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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ 
& ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15ε) 
ΣΜΖΜΑ: Β΄  

 
Σαρ. Γ/λζε     :  Καξ. εξβίαο 10             
Σαρ. Κσδ.      :  101 84 ΑΘΖΝΑ  
Πιεξνθνξίεο  :  Δι. Φξαγθνχιε                               
Σειέθσλν      :  210 3610030 - 3610065 
FΑΥ                :  210 3615052 

 

        ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη’ 

εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 

(ΦΕΚ.Α΄58/23.4.2010). 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

   Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3842/2010 

(ΦΔΚ.Α΄58/23.4.2010), κε ηηο νπνίεο θαζηεξψλεηαη λένο ηξφπνο εμφθιεζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηδηψηεο, κε βάζε ηελ αμία θάζε 

ζπλαιιαγήο.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992 – ΦΔΚ 

Α΄84). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο Γ6Α1142500 ΔΞ. 26.10.2010 (ΦΔΚ.Β΄1725/3.11.2010) Κνηλήο 

Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πεξί αλάζεζεο 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

4. Σελ αλάγθε θνξνινγηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππφςε ζπλαιιαγψλ 

θαη ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηδηψηεο, αμίαο άλσ ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ νξίνπ.  

5. Όηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

    Αζήλα,   9 /2 / 2011 

    ΠΟΛ.: 1027 

         ΠΡΟ:  Ωρ  Π.Δ. 
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                                                          ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

                                                                 Άπθπο 1 

                                Πεδίν εθαξκνγήο – Όξην ζπλαιιαγήο. 

1. Φνξνινγηθά ζηνηρεία, πνπ εθδίδνληαη απφ επηηεδεπκαηίεο, γηα πψιεζε αγαζψλ ή 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, εμνθινχληαη απφ ηνπο ιήπηεο απηψλ απνθιεηζηηθά κέζσ 

Σξαπέδεο, κε ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο ηνπ αγνξαζηή ησλ αγαζψλ ή ιήπηε ησλ 

ππεξεζηψλ ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε επηηαγέο, απνθιεηφκελεο ηεο εμφθιεζεο 

ησλ ππφςε ζηνηρείσλ κε κεηξεηά.  

.2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νξίδεηαη  σο 

θαηψηεξν φξην ζπλαιιαγήο, ην πνζφλ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ γηα ην έηνο 2011 

θαη ην πνζφλ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ απφ 1.1.2012 θαη εμήο. 

Χο αμία ζπλαιιαγήο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, λνείηαη ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. 

3. Πξνθαηαβνιέο πνπ εηζπξάηηνληαη ή ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο, πνπ αθνξνχλ 

ζπλαιιαγέο χςνπο άλσ ηνπ ηζρχνληνο θάζε θνξά νξίνπ, εκπίπηνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ έθαζηεο ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ή πξνθαηαβνιήο. 

4. ε πεξίπησζε πψιεζεο αγαζψλ (φπσο νρήκαηα, θ.ιπ.) ζε ηδηψηε «κε 

αληαιιαγή», εμνθιείηαη απφ ηνλ ηδηψηε -  αγνξαζηή, κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνχζα, ε δηαθνξά ηεο αμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπκςεθηζκφ ησλ ακνηβαίσλ 

αληαπαηηήζεσλ, εθφζνλ απηή ππεξβαίλεη ην ηζρχνλ, θάζε θνξά, φξην. 

ε πεξίπησζε αιιαγήο ιηαληθψο πσιεζέλησλ αγαζψλ, ε αμία ησλ νπνίσλ 

πξνεγνπκέλσο έρεη εμνθιεζεί, γηα ηε λέα απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο πνπ εθδίδεηαη, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην.  

Οκνίσο ηα πξναλαθεξφκελα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε επηζηξνθήο αγαζψλ, 

εθφζνλ κεηαγελέζηεξα ε απαίηεζε ηνπ ηδηψηε ζπκςεθηζζεί κε επφκελε αγνξά αγαζψλ.   

5. ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο πνπ εμνθιείηαη, κεξηθψο ή νιηθψο, κε εθρψξεζε απφ 

ηνλ ηδηψηε πξντφληνο δαλείνπ πνπ βαξχλεη απηφλ, κε θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ πσιεηή – επηηεδεπκαηία, νη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο αθνξνχλ ην 

ηπρφλ ππνιεηπφκελν πνζφ, αλεμαξηήησο αμίαο, εθφζνλ ε ηηκνινγνχκελε αμία ηεο 

ζπλαιιαγήο ππεξβαίλεη ην ηζρχνλ, θάζε θνξά, φξην ηεο παξνχζαο. 
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                                                   Άπθπο 2 

                             πλαιιαγέο εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο 

Γελ εκπίπηνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφθαζεο απηήο, νη εμήο πεξηπηψζεηο 

ζπλαιιαγψλ: 

α. πλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β... 

β. Αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, πνπ ην αληίηηκν ηεο αμίαο θαιχπηεηαη κε επί 

κέξνπο δηαδνρηθέο θαηαβνιέο (πξνθαηαβνιέο), δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ απφ ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. Σν ηπρφλ επηπιένλ, κε θαιππηφκελν θαηά ηα σο άλσ πνζφ, εμνθιείηαη κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ηεο ζπλαιιαγήο ππεξβαίλεη ην 

ηζρχνλ φξην (π.ρ. αγνξά αγαζψλ απφ ηδηψηε κέζσ «ιίζηαο γάκνπ» θ.ιπ.). 

                                                Άπθπο 3 

                           Ρπζκίζεηο επί εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ 

1. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ, πνπ δηελεξγνχληαη ζε εκέξεο θαη ψξεο 

κε ιεηηνπξγίαο ησλ Σξαπεδψλ ή κε πξφζσπα – ηδηψηεο πνπ γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο 

δελ είλαη δπλαηή ε απφ κέξνπο ηνπο εμφθιεζε, κε ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο απηήο θαη θαηαβάιινληαη 

κεηξεηά ή παξαδίδνληαη ζπλαιιαγκαηηθέο, νη νπνίεο εμνθινχληαη εθηφο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αθνινπζείηαη εηδηθή δηαδηθαζία σο αθνινχζσο:    

.2. Απφ ηνλ επηηεδεπκαηία – πσιεηή, θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο κεηξεηψλ ή 

παξαιαβήο ζπλαιιαγκαηηθψλ (εθηφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο) απφ ηνλ πειάηε – ηδηψηε, 

εθδίδεηαη ινγηζηηθφ παξαζηαηηθφ «απφδεημε είζπξαμεο κεηξεηψλ ή παξαιαβήο 

αμηφγξαθσλ».  

Ζ σο άλσ απφδεημε, εθδίδεηαη αζεψξεηε απφ δηπιφηππν, ηνπιάρηζηνλ, ζηέιερνο θαη 

εθφζνλ είλαη κεραλνγξαθηθή δελ απαηηείηαη ε ζήκαλζε απηήο κέζσ Δ.Α.Φ.Γ.... 

ην πεξηερφκελν απηήο αλαγξάθνληαη ην πνζφ, ν ηξφπνο εμφθιεζεο, ε αηηηνινγία 

ηεο είζπξαμεο (π.ρ. πξνθαηαβνιή, ηκεκαηηθή θαηαβνιή, εμφθιεζε) θαη ν αχμσλ αξηζκφο 

ηνπ παξαζηαηηθνχ (εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε απηνχ). 

Δπί πξνθαηαβνιψλ, πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, αλαγξάθνληαη ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ νηθείνπ ηακεηαθνχ παξαζηαηηθνχ, εθφζνλ εθδίδεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε.  
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3. Ο επηηεδεπκαηίαο ππνρξενχηαη ην πνζφλ ησλ κεηξεηψλ, πνπ εηζπξάηηεη θαηά ην 

ρξφλν έθδνζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο απφδεημεο ή θαηά ην ρξφλν εμφθιεζεο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ, λα ην θαηαζέζεη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο, 

ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ζε νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα ή Πηζησηηθφ  

Οξγαληζκφ. 

Σα εθδηδφκελα ηξαπεδηθά παξαζηαηηθά, ζπζρεηίδνληαη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία κε ηηο 

«απνδείμεηο είζπξαμεο κεηξεηψλ ή παξαιαβήο αμηφγξαθσλ» πνπ αθνξνχλ.  

4. Οη εθδηδφκελεο «απνδείμεηο είζπξαμεο κεηξεηψλ ή παξαιαβήο αμηφγξαθσλ», 

θαζψο θαη ηα ηξαπεδηθά παξαζηαηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα δεδνκέλα ηεο 

θαηάζεζεο, δηαθπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ ππφρξενπ, γηα φζν ρξφλν πξνβιέπνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β...     

                                                 Άπθπο 4 

                                               Κπξψζεηο 

Γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο παξνχζαο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ 

ρξφλν εληφο ηεο ίδηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ επηβάιιεηαη ηδηαίηεξν πξφζηηκν, αλά 

θνξνινγηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/1997. 

                                                  Άπθπο 5 

                                        Ηζρχο ηεο Απφθαζεο 

1. Ζ παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ πξψηε (1ε) Απξηιίνπ 2011. 

2. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

                                                                  Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

                                                                             ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΟΤΕΛΑ 

 

 

           Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ο Πξντζηάκελνο  ηεο Γξακκαηείαο  
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ 
 
  
Θ.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηφο ηνπ αξ.2 απηνχ) 
2.Απνδέθηεο πίλαθα Σ΄ (κφλν αξ. 1 θαη 2) 
3.Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΓΟΔ 

4.Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) 

 
 
ΘΘ.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 
1.Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Γ, Σ (εθηφο ησλ αξ.1 θαη 2) 
   Ε, Ζ, Θ (εθηφο ησλ  9, 10, 11, 12, 13), Η, ΗΔ 
2.Απνδέθηεο πίλαθα ΗΒ΄ (κφλν αξ. 3, 4, 6 θαη 7) 
4.Απνδέθηεο πίλαθα ΗΔ΄ 
5.Απνδέθηεο πίλαθα ΗΓ, ΗΣ΄, ΗΖ’, ΗΘ’ 
6. ΓΔΖ Α.Δ.  
    Αξγπξνππφιεσο 2β΄, 176 76  ΑΘΖΝΑ 
7.Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδφρσλ 
   ηαδίνπ 24, 105 64 ΑΘΖΝΑ 
8. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ 
    Μεηξνπφιεσο 42, 105 63 ΑΘΖΝΑ 
9. Παππάο σηήξηνο 
    Λ. Αζελψλ 322, 121 36 ΠΔΡΗΣΔΡΗ 
10. Υαηδεδάθεο Νηθ. 
      Καζζάλδξαο 3, 174 56 ΑΛΗΜΟ 
11. Γηαλλνπιάηνπ Δηξήλε  
      Άλδξνπ 2, 112 57 ΑΘΖΝΑ 
12. χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Ληαληθήο Πψιεζεο Διιάδνο 
      Αδξηαλνχ 7, 154 51 Ν. ΦΤΥΗΚΟ 
13. Λέληδαο Γεκ. 
       Βαζ. νθίαο 65, 115 21 ΑΘΖΝΑ 
14. χλδεζκνο Γνπλνπνηψλ Καζηνξηάο «Ο Πξνθήηεο Ζιίαο» 
       Βνπιαιά 1, 521 00 ΚΑΣΟΡΗΑ 

    
ΘΘΘ.  ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ 
1.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ  
2.  Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Γεκ. Κνπζειά 
3.  Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα θ. Πιαζθνβίηε 
4.  Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκ. Γεσξγαθφπνπινπ 
5.  Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο (3) αληίγξαθα 
6.  Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 
7.  Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ  
8.  Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  
9.   Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο 
      Θεκηζηνθιένπο 5, 10184, Αζήλα 
10. Γ/λζε 15ε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ  
      α)  Γξαθείν θ. Γ/ληή 
      β)  Σκήκα Α' (20 αληίγξαθα) 
      γ)  Σκήκα Β' (20 αληίγξαθα) 
      δ)  Σκήκα Γ’ (20 αληίγξαθα) 
 

 


