Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίμων
με το σύστημα εισροών – εκροών
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Θεματολογία:
• Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο
Πρατηριούχος και ο Λογιστής/Φοροτεχνικός
για:
• την προσαρμογή στις πρόσφατες υποχρεώσεις
που ορίζονται στις Αποφάσεις με τις πολ.
1195/2018, 1208/2018 και 1218/2018
• τα φορολογικά και τη διακίνηση καυσίμων
• τα βιβλία - Πότε απλογραφικά και πότε
διπλογραφικά
• την έκδοση στοιχείων από το σύστημα εισροών
- εκροών
• την αποστολή δεδομένων στο TAXIS
• την απογραφή αποθεμάτων
• το τι ισχύει για το υγραέριο
• το πετρέλαιο θέρμανσης και τον "ΗΦΑΙΣΤΟ"
• Ερωτήσεις - Απαντήσεις
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ΕΦΕΕΑ - Μέλους Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. - Πρώην καθηγητή Τ.Ε.Ι.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,
Τι πρέπει να αναγράφουν
Πως θα καταχωρούνται και
Πως θα διαβιβάζονται
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e-mail: g.christopoulos@mental.gr
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1.1 Τι νομοθετήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009:
•
η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και
•
τέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων
(Κ.Υ.Α.) αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, την
σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό κ.λπ. θέματα, του συστήματος.

Γ.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 31 έχει ως εξής:
«7. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίμων ολοκληρωμένου
συστήματος ελέγχου εισροών εκροών, στο οποίο υποχρεωτικά συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός
μηχανισμός.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι
προδιαγραφές και ρυθμίζονται τα θέματα εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών εκροών,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι
προϋποθέσεις της εγκατάστασης, για το κάθε είδος καυσίμου, των φορολογικών ηλεκτρονικών
μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α), το ακριβές χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».
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1.2 Οι διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου
Στα πλαίσια αυτά με την Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017 Β΄), ορίστηκαν οι διαδικασίες και προδιαγραφές
εγκατάστασης και ελέγχου των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα
πρατήρια υγρών καυσίμων.
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2. Ι. «Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου
Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»
Έτσι:
2.1 Με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 που τροποποιήθηκε με
την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1203/2.11.2012, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των
συστημάτων εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς ο τρόπος έκδοσης των
φορολογικών στοιχείων μέσω του συστήματος αυτού:

2. Έκδοση δελτίων
2.1. Δελτίο παραλαβής
2.2. Δελτίο Ισοζυγίου Ημέρας
2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης
2.4. Δελτίο επιστροφής
2.5. Δελτίο εξαγωγής
3. Απόδειξη εσόδου

ΤΟ

4. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό

ΠΟ

1. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

5. Κυρώσεις

6. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
7. Έναρξη ισχύος

ΧΡ

ΙΣ

Επίσης με την ίδια Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 ορίστηκε:
• και το είδος,
• το περιεχόμενο,
• ο τρόπος και
• ο χρόνος έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών
καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις
καυσίμων, που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος.
2.2 Αποστολή δεδομένων και πληροφοριών:

Γ.

Mε την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1032/21.2.2013 ορίστηκε:
➢ το είδος,
➢ το περιεχόμενο,
➢ ο τρόπος,
➢ ο χρόνος και
➢ κάθε άλλο θέμα,

Γιώργος Δ. Χριστόπουλος – σημειώσεις σεμιναρίου: Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών
καυσίμων με το σύστημα εισροών –εκροών.
Σελίδα 2

σχετικά με την αποστολή δεδομένων και πληροφοριών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία
έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών – εκροών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

ΟΣ

3. ΙΙ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 όπως τέθηκε
με το άρ. 42 του ν.4155/2013, ορίζεται ότι,
«ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών − εκροών επισύρει αναστολή της
άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα
κατηρτισμένη σύμβαση, με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του
συστήματος εισροών − εκροών.
Η παρέλευση προθεσμίας 5 μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος,
επισύρει πέραν των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κατά τα
οριζόμενα στην περίπτωση β΄ του παρόντος».
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3.1 Κατόπιν των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών
έχει ως εξής:
α. Μέχρι 27.3.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.8.2013
στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
β. Μέχρι 27.9.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.2.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες
Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.
γ. Μέχρι 27.3.2014 ή το αργότερο μέχρι 27.8.2014 στη λοιπή Ελληνική
Επικράτεια.
4. Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα
δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία:
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Σχ. βλ. την ΠΟΛ.1161/26.6.2013 Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης
Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων
4.1 ΙΙΙ. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ
4.1.1 Μερική παραλαβή ποσότητας καυσίμων

ΙΣ

Στις περιπτώσεις που παραδίδεται ποσότητα καυσίμων από τα διυλιστήρια στον πρατηριούχο
τμήμα της οποίας παραλαμβάνεται στο πρατήριο (εντός του συστήματος εισροών – εκροών) και η
υπόλοιπη αποστέλλεται απευθείας από τον πρατηριούχο σε πελάτη του (εκτός του συστήματος
εισροών – εκροών), τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται εναλλακτικά ως εξής:

ΧΡ

α. Εφόσον στο παραστατικό διακίνησης του διυλιστηρίου αναγράφεται ως τόπος προορισμού η
εγκατάσταση του πρατηρίου μπορεί, πριν την εκφόρτωση της ποσότητας του καυσίμου στις
δεξαμενές του πρατηρίου, να εκδίδονται από τον πρατηριούχο δύο χωριστά δελτία αποστολής:

Γ.

✓ στο πρώτο αναγράφεται ως τόπος αποστολής και προορισμού η εγκατάσταση του πρατηρίου
και ως ποσότητα αυτή που προορίζεται για τις δεξαμενές του πρατηρίου, το οποίο και
καταχωρείται στο δελτίο παραλαβής και
✓ στο δεύτερο να αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του πρατηρίου και ως τόπος
προορισμού η εγκατάσταση του τρίτου – πελάτη ενώ ως ποσότητα
αναγράφεται η ποσότητα που προορίζεται για τον τρίτο – πελάτη.
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β. Εφόσον στο παραστατικό διακίνησης του διυλιστηρίου αναγράφεται ως τόπος προορισμού (και
αποστολής) η εγκατάσταση του διυλιστηρίου (στη ράμπα) μπορεί να εκδίδονται από τον
πρατηριούχο δύο χωριστά δελτία αποστολής:
✓ στο πρώτο αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του διυλιστηρίου και ως τόπος
προορισμού η εγκατάσταση του πρατηρίου και ως ποσότητα αυτή που προορίζεται για τις
δεξαμενές του πρατηρίου και

4.2 Τμηματική παραλαβή καυσίμων από το ίδιο βυτιοφόρο:
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✓ στο δεύτερο να αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του διυλιστηρίου και ως
τόπος προορισμού η εγκατάσταση του τρίτου – πελάτη ενώ ως ποσότητα αναγράφεται η
ποσότητα που προορίζεται για τον τρίτο – πελάτη.
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Στις περιπτώσεις που με το ίδιο παραστατικό (δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής τιμολόγιο) παραλαμβάνονται καύσιμα τμηματικά στις δεξαμενές του πρατηρίου (π.χ. περιοδική
πλήρωση των δεξαμενών του πρατηρίου από βυτιοφόρο μεγαλύτερης χωρητικότητας των
υφισταμένων δεξαμενών το οποίο παραμένει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου μέχρι την τελική
εκκένωση του) μπορεί τα δεδομένα που απαιτείται να καταγράφονται κατά την παραλαβή των
καυσίμων (υποπαράγραφος 2.1.5. της υπόψη Κ.Υ.Α.) να καταχωρούνται μόνο κατά την πρώτη
τμηματική παραλαβή ενώ στις επόμενες τμηματικές παραλαβές και μέχρι την τελική εκκένωση του
βυτιοφόρου να καταχωρείται στο δελτίο παραλαβής, αντί όλων των δεδομένων που απαιτείται να
καταγράφονται κατά την παραλαβή των καυσίμων (υποπαράγραφος 2.1.5. της υπόψη Κ.Υ.Α.) και
προκειμένου να μην καταγράφονται πολλαπλές ποσοτικές παραλαβές με το ίδιο παραστατικό
διακίνησης, να καταχωρείται μόνο σχετική παραπομπή στο αρχικό παραστατικό παραλαβής (δελτίο
αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο).

ΤΟ

4.3 Χρόνος έκδοσης δελτίου ισοζυγίου ημέρας

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2.2. της υπόψη Κ.Υ.Α. ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, το δελτίο
ισοζυγίου ημέρας εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα εφ’ άπαξ έως τις 24.00.
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, το υπόψη δελτίο (ισοζυγίου ημέρας) εκδίδεται:

ΙΣ

α. Αυτόματα, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα και με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές του συστήματος.
β. Εφ’ άπαξ, δηλαδή εκδίδεται μία φορά την ημέρα.

ΧΡ

γ. Έως τις 24.00, δηλαδή εκδίδεται το αργότερο έως τις 24.00 της ιδίας ημέρας και δεν μπορεί να
εκδοθεί (αυτόματα) καθ΄ υπέρβαση έστω και λιγοστού χρόνου την επόμενη ημέρα (π.χ. 00.02).
Τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας

Γ.

5.Απόδειξη εσόδου («αυτόματη φορολογική απόδειξη»)
Διατάξεις: Κ.Υ. Απόφαση πολ. 1009/4.1.2012 όπως τροποποιήθηκε με την πολ.1203/2.11.2012.
Επίσης την πολ. πολ.1161/26.6.2013 καθώς και την πολ.1078/17.3.2014)
Η απόδειξη αυτή αποτελεί το βασικό και μοναδικό
• ειδικό φορολογικό στοιχείο πώλησης των καυσίμων μέσω του συστήματος εισροών – εκροών,
καθοριστικό στη διαμόρφωση των φορολογικών ακαθαρίστων εσόδων.
• εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από
κάθε αντλία, μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για
άμεση λήψη από τον πελάτη.
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(σχ. βλ. την πολ.1009/4.1.2012 όπως τροποποιήθηκε με την πολ.1203/2.11.2012. Επίσης βλ. την
πολ. πολ.1161/26.6.2013 καθώς και την πολ.1078/17.3.2014)
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Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό:
Προσοχή: οι αποδείξεις εσόδων εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται
με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) και της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ
1592 Β΄).
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Το ισοζύγιο ημέρας, τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας,
ενώ τα δελτία (δελτίο παραλαβής, δελτίο λιτρομέτρησης, δελτίο επιστροφής και δελτίο
εξαγωγής) μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την
προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες
ελεγκτικές αρχές.
Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών
στοιχείων.

5.1 Ο εκτυπωτικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε ορατή θέση.

ΤΟ

Ορατή θέση νοείται η ύπαρξη εκτυπωτικού μηχανισμού:
✓ είτε πλησίον της αντλίας
✓ είτε εντός του στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου είτε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη
περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επίκληση οποιουδήποτε κωλύματος (π.χ. εξαιρετικά μεγάλη
απόσταση κ.λπ.) για την αδυναμία εκτύπωσης και παράδοσης της απόδειξης στον πελάτη.

ΙΣ

Μέσω αυτόματων πωλητών:
• Επειδή λειτουργούν και σε ημέρες που τα πρατήρια είναι κλειστά, ο εκτυπωτικός μηχανισμός
των αποδείξεων εσόδου από τους αυτόματους πωλητές δεν μπορεί να βρίσκεται σε κλειστό
(κλειδωμένο) χώρο (π.χ. εντός του κλειδωμένου στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου)
• αλλά πρέπει να βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση πλησίον του αυτόματου πωλητή.

Γ.

ΧΡ

5.2 Απόδειξη εσόδου (συνέχεια):
Στην πιο πάνω φορολογική απόδειξη αναγράφονται:
• α) Τα στοιχεία του εκδότη,
• β) Ο α/α της αντλίας,
• γ) Το είδος του καυσίμου,
• δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
• ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,
• στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),
• ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
• η) Η συνολική αξία.
5.4 Τρόποι έκδοσης των φορολογικών στοιχείων :
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης της αυτόματης απόδειξης από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της
παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία η πώληση αναφέρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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1. Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες.
2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών
(επιτηδευματίες).
3. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών
(επιτηδευματίες).
5.4.1 Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες (αυτοκίνητα μη επιτηδευματιών).

ΠΟ

ΥΛ

Στην «αυτόματη φορολογική απόδειξη» αναγράφονται:
α) Τα στοιχεία του εκδότη,
β) Ο α/α της αντλίας,
γ) Το είδος του καυσίμου,
δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,
στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),
ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
η) Η συνολική αξία.

ΟΣ

Εκδίδεται αυτόματα η απόδειξη εσόδου από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του
καυσίμου από κάθε αντλία, που όπως είπαμε παραπάνω αποτελεί ειδικό φορολογικό στοιχείο.

5.4.2 Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).

ΙΣ

ΤΟ

Εδώ προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων:
1ος τρόπος:
α) αξία καυσίμου (προ ΦΠΑ) μέχρι 300 ευρώ:
Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη από μόνη της υπέχει θέση τιμολογίου (δεν απαιτείται έκδοση
τιμολογίου) με την προϋπόθεση να αναγραφεί κατά την έκδοσή της, και πριν την έναρξη της
παράδοσης του καυσίμου με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών –
εκροών, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αγοραστή επιτηδευματία.
Προσοχή: εφόσον δεν μπορεί καταχωρηθεί πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου ο
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος μπορεί να καταχωρείται με σφραγίδα πίσω από την απόδειξη
και να γράφεται με το χέρι ο αριθμός κυκλοφορίας.
β) αξία καυσίμου (προ ΦΠΑ) πάνω από τα 300 ευρώ:

ΧΡ

Όταν η αξία του καυσίμου προ ΦΠΑ, υπερβαίνει τα 300 ευρώ, για να υπέχει θέση τιμολογίου η
αυτόματη φορολογική απόδειξη, (και να μη χρειάζεται να εκδοθεί τιμολόγιο), πρέπει κατά την
έκδοσή της και πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου με πληκτρολόγηση μέσω του
λογισμικού του συστήματος εισροών – εκροών, εκτός του αριθμού κυκλοφορίας που
προαναφέραμε, να αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου επιτηδευματία υπόχρεου
απεικόνισης συναλλαγών.

Γ.

2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση της ΑΛΠ του συστήματος εισροών –
εκροών)
Στην παραπάνω ίδια περίπτωση που αφορά μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους
συναλλαγών (επιτηδευματίες) και ο πελάτης αγοραστής παρά την διάταξη (βλ. την
πολ.1009/4.1.2012 όπως τροποποιήθηκε με την πολ.1203/2.11.2012 και την πολ.
πολ.1161/26.6.2013 καθώς και την πολ.1078/17.3.2014), που του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει ως
τιμολόγιο την αυτόματη φορολογική απόδειξη εσόδου από το σύστημα εισροών – εκροών με τις
προϋποθέσεις που παραθέσαμε, απαιτεί να λάβει τιμολόγιο (διότι για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να
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ισχυρίζεται ότι δεν τον εξυπηρετεί η απόδειξη), εκδίδεται σε αντικατάσταση Τιμολόγιο
μηχανογραφικά, (κωδικός 222), με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φορολογικός Ηλεκτρονικός
Μηχανισμός), σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της απόφασης πολ. 1195/31.10.2018 και
1208/9.11.2018

ΟΣ

Πριν από την έκδοση του τιμολογίου εκδίδεται με τη χρήση Φ.Η.Μ., «Ειδικό Ακυρωτικό
Στοιχείο» (κωδικός 215), στο οποίο είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το
αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται.
Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής:
Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί:
# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού
# αριθμός αρχικού παραστατικού
# σειρά αρχικού παραστατικού.

ΥΛ

Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο:
# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού
# αριθμός αρχικού παραστατικού
# σειρά αρχικού παραστατικού.

ΠΟ

Με τις προηγούμενες διατάξεις που χρησιμοποιούσαμε (πολ.1009/4.1.2012 όπως τροποποιήθηκε
με την πολ.1203/2.11.2012 και την πολ. πολ.1161/26.6.2013 καθώς και την πολ.1078/17.3.2014,
στο τιμολόγιο επισυνάπταμε την εκδιδόμενη φορολογική απόδειξη και αναγράφαμε τη φράση
«Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ. …απόδειξης εσόδου».

ΤΟ

Τώρα με τις νέες διατάξεις, στις αποφάσεις 1195/31.10.2018 και 1208/9.11.2018, δεν αναφέρεται
αν θα ισχύει η επισύναψη της απόδειξης στο τιμολόγιο, που ορίζουν οι πολ. 1009/4.1.2012 και η
εγκύκλιος πολ. 1161/26.6.2013. Περιμένουμε συνεπώς, τις σχετικές απαντήσεις που έχουμε εδώ και
σχεδόν δύο μήνες, ζητήσει τόσο με υπόμνημα, όσο και στις συζητήσεις σε συσκέψεις με τα αρμόδια
στελέχη της ΑΑΔΕ.

ΧΡ

ΙΣ

5.4.3 Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).
5.4.3 1ος τρόπος (που ακολουθούσαμε)
Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον αγοραστή (επιτηδευματία) και σύνταξη
διπλότυπης αθεώρητης κατάστασης.
Στην κατάσταση αυτή καταχωρείται κάθε συναλλαγή της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις και το
αντίτυπο παραδίδεται στον αγοραστή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα
εντός του ίδιου μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.).
Η κατάσταση αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή – υπόχρεου απεικόνισης
συναλλαγών.
(σχ. βλ. παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. – νυν της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.),
η σχετική διάταξη στα ΕΛΠ – Ν. 4308/2014.

Γ.

5.4.3 2ος τρόπος (που ακολουθούσαμε):
Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε
μήνα με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά ή και κατά μικρότερα
χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι
αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση
«Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των υπ΄αριθμόν ……… αποδείξεων εσόδου».
Επισημαίνεται ότι και για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων
δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι η σχετική υποχρέωση καλύπτεται
από τις εκδοθείσες αποδείξεις εσόδου.
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ΟΣ

Τι ορίζουν οι νέες διατάξεις:
Με την παράδοση του καυσίμου εκδίδεται μηχανογραφικά Δελτίο αποστολής, με τη χρήση
Φ.Η.Μ. (κωδικός 158). Πρέπει να αναφέρει εκτός των προβλεπόμενων στοιχείων και τον κωδικό του
καυσίμου και την ποσότητα.
Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Μειώνει τη διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή.
Πριν από την έκδοση του Δελτίου Αποστολής, εκδίδεται με τη χρήση Φ.Η.Μ., «Ειδικό Ακυρωτικό
Στοιχείο» (κωδικός 215), στο οποίο είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το
αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται, δηλαδή την απόδειξη λιανικής πώλησης του συστήματος
εισροών – εκροών.

ΥΛ

Στη συνέχεια, στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα με
ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά ή και κατά μικρότερα χρονικά
διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), θα τιμολογήσουμε τα εκδοθέντα Δελτία
Αποστολής, με έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου (κωδικός 165). Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα.
Περιέχει μόνο ένα είδος καυσίμου. Η διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή παραμένει
αμετάβλητη, καθώς ήδη μειώθηκε με την έκδοση του Δελτίου Αποστολής.
5.4.4 Εγγραφές στα βιβλία με βάση τις προηγούμενες διατάξεις

ΤΟ

ΠΟ

Τι κάναμε μέχρι τώρα:
Επειδή σε κάθε περίπτωση το ποσό της αυτόματης απόδειξης καταχωρείται στη φορολογική μνήμη
και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ», για τις περιπτώσεις που εκδίδαμε Τιμολόγιο (ήταν
αθεώρητο), για αντικατάσταση της αυτόματης απόδειξης εσόδου, ή όταν επρόκειτο για πώληση
πετρελαίου θέρμανσης όπου θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά με τις ειδικές αποδείξεις πώλησης
πετρελαίου θέρμανσης, ανεξάρτητα αν η τιμή μονάδας που αναγράφεται στις αυτόματες
αποδείξεις εσόδου, είναι διαφορετική από αυτή που συμφωνείται με τον πελάτη, έμπαινε σοβαρό
ζήτημα, πως θα γίνουν οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία.
Δηλαδή ποιο στοιχείο και με ποιο τρόπο θα καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων αφού σε κάθε
περίπτωση το ποσό της αυτόματης απόδειξης καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται
στο ημερήσιο δελτίο «Ζ».
5.4.5 Ακολουθούσαμε, ότι ακριβώς μας είχε πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών με την
πολ.1179/7.12.2010 για το θέμα αυτό.

ΙΣ

Δηλαδή αφού καταχωρούσαμε στη στήλη την αξία των αυτόματα εκδιδόμενων Α.Λ.Π. με το
ημερήσιο «Ζ», παράλληλα, κάναμε μειωτική εγγραφή της αξίας και του ΦΠΑ και παράλληλα
καταχωρούσαμε τα εκδιδόμενα τιμολόγια, στις αντίστοιχες στήλες την αξία και τον ΦΠΑ.

ΧΡ

Πρακτικά θα δούμε ένα παράδειγμα:
5.4.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Γ.

Έστω στις 1-12-2014 το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» το οποίο εκδίδεται στο τέλος κάθε
ημερήσιας περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα συναλλαγές με πελάτες και έκδοση σχετικών
αποδείξεων εσόδου και των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του
ΦΗΜ με την έκδοση του δελτίου «Ζ», έχει συνολικές πωλήσεις καυσίμων 10.500,00 ευρώ με
αντίστοιχο ΦΠΑ 2.415,00 έυρώ.
Έστω ακόμη ότι για 3 αποδείξεις αξίας 150, 200 και 150 ευρώ με αντίστοιχο ΦΠΑ 34,50, 46,00 και
34,50 ευρώ οι πελάτες ζήτησαν τιμολόγια και εκδόθηκαν αντίστοιχα με τις ίδιες αξίες των
αποδείξεων.
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Επίσης στις 1-12-2014, φορτώθηκε από την αντλία πετρέλαιο θέρμανσης για διανομή με το βυτίο
2.275 λίτρα και εκδόθηκε αυτόματα η απόδειξη με αξία 1.850 ευρώ και αντίστοιχο ΦΠΑ 425,50
ευρώ. Η απόδειξη καταχωρήθηκε στο υπ΄αριθ. 12 Σ.Δ.Α.
Κατά την διανομή εκδόθηκαν στους πελάτες κατά περίπτωση με την ποσότητα που ζήτησε ο
καθένας, αντίστοιχες Α.Λ.Π. (του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ») με διαφορετικές τιμές από αυτή που αναγράφεται
στην αυτόματη απόδειξη του συστήματος «εισροών –εκροών».

ΟΣ

Οι αποδείξεις αυτές έχουν αξία 500, 800 και 250 ευρώ με αντίστοιχο ΦΠΑ 115, 184 και 57,50 ευρώ.
Στο βυτίο παρέμεινε ποσότητα 420 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

ΤΟ

ΠΟ

ΥΛ

Καλείται ο Λογιστής να κάνει τον σωστό λογιστικό χειρισμό με τις προσήκουσες εγγραφές στο
βιβλίο εσόδων –εξόδων:

Γ.

ΧΡ

ΙΣ

Με τις νέες διατάξεις θα κάνουμε το ίδιο, αλλά οι αφαιρετικές εγγραφές στα βιβλία θα γίνονται
πλέον από το εμπορικό πρόγραμμα που μας δίνει την αξία των «Ειδικών ακυρωτικών στοιχείων».
Με άλλα λόγια τα δύο αυτά στοιχεία (ακυρωτικό στοιχείο και τιμολόγιο) δημιουργούν εγγραφή
χονδρικής πώλησης στα βιβλία, αλλά παράλληλα κάνουν και ισόποση αρνητική εγγραφή στις
λιανικές πωλήσεις (ουσιαστικά αντιλογίζει – ακυρώνει με λογιστική εγγραφή το έσοδο της ΑΛΠ)
Συνεπώς ενόψει της διαβίβασης αρχείων της ΑΑΔΕ, εκδίδεται πρώτα «Ειδικό ακυρωτικό στοιχείο»
υποχρεωτικά με φορολογική σήμανση για την ακύρωση της ΑΛΠ και στη συνέχεια να εκδίδεται το
Τιμολόγιο με υποχρεωτική φορολογική σήμανση με την χονδρική πώληση του καυσίμου. Έτσι λόγω
της διαβίβασης δεδομένων s.txt από 1/1/2019, διαβιβάζεται και η ακύρωση της ΑΛΠ.
Στις περιπτώσεις που το σύστημα εισροών- εκροών συνδέεται με BackOffice στο οποίο
υποστηρίζεται η διαδικασία της αντικατάστασης απόδειξης, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες
που αφορούν την αντικατάσταση απόδειξης της εκάστοτε εφαρμογής
5.4.7 Πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.).
Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν
καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες
κ.λπ.):
Ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση που μέχρι 300 ευρώ η απόδειξη ισχύει σαν
τιμολόγιο?
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ΟΣ

Η πολ. 1166/26.6.2013 έλεγε ότι αν στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο
Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους
συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου, είχαμε νόμο τρόπο.
Τι γίνεται όμως όταν η αναγραφή του ΑΦΜ στην αυτόματη απόδειξη δεν μπορεί να εξασφαλισθεί
τεχνικά; (γιατί με το χέρι εκ των υστέρων δεν μπορεί να προστεθεί επί της απόδειξης).
Με τις νέες διατάξεις που θέλουν υποχρεωτικά σήμανση με ΦΗΜ, θα πρέπει και εδώ να εκδοθεί
«Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο» (κωδικός 215), για την αντικατάσταση της ΑΛΠ και στη
συνέχεια να εκδοθεί Τιμολόγιο (κωδικός 222), που συνοδεύει το καύσιμο κατά την μεταφορά.
5.4.7 Πωλήσεις επί πιστώσει (τι ίσχυε):
Α. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων προς οποινδήποτε, που διενεργούνται από τους
τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (νυν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.) πρατηριούχους,
εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».

ΥΛ

Β. Εφόσον δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή δεν εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις
με την ένδειξη «επί πιστώσει», εκδίδονται:

ΠΟ

Βα. Τιμολόγια (προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., λοιπά νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) στα οποία
αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ………… αποδείξεων εσόδου» οι
οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του «επί πιστώσει»
τιμολογίου.
Ββ. Λογιστικό σημείωμα (προς ιδιώτες) στο οποίο αναγράφουν ότι, «Η αριθμ. ……… απόδειξη
εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει», ενώ παράλληλα αναγράφεται επ’ αυτού το ονοματεπώνυμο και η
διεύθυνση του πελάτη.

5.4.8 Παροχή εκπτώσεων:

ΤΟ

Τι ισχύει με τις νέες διατάξεις: δεν προβλέπουν την ίδια διαδικασία. Πως θα εξασφαλίζεται ο
πρατηριούχος για πωλήσεις επι πιστώσει σε ιδιώτες?

ΧΡ

ΙΣ

Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων (μετά δηλαδή την έκδοση της απόδειξης εσόδου ή του
τιμολογίου), σε πελάτες – επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται με ΦΗΜ
πιστωτικό τιμολόγιο (κωδικός 169). Κωδικός του καυσίμου και η ποσότητα. Περιέχει μόνο ένα
είδος καυσίμου. Η διαθέσιμη ποσότητα στη δεξαμενή παραμένει αμετάβλητη, καθώς το παραστατικό
εκδίδεται προς μερικό αντιλογισμό τιμολογίου.
Στο πιστωτικό τιμολόγιο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου (ή του
τιμολογίου, κατά περίπτωση.
Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπτώσεων εκ των υστέρων (μετά
δηλαδή την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεων) προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και
τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Γ.

5.4.9 Τι κάνουμε όταν έχουμε σύμβαση με τιμή μονάδος, διαφορετική από την αναγραφείσα στις
αποδείξεις εσόδου?
Στις περιπτώσεις αυτές για τις πωλήσεις προς επιτηδευματίες, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και αγρότες του ειδικού και κανονικού καθεστώτος
Φ.Π.Α., εκδίδεται αυτόματα η απόδειξη εσόδου.
Ακολούθως σε αντικατάσταση της απόδειξης, από το εμπορικό πρόγραμμα με ΦΗΜ εκδίδεται
«Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο» (κωδικός 215) και αντίστοιχα το τιμολόγιο (κωδικός 222), που
συνοδεύει το καύσιμο κατά την μεταφορά. Στο τιμολόγιο με την αναγράφεται η καθοριζόμενη στην
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σύμβαση τιμή μονάδας και εφόσον η τιμή μονάδας που αναγράφεται στις αποδείξεις εσόδου, είναι
διαφορετική από αυτή της σύμβασης, εκδίδεται πάλι με ΦΗΜ, πιστωτικό ή συμπληρωματικό
τιμολόγιο, που καλύπτει τη διαφορά της τιμής μεταξύ απόδειξης εσόδου και σύμβασης.
5.4.10 Προσοχή: υπάρχει όμως και εναλλακτική λύση:

ΠΟ

ΥΛ

ΟΣ

Σύμφωνα με την πολ.1179/7.12.2010
«Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης από
πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση φορολογικών
μηχανισμών του ν.1809/1988, συνδεδεμένων με τις αντλίες» το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα
αυτό έχει πει:
Σε περίπτωση παροχής έκπτωσης από πρατηριούχους:
• είτε λόγω τιμολογιακής πολιτικής,
• είτε κατόπιν συμφωνίας, για χονδρικές πωλήσεις, επαναλαμβανόμενες ή μη και ανεξαρτήτως
αξίας, προς επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. και αγρότες του ειδικού
καθεστώτος Φ.Π.Α.),
Σε αντικατάσταση της απόδειξης, εκδίδεται από το εμπορικό πρόγραμμα με ΦΗΜ, «Ειδικό
Ακυρωτικό Στοιχείο» (κωδικός 215) και αντίστοιχα εκδίδεται δελτίο αποστολής (κωδ. 158)
που συνοδεύει το καύσιμο κατά την μεταφορά και στη συνέχεια τιμολόγιο πώλησης (κωδικός
165).
Επί των τιμολογίων αυτών, εκτός των άλλων, αναγράφεται η αρχική αξία πριν από την έκπτωση
(επομένως ίδια με την αξία της αυτόματα εκδοθείσας Α.Λ.Π.), διακριτά η παρεχόμενη έκπτωση
και η αξία που προκύπτει μετά την έκπτωση. Πιο κάτω παραθέτουμε σχετικό παράδειγμα.

Γ.

ΧΡ

ΙΣ

ΤΟ

Και εδώ για τις εγγραφές στα βιβλία ακολουθούμε τη διαδικασία που είπαμε παραπάνω. (αφαιρετικές
εγγραφές με την αξία των ειδικών ακυρωτικών στοιχείων για μείωση του ημερήσιου «Ζ» και θετικές
εγγραφές με την αξία των τιμολογίων που αντικατέστησαν τις ΑΛΠ).
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6. Πώληση πετρελαίου θέρμανσης:
6.1 Εναλλακτική δυνατότητα (απλούστευσης) με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) γνωστή διαδικασία:
1ον Όταν πρόκειται να κάνουμε παραδόσεις σε ιδιώτες από το βυτίο δηλαδή λιανικές πωλήσεις:

ΟΣ

Στην περίπτωση αυτή έχουμε απαλλαγή από τη χρήση Φ.Η.Μ., για την έκδοση στοιχείων
λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης. Σχετική
απάντηση με το πρόσφατο έγγραφο της ΑΑΔΕ Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1000472 ΕΞ 2019
(3.1.2019)

ΥΛ

Επομένως συνεχίζουμε ότι κάναμε μέχρι τώρα. Δηλαδή για τη διακίνηση των καυσίμων πετρελαίου
θέρμανσης και κίνησης είτε πρόκειται για μεμονωμένες παραγγελίες είτε για περισσότερες της μιας,
μπορεί να εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.), ( το πρώτο – πρωτότυπο αντίγραφο
συνοδεύει το καύσιμο), και εκδίδονται αναλόγως τα φορολογικά στοιχεία κατά τη παράδοση του
καυσίμου ως ακολούθως:

ΠΟ

Προσοχή: Στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο
αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία επισυνάπτεται στο πρωτότυπο
του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής (Σ.Δ.Α.) καθόλη τη διάρκεια του δρομολογίου.
Κατά την επί τόπου παράδοση του καυσίμου σε πελάτες ιδιώτες (π.χ. σπίτια
εκδίδονται αποδείξεις πώλησης αθεώρητες.

ΤΟ

Οι εγγραφές στα βιβλία για τις πωλήσεις αυτές θα εξακολουθούν να γίνονται όπως πριν.
Δηλαδή καταχωρείται το ημερήσιο «Ζ» με την αξία των αυτόματα εκδιδόμενων Α.Λ.Π. από το
σύστημα εισροών – εκροών και στη στήλη που καταχωρείται το ημερήσιο «Ζ», γίνεται αφαιρετική
εγγραφή με τις αποδείξεις
που εκδόθηκαν κατά την επί τόπου παράδοση. Παράλληλα γίνονται και οι θετικές εγγραφές στη
στήλη «λιανικές πωλήσεις εκτός εγκατάστασης (αξία προ ΦΠΑ και δίπλα ο ΦΠΑ.
Σχετικά να ξαναδούμε το παράδειγμα:

ΧΡ

ΙΣ

Έστω στις 1-12-2014 το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» το οποίο εκδίδεται στο τέλος κάθε
ημερήσιας περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα συναλλαγές με πελάτες και έκδοση σχετικών
αποδείξεων εσόδου και των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του
ΦΗΜ με την έκδοση του δελτίου «Ζ», έχει συνολικές πωλήσεις καυσίμων 10.500,00 ευρώ με
αντίστοιχο ΦΠΑ 2.415,00 έυρώ.
Έστω ακόμη ότι για 3 αποδείξεις αξίας 150, 200 και 150 ευρώ με αντίστοιχο ΦΠΑ 34,50, 46,00 και
34,50 ευρώ οι πελάτες ζήτησαν τιμολόγια και εκδόθηκαν αντίστοιχα με τις ίδιες αξίες των
αποδείξεων.

Γ.

Επίσης στις 1-12-2014, φορτώθηκε από την αντλία πετρέλαιο θέρμανσης για διανομή με το βυτίο
2.275 λίτρα και εκδόθηκε αυτόματα η απόδειξη με αξία 1.850 ευρώ και αντίστοιχο ΦΠΑ 425,50
ευρώ. Η απόδειξη καταχωρήθηκε στο υπ΄αριθ. 12 Σ.Δ.Α.
Κατά την διανομή εκδόθηκαν στους πελάτες κατά περίπτωση με την ποσότητα που ζήτησε ο
καθένας, αντίστοιχες Α.Λ.Π. (του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ») με διαφορετικές τιμές από αυτή που αναγράφεται
στην αυτόματη απόδειξη του συστήματος «εισροών –εκροών».
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Οι αποδείξεις αυτές έχουν αξία 500, 800 και 250 ευρώ με αντίστοιχο ΦΠΑ 115, 184 και 57,50 ευρώ.
Στο βυτίο παρέμεινε ποσότητα 420 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

ΠΟ

ΥΛ

ΟΣ

Καλείται ο Λογιστής να κάνει τον σωστό λογιστικό χειρισμό με τις προσήκουσες εγγραφές στο
βιβλίο εσόδων –εξόδων:

ΤΟ

2ον Όταν πρόκειται να κάνουμε παραδόσεις σε επαγελματίες από το βυτίο δηλαδή χονδρικές
πωλήσεις:

ΙΣ

Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός
εγκατάστασης του πρατηρίου, εκδίδεται «Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο» (κωδικός 215) και
αντίστοιχα εκδίδεται:
1ον δελτίο αποστολής (κωδ. 158) που συνοδεύει το καύσιμο κατά την μεταφορά και στη συνέχεια
τιμολόγιο πώλησης (κωδικός 165), ή
2ον όχι δελτίο αποστολής αλλά μόνο τιμολόγιο (κωδικός 222), το οποίο συνοδεύει το καύσιμο
κατά την μεταφορά.

ΧΡ

Μερικά παραδείγματα: Θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω με ότι στοιχεία έχω μέχρι αυτή τη
στιγμή.
Πιο πάνω σας κοινοποίησα τις διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ με το έγγραφο υπ' αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦ Δ
1000472 ΕΞ 2019 - Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2019.

Γ.

Συνεπώς λύσαμε ένα μεγάλο ζήτημα σε ότι αφορά την υποχρέωση (πολ. 1208/23.11.2018)
ηλεκτρονικής αποστολής των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση ΦΗΜ, ως προς τη
διαδικασία διακίνησης και έκδοσης των παραστατικών πετρελαίου θέρμανσης ή και κίνησης που
μεταφέρεται με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής για να διατεθεί με το βυτιάκι εκτός εγκατάστασης
του πρατηρίου.
Κατά συνέπεια τα παραστατικά αυτά λιανικής πώλησης δεν θα εκδίδονται με ΦΗΜ, ούτε θα
διαβιβάζονται, αφού για την φορτωθείσα ποσότητα (π.χ. 2.500 λίτρα ), εκδίδεται πρωτογενώς από το
λογισμικό του συστήματος εισροών - εκροών η απόδειξη εσόδου (λίτρα και αξία) με ΦΗΜ, και
διαβιβάζεται, όπως γίνεται μέχρι τώρα.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος – σημειώσεις σεμιναρίου: Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών
καυσίμων με το σύστημα εισροών –εκροών.
Σελίδα 13

ΤΟ

ΠΟ

ΥΛ

ΟΣ

Θα συνεχίσουμε βεβαίως και τον λογιστικό χειρισμό που κάναμε για τις λιανικές πωλήσεις αυτές
(επί βυτίου).
Έρχομαι τώρα και πάλι στην αντικατάσταση της απόδειξης εσόδου με τιμολόγιο, στο οποίο την
επισυνάπταμε και γράφαμε "σε αντικατάσταση της απόδειξης εσόδου Νο.....").
Τώρα θα εκδίδεται (βλ. στην πολ. 1195/31.10.2018), με ΦΗΜ «ειδικό ακυρωτικό στοιχείο» (βλ. στο
παράρτημα της πολ. 1195/31.10.2018, κωδικός 215 ) για την αντικατάσταση της απόδειξης εσόδου,
που έχει κωδικό 173 και στη συνέχεια πάλι μέσω ΦΗΜ, θα εκδίδεται Τιμολόγιο (κωδ. 222 στο
παράρτημα της πολ. 1195/31.10.2018).
Ο πελάτης θα παίρνει πλέον μόνο το τιμολόγιο. Τόσο το ακυρωτικό, όσο και το Τιμολόγιο
(εκδίδονται πλέον με ΦΗΜ), θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά όπως απαιτεί η πολ. 1208/23.11.2018.
Για να γίνει τώρα αντιληπτό, πως θα γίνεται διαβίβαση των δεδομένων συναλλαγών από τους
Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) των πρατηρίων υγρών καυσίμων και
διασταύρωση αυτών, με τα δεδομένα που διαβιβάζουν τα Συστήματα Εισροών – Εκροών, θα σας πω
με ένα παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε ότι σε μια ημέρα το Ζ του συστήματος εισροών εκροών δείχνει ότι εκδόθηκαν
αποδείξεις εσόδου 40.000 ευρώ.
Αντίστοιχα έχουν εκδοθεί την ίδια μέρα «ειδικά ακυρωτικά στοιχεία» αξίας 5.000 ευρώ, για
αντικατάσταση αποδείξων λιανικής πώλησης, μέσω του συστήματος εισροών – εκροών, ίσης αξίας,
οι οποίες αντικαταστάθηκαν με εκδοθέντα τιμολόγια. (αντίστοιχα είναι και οι ποσότητες των
καυσίμων).
Στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ θα διαβιβαστούν:
α) μέσω του συστήματος εισροών - εκροών από το «Ζ» της ημέρας 40.000 ευρώ και αντίστοιχα τα
λίτρα π.χ 30.000,
β) Τα εκδοθέντα μέσω ΦΗΜ «ειδικά ακυρωτικά στοιχεία» 5.000 ευρώ και αντίστοιχα λίτρα 3.600
και
γ) τα εκδοθέντα μέσω ΦΗΜ Τιμολόγια αξίας 5.000 ευρώ και αντίστοιχα λίτρα 3.600. Ισοζύγιο:
Αξίες: 40.000 ευρώ - 5.000 ευρώ + 5.000 ευρώ = 40.000 ευρώ.
Ποσότητες: λίτρα 30.000 - 3.600 +3.600 = 30.000.

ΧΡ

ΙΣ

7. Ισοζύγιο ημέρας:
• Το δελτίο (ισοζυγίου ημέρας) εκδίδεται:
α. Αυτόματα, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα και με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές του συστήματος.
β. Εφ’ άπαξ, δηλαδή εκδίδεται μία φορά την ημέρα.
γ. Έως τις 24.00, δηλαδή εκδίδεται το αργότερο έως τις 24.00 της ιδίας ημέρας και δεν μπορεί
να εκδοθεί (αυτόματα) καθ΄ υπέρβαση έστω και λιγοστού χρόνου την επόμενη ημέρα
(π.χ. 00.02).
Προσοχή: ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας,
• ια) Στον υπολογισμό του ημερήσιου ισοζυγίου, οι εκροές της ημέρας προκύπτουν ως άθροισμα
των μεμονωμένων εκροών, με αναγωγή στους 15 C ανά πώληση, με βάση την τρέχουσα
θερμοκρασία δεξαμενής κατά την εκάστοτε εκροή.

Γ.

8. Ποια παραστατικά του συστήματος μπορούν να μη εκτυπώνονται:
• τα δελτία:
• δελτίο παραλαβής,
• δελτίο λιτρομέτρησης,
• δελτίο επιστροφής και
• δελτίο εξαγωγής
• μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση
ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
• Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών
στοιχείων.
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ΟΣ

9. Δελτίο Λιτρομέτρησης
• Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για
λιτρομέτρηση.
• Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:
• 2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου
• 2.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)
• 2.3.3. Ο α/α της αντλίας
• 2.3.4. Ο α/α και ο αριθμός Μητρώου της δεξαμενής
• 2.3.5. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15οC), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των
αντλιών που λιτρομερούνται.
• Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού.
• Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία και εκδίδεται, εκ παραδρομής,
απόδειξη εσόδου, για την επανεισαγωγή καυσίμου από λιτρομέτρηση εκδίδεται απόδειξη
επιστροφής, στην οποία αναγράφεται ο α/α της αρχικής απόδειξης εσόδου.

Γ.

ΧΡ

ΙΣ

ΤΟ

ΠΟ

ΥΛ

10 . Δελτίο επιστροφής
• Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής ποσότητας καυσίμου
(π.χ. από βυτίο διανομής) στις δεξαμενές του πρατηρίου.
• Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επιστροφή
τα εξής δεδομένα:
• 2.4.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α και αριθμός Μητρώου)
• 2.4.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)
• 2.4.3. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΛ)
• 2.4.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου:
• 2.4.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm
• 2.4.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του
καυσίμου εντός της δεξαμενής
• 2.4.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC
• 2.4.5. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του καυσίμου:
• 2.4.5.1. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού
επιστροφής (π.χ. το αρχικό Σ.Δ.Α.)
• 2.4.5.2. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα του καυσίμου (όγκος σε λίτρα) που υπολογίζεται βάσει
του αρχικού παραστατικού διακίνησης (π.χ. του Σ.Δ.Α.) που εκδόθηκε κατά την εξαγωγή
αφαιρουμένων των ποσοτήτων των παραστατικών των επιμέρους παραδόσεων
• 2.4.6. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του καυσίμου:
• 2.4.6.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του
προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας
• 2.4.6.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η
θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής
• 2.4.6.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC
• 2.4.7. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.6.2 – 2.4.4.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία
• 2.4.8. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.6.3 – 2.4.4.3.) στους 15οC
• 2.4.9. Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισροών και υπολογιζόμενου όγκου επιστροφής
βάσει παραστατικών (2.4.7 – 2.4.5.2)
• Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις
2.4.5.1 και 2.4.5.2, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.
• Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές
εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται
σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.
11 Δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης.
• Τα δελτία εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ21617/07-12-2010 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών,
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ΥΛ

ΟΣ

Μεταφορών και δικτύων, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής
μετάδοσής τους.
12. Οι ευθύνες:
• Ο Εγκαταστάτης του συστήματος έχει την ευθύνη του ελέγχου του όλου συστήματος.
• Κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη
τεχνογνωσία.
• Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήματος προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά
τον τρόπο ή τους τρόπους προστασίας του συστήματος καθώς και τα σημεία σφράγισης που
προβλέπει σε σημεία στήριξης μετρητικών ράβδων ή άλλα, σημεία διασύνδεσης, κ.λπ.
Ο εγκαταστάτης:
• Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της προαναφερόμενης αρχής έγκρισης, ο κατασκευαστής του
λογισμικού, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το λογισμικό
του εγκατεστημένου συστήματος εισροών−εκροών πληροί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της
υφιστάμενης νομοθεσίας.
• Οι πρατηριούχοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας
ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος.
Πως θα κάνουν απογραφή 31-12-2018 τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Από τον οδηγό της ΠΟΦΕΕ που αναρτάται κάθε χρόνο επικαιροποιημένος.
Απογραφή 31-12-2018. Ποια είδη θα απογραφούν και ποια όχι:

ΠΟ

Όπως είδαμε παραπάνω, με την απόφαση ΠΟΛ.1019/16.1.2015:

ΙΣ

ΤΟ

Άρθρο 2
1. Η πολύ μικρή οντότητα, βάσει της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και της
παραγράφου 11 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, που συντάσσει μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων
(απλογραφικό λογιστικό σύστημα) και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία
(πρατήριο) υγρών καυσίμων ή/και πετρελαίου θέρμανσης, προσδιορίζει τα αποθέματά της
βάσει του συστήματος εισροών−εκροών.
2. Η οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που πωλεί, πέραν των υγρών καυσίμων και
του πετρελαίου θέρμανσης, λιπαντικά ή και τσιγάρα, δύναται να μη διενεργεί απογραφή αυτών
των ειδών όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών εξ’ αυτών των αγαθών (λιπαντικά και
τσιγάρα) δεν υπερβαίνει το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4308/2014 (150.000
ευρώ).

ΧΡ

3. Όταν η οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατηρεί και άλλη δραστηριότητα
πώλησης αγαθών, πέραν των αναφερόμενων αγαθών στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, η άλλη δραστηριότητα κρίνεται αυτοτελώς σε ό,τι αφορά τη διενέργεια απογραφής
αποθεμάτων.
Συγκεκριμένα, η οντότητα αυτή δύναται να μη διενεργεί φυσική απογραφή για τα αγαθά της εν
λόγω δραστηριότητας, όταν ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών της δραστηριότητας αυτής δεν
υπερβαίνει το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 4308/2014 (150.000 ευρώ).

Γ.

4. Η οντότητα του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 1 της παρούσας
απόφασης.
Προκειμένου να γίνουν κατανοητές αυτές οι διατάξεις για την απογραφή στα πρατήρια υγρών
καυσίμων θα παραθέσουμε τον ακόλουθο πίνακα:
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Παραθέτω στη συνέχεια τις αποφάσεις πολ. 1195/2018, 1208/2018 και 1218/2018

ΟΣ

ΠΟΛ.1208/9.11.2018
Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι
εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης
και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση
δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Αθήνα, 9-11-2018
ΠΟΛ.1208/09-11-2018
(ΦΕΚ Β' 5259/23.11.2018)

ΥΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΟ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΙΣ

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) - ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΧΡ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-1621133,210-3610065
Fax : 210-3615052
E-Mail : d.eleg7@mofadm.gr
Url : www.aade.gr
ΠΟΛ 1208/2018

Γ.

ΘEMA: Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ.,
που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε
βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος – σημειώσεις σεμιναρίου: Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών
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1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύουν,
μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016
(ΦΕΚ Α΄ 240) και του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντίστοιχα και την από 7/11/2018
πρόταση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ΟΣ

2. Τις διατάξεις της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1166/2018 (Β΄ 3603) «Τεχνικές
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο
πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.».

ΥΛ

3. Τις διατάξεις της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1195/2018 (B΄ 4861) «Προδιαγραφές
αναβάθμισηςρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντίστοιχων λογισμικών
έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών
πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια,
με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

ΠΟ

5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη
Παπανάτσιου».

ΤΟ

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθμ. 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
8. Το Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ΧΡ

ΙΣ

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (94 Α΄) και
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
10. Την ανάγκη ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων παραστατικών
πωλήσεων από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες στα πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις
πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε
πρατήρια, για την παρακολούθηση των συναλλαγών, που διενεργούν οι εν λόγω οντότητες, σε
βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε..

Γ.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Για την υλοποίηση των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.
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3842/2010, όπως ισχύει, ορίζουμε την έκταση εφαρμογής, το περιεχόμενο, τον χρόνο της
υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων και λοιπά θέματα ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής περιεχόμενο υποχρέωσης

ΟΣ

Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση
πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε
πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων
παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ., η έκδοση των οποίων ορίζεται με τις διατάξεις
των άρθρων 8 και 12 του ν. 4308/2014:

ΠΟ

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου
γ) Είδος παραστατικού
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
ε) Είδος καυσίμου
στ) Ποσότητα καυσίμου
ζ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
η) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή

ΥΛ

α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια):

ΤΟ

β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης για λιανική πώληση αγαθών:

Άρθρο 2
Χρόνος διαβίβασης

ΙΣ

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Είδος παραστατικού
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
δ) Είδος καυσίμου
ε) Ποσότητα καυσίμου
στ) Μικτή αξία πώλησης

Γ.

ΧΡ

Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αναφέρονται στο προηγούμενο
άρθρο, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε βάση
δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ. και για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο
με το πέρας των διενεργούμενων συναλλαγών, σε ημερήσια βάση.
Οι τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση
δεδομένων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται στην απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1166/2018 (Β΄ 3603).
Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

1. Η παρούσα ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2019.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΟΣ

ΠΟΛ.1195/31.10.2018 Προδιαγραφές αναβάθμισης των λογισμικών έκδοσης παραστατικών,
που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων

ΥΛ

Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των
αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε
εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου
φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου
ΠΟΛ 1195/2018
(ΦΕΚ Β' 4861/31-10-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟ

Έχοντας υπόψη:

Γ.

ΧΡ

ΙΣ

ΤΟ

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 παρ. 9 και 40 του ν. 4308/2014 (Α’ 251)«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), όπως ισχύει.
γ) Της Α.Y.Ο.ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β’3517) «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών
προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και
λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ».
δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1221/13.12.2012 (Β’3513) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών
στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ
58/Α΄/23.4.2010)».
ε) Της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1.4.2015 (Β’497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης
Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων χρηστών Φ.Η.Μ.».
στ) Της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (Β’ 3130) Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β’) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου
Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση μέσω
αυτού».
ζ) Της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1206/30.8.2013 (Β’ 2237) «Εγκατάσταση
Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων ΕισροώνΕκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω
αυτών».
η) Του κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 (Α’ 94), και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του
άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
θ) Της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος – σημειώσεις σεμιναρίου: Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών
καυσίμων με το σύστημα εισροών –εκροών.
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Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016.

ΟΣ

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α’ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την με αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689
Υ.Ο.Δ.Δ./20.12.2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

ΥΛ

5. Το γεγονός ότι η αναβάθμιση ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των
λογισμικών έκδοσης παραστατικών αποτελεί προϋπόθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων των
συναλλαγών από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) των πρατηρίων
υγρών καυσίμων σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ε. 1.2.9.
του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. 2018 (απόφαση με αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018
ΦΕΚ 1686/Β΄/15-05-2018).

ΠΟ

6. Την ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1167/2018 (Β’ 3603) ώστε να συμπεριληφθούν τα μικτά πρατήρια, οι εγκαταστάσεις
πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, τα πρατήρια πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου
και οι προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, στην υποχρέωση
αναβάθμισης ή ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων
λογισμικών έκδοσης παραστατικών (όπως οι εφαρμογές εισροών-εκροών), με αναγκαίες
πληροφορίες όπως αυτές που αφορούν στο είδος και στην ποσότητα του καυσίμου.

ΤΟ

7. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τις αναβαθμίσεις που ορίζονται στην απόφαση
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1167/2018 (Β’ 3603)
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:

ΧΡ

ΙΣ

Την αναβάθμιση ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων
λογισμικών έκδοσης παραστατικών (όπως οι εφαρμογές εισροών-εκροών), που λειτουργούν σε
πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές
υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με αναγκαίες πληροφορίες όπως αυτές
που αφορούν στο είδος και στην ποσότητα του καυσίμου.
Άρθρο 1
Ρυθμίσεις που αφορούν το είδος και την ποσότητα του καυσίμου

Γ.

1. Όταν χρησιμοποιείται Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης
Στοιχείων) για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του
περιεχομένου των παραστατικών πώλησης, διακίνησης ή παραλαβής καυσίμων, το αρχείο e.txt
κάθε εκδιδόμενου παραστατικού, περιέχει και πληροφορίες για το είδος του καυσίμου και την
πωληθείσα καταμετρηθείσα ποσότητα.
2. Το τέταρτο πεδίο των πινάκων Β, Γ της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 και των όμοιων πινάκων της
ΠΟΛ.1221/13.12.2012, που περιγράφουν το αντίστοιχο πεδίο του αρχείου e.txt, μετονομάζεται σε
«Συμπληρωματικές πληροφορίες».
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος – σημειώσεις σεμιναρίου: Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών
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3. Στο πεδίο «Συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt συνολικού μήκους 19 char, θα
υπάρχει: το σύμβολο ?, ο διψήφιος κωδικός του καυσίμου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το
σύμβολο ! (θαυμαστικό), τα δεδομένα της ποσότητας σε λίτρα του καυσίμου με την μορφή
99999999999.999.
Ειδικά για το πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG, η ποσότητα αναγράφεται σε κιλά.

ΠΟ

ΥΛ

ΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
10 Benzine 95RON
11 Benzine 95RON+
12 Benzine 100RON
13 Benzine L.R.P.
20 Diesel
21 Diesel premium
30 Diesel Heatnn
31 Diesel Heat.premium
32 Diesel Linht
40 LPG (υγραέριο)
50 CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο)

ΤΟ

Το σύμβολο της υποδιαστολής στην ποσότητα του καυσίμου είναι η τελεία.
Η ποσότητα του καυσίμου είναι πάντα θετική, ανεξαρτήτως είδους παραστατικού.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών:
?20!30.125
Στο ανωτέρω παράδειγμα: 20 είναι ο κωδικός καυσίμου στην περίπτωση αυτή Diesel και
30.125 είναι η ποσότητα σε λίτρα δηλαδή 30 λίτρα και 125 ml.
4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή στα λογισμικά υποστήριξης όλων των εγκατεστημένων
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε
προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια.

ΙΣ

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν επίσης εφαρμογή στις συνεργαζόμενες εφαρμογές εισροών εκροών ή
στις συνεργαζόμενες εφαρμογές έκδοσης παραστατικών για την ενημέρωση της γραμμής
δεδομένων του άρθρου 1.2.2. του κεφαλαίου 3 της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 και του άρθρου 3.2. της
ΠΟΛ.1221/13.12.2012.

ΧΡ

5. Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος
καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό.
Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.
6. Η σήμανση των συναγερμών δεν αποτελεί φορολογική υποχρέωση, ούτε παράγονται αρχεία
a.txt, b.txt, e.txt για τους συναγερμούς.

Γ.

7. Τα ειδικά φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1206/30.8.2013 και τα ειδικά
φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (Β’ 3130’) έχουν παραμέτρους
στο αντίστοιχο αρχείο e.txt, όπως αναφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος.
8. Οι επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων, πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και προμηθευτών
υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, υποχρεούνται να προβούν στις ανωτέρω
αναβαθμίσεις ή ρυθμίσεις των λογισμικών, μέχρι την 15-12-2018, με την βοήθεια των
εξουσιοδοτημένων τεχνικών των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των τεχνικών των εφαρμογών που εκδίδουν τα
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος – σημειώσεις σεμιναρίου: Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών
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παραστατικά.
Άρθρο 2
Διευκρινίσεις για τα αρχεία e.txt. που παράγουν οι Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
1. Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της
πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται.

ΟΣ

Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής:

Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί:
# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού
# σειρά
αρχικού παραστατικού.

ΥΛ

Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: #
κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού
παραστατικού.

ΠΟ

2. Στην περίπτωση όπου υπάρχει παρακράτηση φόρου, θα περιλαμβάνεται το ποσό παρακράτησης
ως επιπλέον πληροφορία στο πεδίο κωδικός είδους παραστατικού ως εξής: <κωδικός είδους
παραστατικού> $ ποσό (π.χ. 165$100.00).
Η πληροφορία για το άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ αγνοείται.

Το πρόσημο του ποσού τυχούσας παρακράτησης φόρου καθορίζεται από τον πίνακα Δ της
ΠΟΛ.1220/13.12.2012.

ΤΟ

3. Στο πεδίο κωδικός νομίσματος, χρησιμοποιείται κωδικός 3 γραμμάτων σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO 4217.
Όταν χρησιμοποιείται το ευρώ, αντί του «EUR» μπορεί να χρησιμοποιείται ο αριθμός 0.

ΙΣ

4. Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, η οντότητα που εκδίδει στοιχεία
λιανικής πώλησης με τη χρήση Φ.Η.Μ. διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την
παύση της χρήσης του Φ.Η.Μ., στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών τις ακόλουθες,
κατά περίπτωση πληροφορίες:
α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό του Φ.Η.Μ.
β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του Φ.Η.Μ..

ΧΡ

5. Στην περίπτωση χρήσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., απαιτείται η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, να
εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με
semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β της ΠΟΛ.1220/13.12.2012.

Γ.

Εναλλακτικά της εκτύπωσης των πεδίων του αρχείου e.txt στο παραστατικό, η εφαρμογή που εκδίδει
τα παραστατικά, αποστέλλει στο λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. τα δεδομένα των πρώτων
22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β
ώστε το λογισμικό υποστήριξης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για την ορθή κατασκευή του
αρχείου e.txt. Διευκρινίζεται ότι τα πεδία 3,5,6,7,8 μπορεί να είναι κενά, καθώς αυτά δημιουργούνται
σε κάθε περίπτωση από το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω
χρήση της εφαρμογής που εκδίδει τα παραστατικά, αν δεν ικανοποιείται η προδιαγραφή αυτή.
Άρθρο 3
Συγχρονισμός ώρας Φ.Η.Μ. Ρύθμιση παραμέτρων
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1. Το ρολόι του Φ.Η.Μ. πρέπει να εμφανίζει την πραγματική ώρα.
Προκειμένου να ικανοποιείται η παραπάνω προδιαγραφή εναλλακτικά υλοποιείται είτε με τον
αυτόματο συγχρονισμό του Φ.Η.Μ. με το ρολόι του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ. είτε με
την τακτική παρακολούθηση και επιτόπια ρύθμιση του ρολογιού του Φ.Η.Μ. με ευθύνη του κατόχου
του.

ΟΣ

2. Η μόνη εξαίρεση απόκλισης από την πραγματική ώρα είναι για τους Φ.Η.Μ. που δεν έχουν
δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στην θερινή ώρα, οπότε κατά την περίοδο εφαρμογής θερινής
ώρας, εμφανίζουν την χειμερινή ώρα, δηλαδή μία ώρα πίσω.
3. Στις παραμέτρους των Φ.Η.Μ., εισάγεται το κλειδί κρυπτογράφησης AES key και το URL
αποστολής σε δέκα ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης Φ.Η.Μ. (Δ13).

ΥΛ

To URL αποστολής και το AES key παρέχονται στην επιλογή «Επιχειρήσεις» του πληροφοριακού
συστήματος των Φ.Η.Μ. κατόπιν ορθής εισαγωγής των κωδικών taxisnet της επιχείρησης.

ΠΟ

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της
Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), επιλέγοντας από τις φορολογικές υπηρεσίες: «Επιχειρήσεις -Φορολογικές
υπηρεσίες Βιβλία Στοιχεία Ταμειακές μηχανές -Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ.».
4. Ο αυτόματος συγχρονισμός του Φ.Η.Μ. με το ρολόι του πληροφοριακού συστήματος των Φ.Η.Μ.
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επιτυχούς επικοινωνίας με το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.
Άρθρο 4
Λοιπά θέματα

ΤΟ

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ.

ΧΡ

ΙΣ

3. Η απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1167/2018 (Β’3603) καταργείται με την δημοσίευση της
παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Α

Παρατηρήσεις

Επιτρέπεται να περιέχει
περισσότερα του ενός είδη
καυσίμων. Η διαθέσιμη
ποσότητα στη δεξαμενή
αυξάνεται για το καύσιμο
που αναφέρεται στο πεδίο
«συμπληρωματικές
πληροφορίες», στο
πληροφοριακό σύστημα των
Φ.Η.Μ.
Στο σύστημα εισροώνεκροών, η παρακολούθηση
των ποσοτήτων γίνεται για
όλα τα είδη καυσίμου.
Ειδικά για τους διακινητές
πετρελαίου θέρμανσης,
περιέχει μόνο πετρέλαιο
θέρμανσης.
Δεν εκδίδεται για παραλαβές
LPG ή CNG εκτός της
περιπτώσεως όπου το
τιμολόγιο πώλησης LPG ή
CNG του προμηθευτή, δεν
έχει εκδοθεί από
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

ΙΣ

ΤΟ

ΠΟ

ΥΛ

Δελτίο
παραλαβής

Κωδικός
Συμπληρωματικές
Είδους
πληροφορίες
Παραστατικού
Αναφέρεται ο κωδικός του
40
πετρελαίου θέρμανσης και η
αντίστοιχη ποσότητα σε 15ο
C.
Στην περίπτωση όπου το
πετρέλαιο θέρμανσης δεν
είναι ένα από τα
παραλαμβανόμενα
καύσιμα, τότε αναφέρεται
ο κωδικός του πρώτου
καυσίμου και η αντίστοιχη
ποσότητα σε 15ο C.

ΟΣ

Ειδικό
Φορολογικό
Στοιχείο

Δελτίο
ισοζυγίου
ημέρας

Δεν αναφέρεται ο κωδικός
του καυσίμου ούτε η
ποσότητα

ΧΡ

501

316

Γ.

Δελτίο
λιτρομέτρησης

Δελτίο
Επιστροφής

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα σε 15ο C.

63
Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα σε 15ο C

Οι διαθέσιμες
ποσότητες στις
δεξαμενές
παραμένουν
αμετάβλητες
Δεν αφορά στο LPG ή CNG.
Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου. Η διαθέσιμη
ποσότητα στη δεξαμενή
παραμένει αμετάβλητη.
Δεν αφορά στο LPG ή CNG.
Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου. Αυξάνει τη
διαθέσιμη ποσότητα στη
δεξαμενή. Δεν αφορά στο LPG
ή CNG.
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181

Δελτίο
παράδοσης

160

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα

Τιμολόγιο
(που εκδίδεται
μετά την
έκδοση
δελτίου
αποστολής)

Πιστωτικό
Τιμολόγιο

Γ.

Τιμολόγιο (που
συνοδεύει το
καύσιμο κατά
την μεταφορά).

158

222

Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου. Αυξάνει τη
διαθέσιμη ποσότητα στη
δεξαμενή.

Κωδικός του καυσίμου και η Περιέχει μόνο ένα είδος
ποσότητα
καυσίμου. Η διαθέσιμη
ποσότητα στη δεξαμενή
παραμένει αμετάβλητη, καθώς
ήδη μειώθηκε με την έκδοση
του Δελτίου Αποστολής.

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα

ΙΣ

169

Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου. Μειώνει τη
διαθέσιμη ποσότητα στη
δεξαμενή.

ΥΛ

165

ΧΡ

Δελτίο
Αποστολής

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα

175

ΠΟ

Πιστωτικό
δελτίο λιανικών
συναλλαγών

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα

173

ΤΟ

Απόδειξη εσόδου

Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου. Μειώνει τη
διαθέσιμη ποσότητα στη
δεξαμενή.
Δεν αφορά στο LPG ή CNG.
Ισχύει μόνο στους διακινητές
πετρελαίου θέρμανσης.
Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου (πετρέλαιο
θέρμανσης).
Μειώνει τη διαθέσιμη
ποσότητα στη δεξαμενή.
Δεν αφορά στο LPG ή CNG.

ΟΣ

Δελτίο Εξαγωγής

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα σε 15ο C

Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου. Η διαθέσιμη
ποσότητα στη δεξαμενή
παραμένει αμετάβλητη, καθώς
το παραστατικό εκδίδεται προς
αντιλογισμό τιμολογίου (κωδ.
165)

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα

Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου. Μειώνει τη
διαθέσιμη ποσότητα στη
δεξαμενή.

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα

Περιέχει μόνο ένα είδος
καυσίμου. Μειώνει τη
διαθέσιμη ποσότητα στη
δεξαμενή
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Ειδικά
ακυρωτικά
στοιχεία όλων
των ανωτέρω

Κωδικός του καυσίμου και η
ποσότητα του αρχικού
παραστατικού.

215

Στο πεδίο «σειρά», μετά την
σειρά ακολουθεί:
# κωδικός είδους αρχικού
παραστατικού # αριθμός
αρχικού παραστατικού # σειρά
αρχικού παραστατικού.

ΟΣ

Η παρακολούθηση ποσοτήτων εκροής υγραερίου ή CNG και των αντιστοίχων ποσών είσπραξης,
γίνεται με τη χρήση των κωδικών 173, 175, 165, 169, 158, 222, 215 των παραστατικών που
εκδίδουν τα πρατήρια πώλησης υγραερίου ή CNG.

ΠΟ

ΥΛ

Η παρακολούθηση ποσοτήτων εισροής υγραερίου ή CNG, των πρατηρίων πώλησης υγραερίου ή
CNG, γίνεται με τη χρήση των κωδικών 165, 169, 158, 222, 215 των παραστατικών που εκδίδουν
οι επιχειρήσεις πώλησης υγραερίου ή CNG, προς τα πρατήρια υγραερίου ή CNG.
Ειδικά για την περίπτωση αυτή, το πεδίο «Συμπληρωματικές πληροφορίες» περιέχει: ? τον διψήφιο
κωδικό του καυσίμου LPG ή CNG ! (θαυμαστικό) τα δεδομένα της ποσότητας του καυσίμου με την
μορφή 9999999 ] (δεξιά αγκύλη) τον αριθμό άδειας πρατηρίου-παραλήπτη με την μορφή 9999999.
Δεν υπάρχουν κενά.
Παράδειγμα: ?40!3240]104440.
Στο παράδειγμα αυτό: διακινείται LPG, ποσότητας 3.240 λίτρων προς το πρατήριο με αριθμό
άδειας 104440.
Για τους κωδικούς παραστατικών 173, 175, 165, 169, 158, 222, η αναφερόμενη ποσότητα είναι σε
φυσική θερμοκρασία για όλα τα καύσιμα.

ΤΟ

Η αναφερόμενη ποσότητα λίτρων σε 15ο C για τα υγρά καύσιμα, καταμετρείται από το σύστημα
εισροών εκροών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 24 Οκτωβρίου 2018

ΙΣ

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΧΡ

ΠΟΛ. 1218/ 11.12.208 - (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης
υγραερίου κίνησης

Γ.

ΠΟΛ.1218/2018
Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων
με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των
παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ.1218/03-12-2018
(ΦΕΚ Β' 5562/11.12.2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΥΛ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610065, 210 3610030
Fax : 210 3615052
E-Mail : d.eleg7@mofadm.gr
Url : www.aade.gr

ΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΤΟ

Ταχ. Δ/νση : Θεσ/κης και Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210 4802086
Fax : 210 4802349
E-Mail : secre_dyphly@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΠΟ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΟΛ 1218/2018

ΙΣ

Θέμα: «Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων
καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την
έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών».

ΧΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Γ.

1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 12, της παραγράφου 14 του άρθρου 30 και του άρθρου 40
του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
β) Των άρθρων 8 έως 13 και 40 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), όπως ισχύουν.
γ) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β΄ 3517) «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών
προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και
λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.», όπως ισχύει.
δ) Της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1195/2018 (Β΄ 4861) «Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης
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παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με
πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.».
ε) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
στ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

ΟΣ

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

ΥΛ

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016.

ΠΟ

4. Την με αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
689/Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
5. Την ανάγκη διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων
καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, καθώς και
την ανάγκη καθορισμού των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών των Φ.Η.Μ. αυτών,
προκειμένου να διασφαλιστεί η έκδοση των παραστατικών πωλήσεων.

ΤΟ

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΣ

Καθορίζεται υποχρέωση διασύνδεσης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)
των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού
αερίου, για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων.

ΧΡ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Η υποχρέωση της παρούσας απόφασης αφορά τις οντότητες εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων
που διαθέτουν υγραέριο κίνησης ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο προς πώληση μέσω αντλίας, είτε
πρόκειται για αμιγώς πρατήρια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου είτε για μικτά πρατήρια
καυσίμων.

Γ.

Άρθρο 2 Εκδιδόμενα παραστατικά πώλησης
Οι οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων που διαθέτουν λιανικώς ή χονδρικώς υγραέριο
κίνησης ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο προς πώληση μέσω αντλίας, εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής
πώλησης, τα τιμολόγια και τα παραστατικά διακίνησης υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού
ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), συνδεδεμένου με την αντλία διάθεσης υγραερίου ή
πεπιεσμένου φυσικού αερίου, άμεσα, όπου απαιτείται, με την ολοκλήρωση κάθε παράδοσης αυτών
από την αντλία διάθεσης.
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Οι οντότητες-προμηθευτές υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια,
εκδίδουν τα παραστατικά (διακίνησης ή τιμολόγια πώλησης) με τη χρήση Φ.Η.Μ.

ΟΣ

1. Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης αναγράφονται υποχρεωτικά:
α) Τα στοιχεία του εκδότη (Α.Φ.Μ., πλήρες όνομα και πλήρης διεύθυνση),
β) Ο α/α της αντλίας,
γ) Το είδος του καυσίμου,
δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
ε) Η ποσότητα του υγραερίου κίνησης ή του πεπιεσμένου φυσικού αερίου,
στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),
ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
η) Η συνολική αξία.

ΥΛ

2. Στην περίπτωση των πωλήσεων υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε άλλες
οντότητες εκδίδεται αυτόματα παραστατικό διακίνησης ή τιμολόγιο πώλησης, όπου
αναγράφεται πλέον του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτού και ο αριθμός κυκλοφορίας του
οχήματος του πελάτη.

ΠΟ

3. Οι οντότητες - εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, που χρησιμοποιούν ήδη φορολογικό
ηλεκτρονικό μηχανισμό (Φ.Η.Μ.), για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων (όπως μικτά
πρατήρια), δύνανται να εκδίδουν και τα στοιχεία λιανικής πώλησης υγραερίου κίνησης ή
πεπιεσμένου φυσικού αερίου με τη χρήση του ίδιου φορολογικού μηχανισμού, εφόσον αυτός
διασυνδεθεί με την αντλία διάθεσης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

ΤΟ

4. Για τις επαναλαμβανόμενες παραδόσεις υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε άλλες
οντότητες, εφόσον εκδίδεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο πώλησης, αυτό εκδίδεται το αργότερο μέχρι
τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη
παράδοση υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, το οποίο παραδίδεται στην
αντισυμβαλλόμενη οντότητα και διαφυλάσσεται από αυτήν.

ΙΣ

5. Για τις πωλήσεις «επί πιστώσει» υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, που
διενεργούνται από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία πρατηριούχους, εκδίδονται τα σχετικά
παραστατικά πώλησης με τη χρήση Φ.Η.Μ. και την ένδειξη «επί πιστώσει».
Για αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει η απαλλαγή της περίπτωσης 4γ΄ του άρθρου 1 της Α.Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ 1002/2014 (Β΄/3/5.1.2015).

ΧΡ

6. Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε οντότητες - πελάτες, κατόπιν σχετικής
συμφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014, στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των
σχετικών εκδοθέντων στοιχείων λιανικής πώλησης ή του τιμολογίου κατά περίπτωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Γ.

Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης παραστατικών πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού
αερίου με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και ΑΔΗΜΕ
1. Έκδοση παραστατικών μέσω ΦΗΜ
Στην παράγραφο 2.7 του άρθρου 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ 1220/2012 (Β’3517), προστίθεται
παράγραφος 2.7.3 ως ακολούθως: «2.7.3 Όλα τα παραστατικά πώλησης ή διακίνησης που
αφορούν σε υγραέριο ή πεπιεσμένο φυσικό αέριο, εκδίδονται με χρήση ΦΗΜ.».
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2. Διασύνδεση αντλίας πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου με ΕΑΦΔΣΣ.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ΕΑΦΔΣΣ για την εκτύπωση παραστατικών πώλησης ή
διακίνησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά
απαιτείται να προσαρμοστεί, ώστε να εκδίδεται αυτόματα το παραστατικό με το πέρας της
διάθεσης του καυσίμου.

ΟΣ

3. Αρχεία e.txt που παράγει η ΕΑΦΔΣΣ.

ΥΛ

α. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ,
ΠΟΛ 1195/2018 (Β΄ 4861), «Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε
πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές
υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την
ποσότητα του καυσίμου».
β. Για τα αναφερόμενα παραστατικά του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α της παρούσας, οι κωδικοί
είναι:

Κωδικός

ΠΟ

Παραστατικό
Στοιχεία λιανικής πώλησης της παρ. 1 του
άρθ. 2 (πωλήσεις υγραερίου κίνησης ή
πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε άλλες
οντότητες)
Παραστατικό διακίνησης της παρ. 2 του
άρθ. 2 (παραστατικό διακίνησης ή
τιμολόγιο πώλησης)
Τιμολόγιο πώλησης της παρ. 2 του αρθ. 2
(παραστατικό διακίνησης ή τιμολόγιο
πώλησης)
Δελτία διακίνησης (δελτία αποστολής) της
παρ. 4 του άρθ. 2 (επαναλαμβανόμενες
παραδόσεις)
Συγκεντρωτικά τιμολόγια της παρ. 4 του
άρθ. 2 (επαναλαμβανόμενες παραδόσεις)
Πιστωτικά τιμολόγια της παρ. 6 του άρθ. 2
(έκπτωση εκ των υστέρων)

173

222

158

165
169

ΧΡ

ΙΣ

ΤΟ

158

Γ.

4. Διασύνδεση ΑΔΗΜΕ με την αντλία πώλησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ΑΔΗΜΕ για την εκτύπωση παραστατικών πώλησης ή
διακίνησης υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά
απαιτείται να προσαρμοστεί ώστε να εκδίδεται αυτόματα το παραστατικό από την ΑΔΗΜΕ με το
πέρας της διάθεσης του καυσίμου.
5. Αρχεία e.txt που παράγει η ΑΔΗΜΕ.
α. To 3o πεδίο του πίνακα Α της παραγράφου 5.2.7. του άρθρου 2 του κεφαλαίου 2 της ΠΟΛ
1220/2012 μετονομάζεται σε «Συμπληρωματικές πληροφορίες» και το μήκος του είναι μεταβλητό.
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β. Το πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών έχει επιπροσθέτως τις πληροφορίες που
καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1195/2018, για την ποσότητα και το είδος
του καυσίμου. Στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών, το λογισμικό της ΑΔΗΜΕ δύναται να
διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για
αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.

ΟΣ

γ. Όταν η ΑΔΗΜΕ εκδίδει απόδειξη εσόδου χονδρικής (τιμολόγιo) προστίθεται ως flag στο
αρχείο e.txt της συγκεκριμένης απόδειξης εσόδου το σύμβολο #, το οποίο ακολουθεί τα δεδομένα
της κάρτας αποδείξεων πελάτη στο πεδίο «Συμπληρωματικές πληροφορίες».

ΥΛ

Αμέσως μετά το flag # ακολουθούν πληροφορίες που αφορούν το εκδοθέν παραστατικό, ήτοι ο
ΑΦΜ λήπτη, @ ο κωδικός παραστατικού, $ η παρακράτηση φόρου (εφόσον υπάρχει), % ο αριθμός
τιμολογίου, & η σειρά τιμολογίου (εφόσον υπάρχει), χωρίς κενά.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών:
1234567890123456789#999888777@165$3.12%45&3?40!30.125
Στο ανωτέρω παράδειγμα: 1234567890123456789 είναι ο αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη,
999888777 είναι ο ΑΦΜ του λήπτη, 165 είναι ο κωδικός παραστατικού «τιμολόγιο», 3.12 ευρώ
είναι η παρακράτηση φόρου, 45 είναι ο αριθμός τιμολογίου, 3 είναι η σειρά του τιμολογίου,
πωλήθηκε υγραέριο (κωδικός 40) σε ποσότητα 30 λίτρα και 125 ml.

ΠΟ

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Μαρτίου 2019.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γ.

ΧΡ

ΙΣ

ΤΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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