιβωτίων κ.λπ. αναγράφεται στο τιµολόγιο, ως ουδέτερο στοιχείο,
χωρίς να χρεώνεται Φ.Π.Α. στην αξία αυτή, το ποσό της εγγυοδοσίας δεν
καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η αξία της εγγυοδοσίας περιλαµβάνεται στη
συνολική (φορολογητέα) αξία του τιµολογίου, στις καταστάσεις πελατών και
προµηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής, στην οποία συµπεριλαµβάνεται
και το ποσό της εγγυοδοσίας.
Ενυπόγραφες αποδείξεις ασφαλιστικών αποζηµιώσεων
Με την ΠΟΛ. 1036/29.1.1993 έχει γίνει δεκτό ότι, παρέλκει η έκδοση τιµολογίων της
παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν παράγραφος 3 του άρθρου 6 του
Κ.Φ.Α.Σ. (αποζηµιώσεων, ανόργανων εσόδων κ.λπ.) από τους δικαιούχους
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, προς τις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εφόσον εκδίδονται από τις τελευταίες ενυπόγραφες
αποδείξεις καταβολής της αποζηµίωσης, σύµφωνα µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.
176/23.6.1977 .
Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή την καταβολή αποζηµιώσεων από ασφαλιστικές
επιχειρήσεις σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, οι αντισυµβαλλόµενοι
καταχωρούν και τις αποζηµιώσεις αυτές, στις καταστάσεις πελατών και
προµηθευτών.
∆ιάθεση εφηµερίδων και περιοδικών
Για τη διάθεση εφηµερίδων και περιοδικών από τις εκδοτικές επιχειρήσεις ή τα
πρακτορεία µέσω τρίτων (υποπρακτόρων, εκµεταλλευτών περιπτέρων κ.λπ.), οι
εκδοτικές επιχειρήσεις ή οι πράκτορες συµπεριλαµβάνουν στην κατάσταση
προµηθευτών τις αξίες των προµηθειών που εµφανίζονται στις εκκαθαρίσεις που
εκδίδουν. Τις ίδιες δε αξίες, µε βάση τις ληφθείσες εκκαθαρίσεις εµφανίζουν οι τρίτοι
(υποπράκτορες, εκµεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.) στην κατάσταση πελατών.
Για τη διάθεση εφηµερίδων και περιοδικών από τους υποπράκτορες -εφηµεριδοπώλες
µέσω τρίτων - σηµείων λιανικής πώλησης (εκµεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), οι
υποπράκτορες - εφηµεριδοπώλες συµπεριλαµβάνουν στην κατάσταση προµηθευτών
τις αξίες των προµηθειών που εµφανίζονται στις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι ίδιοι.
Τις ίδιες δε αξίες, µε βάση τις ληφθείσες εκκαθαρίσεις εµφανίζουν οι εκµεταλλευτές
περιπτέρων, ψιλικών κ.λπ. (σηµεία λιανικής διάθεσης) στην κατάσταση πελατών.
Επισηµαίνεται ότι, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται για τη
πώληση εφηµερίδων και περιοδικών, δεν απαιτείται να καταχωρούνται στις
καταστάσεις πελατών του εκδότη των αποδείξεων.

Ακόµη, στις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών καταχωρούνται και οι
συνδροµές εφηµερίδων και περιοδικών, αναλυτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου,
όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, νοµικό
πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ. και συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή
του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου, όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι ιδιώτης.
Συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ, απευθείας ή µέσω τρίτων
Για την υποβολή καταστάσεων πελατών και προµηθευτών για τις ταχυδροµικές
υπηρεσίες που παρέχουν οι ταχυδροµικοί πράκτορες του ΕΛ.ΤΑ για λογαριασµό του,
καθώς και για την διάθεση γραµµατοσήµων, από τον ΕΛ.ΤΑ σε τρίτους,
εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1006/10.1.2000 .
Τρόπος εµφάνισης των αµοιβών των συµβολαιογράφων
Οι συµβολαιογράφοι και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πελάτες τους
υποβάλλουν τις καταστάσεις πελατών και προµηθευτών σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1137/15.11.2007 , δηλαδή στις καταστάσεις
πελατών, οι συµβολαιογράφοι και στις καταστάσεις προµηθευτών, οι υπόχρεοι
πελάτες τους καταχωρούν ως έσοδο και δαπάνη, αντιστοίχως, το «καθαρό» ποσό που
προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόµενου ποσού µε τα δικαιώµατα υπέρ
του Ταµείου Νοµικών και του Τ.Α.Σ., το οποίο αποτελεί και την αµοιβή του
συµβολαιογράφου.
Πωλήσεις αγαθών για λογαριασµό τρίτου
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών για
λογαριασµό τρίτου, ο παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος) εκδίδει δικά του φορολογικά
στοιχεία για την πώληση των αγαθών, ενώ εκδίδει εκκαθάριση προς τον παραγγελία
(εντολέα) στην οποία αναγράφονται οι πωλήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασµό
του παραγγελία (εντολέα), καθώς και η προµήθεια του παραγγελιοδόχου
(αντιπροσώπου).
Οι καταστάσεις πελατών και προµηθευτών σ' αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλονται,
από τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο) και τον παραγγελία (εντολέα) ως εξής:
α) Παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος)
Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, αναλυτικά όπου απαιτείται, τα φορολογικά
στοιχεία (τιµολόγια και αποδείξεις) που έχουν εκδοθεί για τις πωλήσεις για
λογαριασµό τρίτου, τα οποία δεν αποτελούν έσοδα του παραγγελιοδόχου
(αντιπροσώπου), καθώς και η προµήθεια, που αναγράφεται στην εκκαθάριση που
εκδίδεται προς τον παραγγελία (εντολέα).
Κατάσταση προµηθευτών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για
λογαριασµό τρίτου που εµφανίζονται στην εκδιδόµενη εκκαθάριση, µε
αντισυµβαλλόµενο τον παραγγελία (εντολέα).
β) Παραγγελέας (εντολέας)

Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για λογαριασµό
του που εµφανίζονται στη ληφθείσα εκκαθάριση, µε αντισυµβαλλόµενο τον
παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπος).
Κατάσταση προµηθευτών: Καταχωρείται η προµήθεια του παραγγελιοδόχου, που
αναγράφεται στη ληφθείσα εκκαθάριση.
Αντικατάσταση απόδειξης λιανικών συναλλαγών µε τιµολόγιο
Στις περιπτώσεις αντικατάστασης της απόδειξης λιανικών συναλλαγών µε τιµολόγιο,
στο οποίο (τιµολόγιο) επισυνάπτεται η εκδοθείσα απόδειξη, ο λήπτης του τιµολογίου
καταχωρεί στην κατάσταση προµηθευτών το ληφθέν τιµολόγιο, ενώ ο εκδότης
καταχωρεί στην κατάσταση πελατών το εκδοθέν τιµολόγιο, αντιλογίζοντας την αξία
της αντικαθιστάµενης απόδειξης από τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Εναλλακτικά, στην περίπτωση που εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, για την ακύρωση
της λιανικής συναλλαγής και την εκ των υστέρων έκδοση του τιµολογίου, ο λήπτης
του τιµολογίου καταχωρεί στην κατάσταση προµηθευτών το ληφθέν τιµολόγιο, ενώ ο
εκδότης καταχωρεί στην κατάσταση πελατών την απόδειξη λιανικών συναλλαγών
συµψηφισµένη µε την αντίστοιχη απόδειξη επιστροφής, καθώς και το τιµολόγιο που
εκδόθηκε σε αντικατάσταση της απόδειξης λιανικών συναλλαγών.
Αυτοτιµολόγηση - Ανάθεση τιµολόγησης
Στις περιπτώσεις αυτοτιµολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιµολογίων από τον πελάτη
αντί του αρχικά υπόχρεου σε έκδοση τιµολογίων, ο πελάτης καταχωρεί, αναλυτικά
(ανά Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου) τα τιµολόγια αυτά στην κατάσταση προµηθευτών,
ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των τιµολογίων, καταχωρεί, αναλυτικά (ανά
Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου) τα τιµολόγια αυτά στην κατάσταση πελατών.
Επισηµαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών και προµηθευτών
στις περιπτώσεις αυτοτιµολόγησης, υπάρχει µόνον όταν ο πελάτης διαθέτει Α.Φ.Μ.
στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν ο πελάτης είναι
πρόσωπο εγκατεστηµένο σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη
χώρα.
Στις περιπτώσεις ανάθεσης τιµολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιµολογίων από τρίτο
πρόσωπο για λογαριασµό του αρχικά υπόχρεου σε έκδοση τιµολογίων, ο τρίτος δεν
καταχωρεί τα τιµολόγια αυτά στην κατάσταση προµηθευτών, δεδοµένου ότι, έχουν
εκδοθεί µε το Α.Φ.Μ. του αναθέτοντα, ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των
τιµολογίων (αναθέτων), καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου) τα
τιµολόγια αυτά στην κατάσταση πελατών. Επισηµαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής
καταστάσεων πελατών στις περιπτώσεις ανάθεσης τιµολόγησης, υπάρχει µόνον όταν
ο πελάτης διαθέτει Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια
υποχρέωση, όταν ο πελάτης είναι πρόσωπο εγκατεστηµένο σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα.
Έξοδα κίνησης υπαλλήλων επιχειρήσεων
Οι δαπάνες (έξοδα κίνησης) που πραγµατοποιούν υπάλληλοι επιχειρήσεων και
βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί στο όνοµα της επιχείρησης,

καταχωρούνται στις καταστάσεις προµηθευτών της επιχείρησης, διακεκριµένα, κατά
εκδότη των στοιχείων αυτών, ενώ οι λοιπές δαπάνες που βασίζονται σε φορολογικά
στοιχεία, όπως αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στα οποία δεν αναγράφεται ο
Α.Φ.Μ. της επιχείρησης καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, µαζί µε τις λοιπές
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
4. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προµηθευτών
Με το άρθρο 4 της απόφασης του Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014, όπως ισχύει,
ορίζεται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων πελατών και προµηθευτών, ο οποίος
διαφοροποιείται, ανάλογα µε την υποχρέωση ή µη υποβολής περιοδικών δηλώσεων
Φ.Π.Α. και την κατηγορία τήρησης βιβλίων, ενώ καθορίζεται διαφορετικός χρόνος
υποβολής για τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, είτε του κανονικού είτε του ειδικού
καθεστώτος Φ.Π.Α.. Επιπλέον, καθορίζεται διαφορετικός χρόνος υποβολής, για το
ηµερολογιακό έτος 2014, λόγω της πρώτης εφαρµογής του νέου µέτρου.
Επισηµαίνεται ότι και για την υποβολή των καταστάσεων πελατών και προµηθευτών
εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 4174/2014
(Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας) µε την οποία ορίζεται ότι, εάν η εκπνοή
προθεσµίας για την άσκηση δικαιώµατος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται
από τη φορολογική νοµοθεσία, συµπίπτει µε επίσηµη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η
προθεσµία παρατείνεται µέχρι την αµέσως επόµενη ηµέρα, κατά την οποία η
Φορολογική ∆ιοίκηση λειτουργεί για το κοινό.
Ειδικότερα:
4.1. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προµηθευτών για το
ηµερολογιακό έτος 2014
α) Καταστάσεις πελατών
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους εκδότες ανά τρίµηνο, µέχρι το τέλος
του επόµενου µήνα κάθε ηµερολογιακού τριµήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την
κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) και την
υποχρέωση ή µη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τον υπόχρεο.
Ειδικά, οι καταστάσεις πελατών του πρώτου τριµήνου του ηµερολογιακού έτους
2014, υποβάλλονται µέχρι το τέλος Μαΐου 2014.
Συνεπώς οι καταστάσεις πελατών του ηµερολογιακού έτους 2014 υποβάλλονται στις
εξής προθεσµίες:
1 ο τρίµηνο 2014 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) : µέχρι την 02.06.2014*
2ο τρίµηνο 2014 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος): µέχρι την 31.07.2014
3ο τρίµηνο 2014 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος) : µέχρι την 31.10.2014
4ο τρίµηνο 2014 (Οκτώβριος - Νοέµβριος - ∆εκέµβριος) : µέχρι την 02.02.2015*

* δεδοµένου ότι η 31.5.2014 και η 31.1.2015 συµπίπτουν µε την ηµέρα Σάββατο.
β) Καταστάσεις προµηθευτών
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους λήπτες:
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε
διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα κάθε
ηµερολογιακού τριµήνου που αφορούν.
Ειδικά, οι καταστάσεις προµηθευτών της περίπτωση αυτής, του πρώτου τριµήνου του
ηµερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται µέχρι το τέλος Μαΐου 2014.
Συνεπώς οι καταστάσεις προµηθευτών του ηµερολογιακού έτους 2014, της
περίπτωσης αυτής, υποβάλλονται στις προθεσµίες που προαναφέρθηκαν για τις
καταστάσεις πελατών.
ββ) µη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δηµόσιο και τα
Ν.Π.∆.∆., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όµως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την
οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., µέχρι το
τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους.
Συνεπώς, οι καταστάσεις προµηθευτών του ηµερολογιακού έτους 2014, της
περίπτωσης αυτής, υποβάλλονται µέχρι την 2.2.2015, δεδοµένου ότι η 31.1.2015
συµπίπτει µε την ηµέρα Σάββατο.
Επισήµανση. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που ασκούν και δραστηριότητα υπαγόµενη στο Φ.Π.Α.,
για την οποία υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν
την κατάσταση προµηθευτών µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα κάθε ηµερολογιακού
τριµήνου που αφορά, ως υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., ενώ για τις
λοιπές συναλλαγές τους (αγορές, δαπάνες κ.λπ.) υποβάλουν την κατάσταση
προµηθευτών µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του ηµερολογιακού
έτους.
γ) Καταστάσεις πελατών και προµηθευτών για εκκαθαρίσεις αµοιβών που εκδίδονται
µετά το τέλος Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους
Οι εκδότες και οι λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους
προβλέπεται µετά την παρέλευση του πρώτου µήνα του επόµενου ηµερολογιακού
έτους, µε βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλουν τις καταστάσεις προµηθευτών και
πελατών, αντίστοιχα, το αργότερο µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου
ηµερολογιακού έτους, που αφορούν.
Συνεπώς οι καταστάσεις πελατών και προµηθευτών του ηµερολογιακού έτους 2014,
αυτής της περίπτωσης, υποβάλλονται µέχρι την 31.3.2015.
Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις χορήγησης αµοιβών
(προµηθειών), που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης

συναλλαγών, για τις οποίες ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεος απεικόνισης
συναλλαγών, εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ενδεικτικά οι εκκαθαρίσεις που
εκδίδονται:
• από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες, µεσίτες ασφαλίσεων για
τις χορηγούµενες αµοιβές σε άλλους ασφαλιστικούς πράκτορες, µεσίτες ασφαλειών
και ασφαλιστικούς συµβούλους,
• σε πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδροµιακού στοιχήµατος και συναφών.
• από τις τράπεζες για τις αµοιβές που καταβάλλουν σε πρόσωπα που διαµεσολαβούν
στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (σχετική και η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.
1141/1996 ).
• από τις επιχειρήσεις διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, τις επιχειρήσεις λήψης και
διαβίβασης εντολών ή άλλα πρόσωπα, για τις αµοιβές που καταβάλλουν σε τρίτους,
που διαµεσολαβούν στην πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον οι αµοιβές
αυτές εµπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις του Φ.Π.Α. (σχετική και η Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ. 1061/2001 ), κ.λπ..
δ) Καταστάσεις προµηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων στοιχείων
προµηθευτών
Με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 της απόφασης του Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1022/
7.1.2014 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής κατάστασης
προµηθευτών για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
προµηθευτών, µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.
Ενδεικτικά, στην κατάσταση αυτή, καταχωρούνται φορολογικά στοιχεία
προµηθευτών που λαµβάνονται µετά την προθεσµία υποβολής της τελευταίας
κατάστασης προµηθευτών του σχετικού ηµερολογιακού έτους, δηλαδή µετά το τέλος
Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους που αφορά.
Συνεπώς οι καταστάσεις προµηθευτών του ηµερολογιακού έτους 2014, αυτής της
περίπτωσης, υποβάλλονται µέχρι την 31.3.2015.
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας για το χρόνο υποβολής των καταστάσεων
πελατών και προµηθευτών, των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄, για το
ηµερολογιακό έτος 2014.
4.2. Χρόνος υποβολής καταστάσεων πελατών και προµηθευτών για τα
ηµερολογιακά έτη από 1.1.2015 και εφεξής
α) Καταστάσεις πελατών
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους εκδότες ανά µήνα, µέχρι το τέλος του
επόµενου µήνα από το µήνα που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των
τηρούµενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) από τον υπόχρεο, καθώς και της
υπαγωγής ή µη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (υποκείµενοι που

διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόµενες πράξεις µε ή χωρίς δικαίωµα έκπτωσης
του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).
β) Καταστάσεις προµηθευτών
Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται από τους λήπτες:
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν διπλογραφικά
βιβλία, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το µήνα που αφορούν.
βα) υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν απλογραφικά
βιβλία, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το τρίµηνο που αφορούν.
βγ) µη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δηµόσιο, καθώς και
τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς
Φ.Π.Α., οι οποίοι όµως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται
σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., µέχρι το τέλος του επόµενου
µήνα από τη λήξη του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους.
Επισήµανση. Οι υπόχρεοι υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που τηρούν
απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, ανάλογα µε τον κλάδο δραστηριότητας,
υποβάλλουν τις καταστάσεις προµηθευτών, για όλες τις δραστηριότητες στο χρόνο
που ορίζεται για τις καταστάσεις προµηθευτών των υπόχρεων τήρησης
διπλογραφικών βιβλίων δηλαδή, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το µήνα που
αφορούν.
γ) Καταστάσεις πελατών και προµηθευτών για εκκαθαρίσεις αµοιβών που εκδίδονται
µετά το τέλος Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους
Ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4.1 της
παρούσας.
δ) Καταστάσεις προµηθευτών για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων στοιχείων
προµηθευτών
Ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4.1 της
παρούσας.
Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας για το χρόνο υποβολής των καταστάσεων
πελατών και προµηθευτών, των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄, για τα
ηµερολογιακά έτη από 1.1.2015 και εφεξής.
5. Τρόπος υποβολής - ∆ιασταυρώσεις και Εκκαθάριση
Με τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης του Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 ορίζονται
αντίστοιχα, ο τρόπος υποβολής των καταστάσεων πελατών - προµηθευτών και η
διαδικασία διασταυρώσεων - εκκαθάρισης των καταστάσεων αυτών.

Οδηγίες για την εφαρµογή των άρθρων αυτών δίδονται στο διαδικτυακό τόπο της
Γ.Γ.Π.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr - «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις»
-«Μηνιαία κατάσταση πελατών προµηθευτών και συναλλαγών - ΜΥΦ».
Τέλος, επισηµαίνεται ότι, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων του ηµερολογιακού
έτους 2013, θα υποβληθούν κανονικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Κ.Φ.Α.Σ..
Από 1.1.2014, δεν θα υποβάλλονται καταστάσεις φορολογικών στοιχείων και σε
ετήσια βάση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ., δεδοµένου ότι
αυτή η υποχρέωση καλύπτεται µε την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων, σε συχνότερα χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013 , όπως ισχύουν και της
απόφασης του Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 , όπως ισχύει.

