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ΑΠΟΦΑΗ  

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β’ 968/2017) κε ζέκα «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο αλαξηζκήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

γ. Σεο ΠΟΛ.1064/12.04.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27.04.2017). 

2. Σελ ΠΟΛ.1069/04.03.2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

3. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ.Δ.Γ. 1126366/ΔΞ2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/01.09.2016) Απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο». 

4. Σε κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 29/04/2020 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

.......... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ ........................................................, κε ΑΦΜ: ...................., θαηά 

ηεο ππ’ αξηζ. ......../.....03.2020 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ΦΠΑ γηα ηε 

θνξνινγηθή πεξίνδν 01/01/2015 – 31/12/2015, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ θαη 

ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.  
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5. Σελ ππ’ αξηζ. ......../.....03.2020 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ΦΠΑ γηα ηε 

θνξνινγηθή πεξηφδνπ 01/01/2015 – 31/12/2015, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ, 

ηεο νπνίαο δεηείηαη ε αθχξσζε. 

6. Σηο απφςεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ. 

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο. 

 

Δπί ηεο απφ 29/04/2020 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο .......... 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ ........................................................, κε ΑΦΜ: ...................., ε νπνία 

θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην 

ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, 

επαγφκαζηε ηα αθφινπζα: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. ......../.....03.2020 πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ΦΠΑ ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ, γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν 01/01/2015 – 31/12/2015, 

κεηψζεθε ην πηζησηηθφ ππφινηπν θφξνπ θαη θαη’ επέθηαζε ην δηθαίσκα κεηαθνξάο πξνο έθπησζε 

απφ ην θφξν εθξνψλ ηεο επφκελεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, απφ 12.292,75€ ζε 4.307,02€, ήηνη 

θαηά ην πνζφ ησλ 7.985,73€, ιφγσ κε θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία θαη ζηηο δειψζεηο θνξνινγεηέσλ 

εθξνψλ χςνπο 1.431,20€ πιένλ ΦΠΑ 13% πνζνχ 186,06€, θαηαινγηζκνχ ηνπ ΦΠΑ χςνπο 

6.370,00€ ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ αγαζψλ, πνπ φπσο δηαπηζηψζεθε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηελ Διιάδα (θαζαξήο αμίαο 49.000,00) θαη κε αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο θαη ηνπ Φ.Π.Α. δαπαλψλ 

(αγνξέο θαπζίκσλ), πνζνχ 6.215,99€ πιένλ ΦΠΑ 1.429,67€, απφ ηηο θνξνινγεηέεο εηζξνέο θαη 

ηνλ Φ.Π.Α. απηψλ. 

Ζ αλσηέξσ πξάμε εδξάδεηαη επί ηεο απφ 13/03/2020 έθζεζεο ειέγρνπ Φ.Π.Α. ηεο Γ.Ο.Τ. 

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. ......../.....02.2020 εληνιήο κεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο. 

 

Ο πξνζθεχγσλ, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη λα 

αθπξσζεί ή άιισο λα κεηαξξπζκηζηεί ε πξναλαθεξζείζα πξάμε, πξνβάιινληαο ηνλ ηζρπξηζκφ φηη 

εζθαικέλα ε ειεγθηηθή αξρή απέξξηςε ηηο δαπάλεο βελδίλεο, πνζνχ 6.215,99€ πιένλ ΦΠΑ 

1.429,67€ γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν 01/01/2015 – 31/12/2015, δηφηη, εθηφο ησλ κε εηδηθή άδεηα 

απηνθηλνχκελσλ νρεκάησλ, ππάξρνπλ ηα αιηεπηηθά ζθάθε – θνξηεγίδεο θαη ηα παξειθφκελα 

κεραλήκαηα γηα ηνλ θαζαξηζκφ – δηαινγή ηεο κπδνθαιιηέξγεηαο ν εθνδηαζκφο ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαθεξφκελα δνρεία θαπζίκνπ. 

 

Επεηδή, κε ην άξζξν 30 ηνπ λ.2859/2000 νξίδεηαη φηη: «1. Ο ππνθείκελνο δηθαηνχηαη λα 

εθπέζεη, απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηηο ελεξγνχκελεο απφ απηφλ πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ, 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ, ην θφξν κε ηνλ νπνίν έρνπλ 



 

 

 

3 
 

επηβαξπλζεί ε παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έγηλαλ ζε απηφλ θαη ε εηζαγσγή 

αγαζψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ απηφλ, θαζψο θαη ην θφξν πνπ νθείιεηαη γηα ηηο 

ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ απηφλ. Η έθπησζε απηή 

παξέρεηαη θαηά ην κέξνο πνπ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξάμεσλ πνπ ππάγνληαη ζην θφξν. Δηδηθά, γηα ηα αγαζά επέλδπζεο, ην δηθαίσκα έθπησζεο 

θξίλεηαη νξηζηηθά θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αγαζψλ απηψλ… 4. Γελ παξέρεηαη 

δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ κε ηνλ νπνίν έρνπλ επηβαξπλζεί νη δαπάλεο:… ε) αγνξάο, 

εηζαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο κέρξη ελλέα (9) 

ζέζεσλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, ζθαθψλ θαη αεξνζθαθψλ ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ, θαζψο θαη νη δαπάλεο θαπζίκσλ, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, 

κίζζσζεο θαη θπθινθνξίαο απηψλ γεληθά…». 

Επεηδή, κε ην άξζξν 32 ηνπ λ.2859/2000 νξίδεηαη φηη: «1. Τν δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ 

θφξνπ κπνξεί λα αζθεζεί, εθφζνλ ν ππνθείκελνο ζην θφξν θαηέρεη: α) βεβαίσζε πεξί ππνβνιήο 

δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36, β) λφκηκν 

ηηκνιφγην ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ, απφ ηα νπνία απνδεηθλχνληαη νη 

παξαδφζεηο αγαζψλ θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ γίλνληαη ζε απηφλ θαη ν θφξνο κε ηνλ νπνίν 

επηβαξχλζεθαλ,… 3. Όηαλ ην πνζφ ηεο έθπησζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν ζηελ 

ίδηα πεξίνδν, ε επηπιένλ δηαθνξά κεηαθέξεηαη γηα έθπησζε ζε επφκελε πεξίνδν ή επηζηξέθεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί παξαγξαθήο δηαηάμεσλ…». 

Επεηδή, γηα ηελ έθπησζε ηνπ θφξνπ εηζξνψλ απφ ην θφξν εθξνψλ εξεπλάηαη ε ζπλδξνκή 

ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο αλ ν πξνο έθπησζε θφξνο έρεη βαξχλεη δαπάλεο ζηηο νπνίεο 

ππνβιήζεθε ν ππνθείκελνο ζηνλ θφξν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ θαη δελ 

εξεπλάηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο δαπάλεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο (ηΔ Σκ. 

Β’ 3153/2006). 

Επεηδή, κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4308/2014 νξίδεηαη φηη: «5. Κάζε ζπλαιιαγή θαη γεγνλφο πνπ 

αθνξά ηελ νληφηεηα ηεθκεξηψλεηαη κε θαηάιιεια παξαζηαηηθά (ηεθκήξηα). Τα παξαζηαηηθά απηά 

εθδίδνληαη είηε απφ ηελ νληφηεηα είηε απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε απηήλ είηε απφ ηξίηνπο, ζε 

έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν απηφλ. Τα παξαζηαηηθά 

αλαθέξνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ηαπηνπνίεζε θάζε κίαο ζπλαιιαγήο 

ή γεγνλφηνο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε φζα νξίδεη ν παξψλ λφκνο»… 7. Η νληφηεηα εθαξκφδεη 

θαηάιιειεο θαηά ηελ θξίζε ηεο δηθιίδεο γηα: α) Τε δηαζθάιηζε φηη ππάξρεη αμηφπηζηε θαη ειέγμηκε 

αιιεινπρία ηεθκεξίσλ (ειεγθηηθή αιπζίδα) γηα θάζε ζπλαιιαγή ή γεγνλφο, απφ ην ρξφλν πνπ 

πξνέθπςαλ κέρξη ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. β) Τε δεκηνπξγία αμηφπηζηεο θαη ειέγμηκεο αιιεινπρίαο 

ηεθκεξίσλ, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ επρεξή ζπζρέηηζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ κε ηα 

ινγηζηηθά αξρεία θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. γ) Τελ επίηεπμε εχινγεο δηαζθάιηζεο σο 

πξνο ηελ απζεληηθφηεηα ησλ παξαζηαηηθψλ (ηεθκεξίσλ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο πξνέιεπζεο απηψλ θαη ηελ 
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ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο… 10. Απφ ην ηεξνχκελν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρνληαη 

επρεξψο, αλαιπηηθά θαη ζε ζχλνςε, φια ηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

θαζίζηαηαη επρεξήο ε δηελέξγεηα ζπκθσληψλ θαη επαιεζεχζεσλ θαηά ηε δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε 

ειέγρνπ…». 

Επεηδή, κε ην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ λ.4308/2014 νξίδεηαη φηη: «Τηκνιφγην είλαη ην ζηνηρείν 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ππνθείκελε ζε απηφλ ην λφκν νληφηεηα γηα θάζε πψιεζε αγαζψλ θαη παξνρή 

ππεξεζηψλ, εληφο ηεο ρψξαο ή άιιεο ρψξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή πξνο άιιε ρψξα, 

θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο πνπ ππφθεηηαη ζε Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), 

βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο…». 

Επεηδή, κε ην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ λ.4308/2014 νξίδεηαη φηη: «Τν ηηκνιφγην θέξεη 

ππνρξεσηηθά ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο: α) Τελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. β) Τνλ αχμνληα 

αξηζκφ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ζεηξέο ηηκνινγίσλ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ην ηηκνιφγην κε κνλαδηθφ 

ηξφπν. γ) Τνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), κε βάζε ηνλ νπνίν ν πσιεηήο 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. δ) Τνλ Α.Φ.Μ. ηνπ 

πειάηε, κε βάζε ηνλ νπνίν έιαβε ρψξα ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. ε) 

Τελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ πιήξε δηεχζπλζε ηνπ πσιεηή θαη ηνπ πειάηε πνπ απνθηά ηα αγαζά ή 

ιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο. ζη) Τελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ παξαδηδφκελσλ αγαζψλ ή ηελ έθηαζε 

θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, εθηφο εάλ ε έθηαζε θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνθχπηεη απφ άιια έγγξαθα ζηα νπνία παξαπέκπεη ην ηηκνιφγην…». 

Επεηδή, κε ηελ ΠΟΛ.1003/31.12.2014 παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.4308/2014 πεξί ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη δηεπθξηλίζηεθε φηη 

εμαηξεηηθά, ζηα ζηνηρεία πνπ εθδίδνπλ ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ρνλδξηθέο πσιήζεηο 

βελδίλεο, πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη πγξαεξίνπ αμίαο κέρξη ηξηαθφζηα (300) επξψ δχλαηαη λα 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο, αληί ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 

(δ) θαη (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4308/2014. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπ εθδηδφκελνπ παξαζηαηηθνχ κε ηελ αγνξάδνπζα νληφηεηα θαη ηα απαηηνχκελα 

ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο δχλαηαη λα αλαγξάθεηαη ρεηξφγξαθα κε 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ εθδφηε, εάλ δελ εθηππψλεηαη απφ ην κεραληζκφ έθδνζεο 

παξαζηαηηθψλ πψιεζεο. 

Επεηδή, κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.4308/2014 νξίδεηαη φηη: «1. Δπηηξέπεηαη ε έθδνζε 

απινπνηεκέλνπ ηηκνινγίνπ ζε θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ δχν πεξηπηψζεηο: α) φηαλ ην πνζφ ηνπ 

ηηκνινγίνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100 επξψ, ή…». 

Επεηδή, κε ηελ ΠΟΛ. 1203/26.11.2012 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ Β’ 3130), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε 

ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΔΚ 72Β΄) «Δγθαηάζηαζε Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Διέγρνπ Δηζξνψλ - Δθξνψλ ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη δηαζθάιηζε 

ζπλαιιαγψλ κέζσ απηνχ», νξίδεηαη φηη: «3.2. Σηελ πεξίπησζε πνπ εθνδηάδνληαη κε θαχζηκα 

(βελδίλε, πεηξέιαην θίλεζεο) νρήκαηα επηηεδεπκαηηψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξαηεξίσλ, δελ 
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απαηηείηαη ε έθδνζε ηδηαίηεξνπ δειηίνπ απνζηνιήο - ηηκνινγίνπ πψιεζεο, εθφζνλ ζηελ αλσηέξσ 

απφδεημε εθηππψλεηαη θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ πειάηε - 

επηηεδεπκαηία. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε απηή, φηαλ ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο, πξν Φ.Π.Α., ππεξβαίλεη 

ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ απαηηείηαη θαη ε αλαγξαθή ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ πειάηε – 

επηηεδεπκαηία. Τα ζηνηρεία ηνπ πειάηε πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ (αξηζκφο θπθινθνξίαο νρήκαηνο, 

Α.Φ.Μ. αληηζπκβαιιφκελνπ πειάηε - επηηεδεπκαηία) θαηαρσξνχληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

παξάδνζεο ηνπ θαπζίκνπ, κέζσ ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ κε ηελ Δ.Α.Φ.Γ.Σ.Σ. ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. 3.3. Γηα ηηο πσιήζεηο θαπζίκσλ πξνο επηηεδεπκαηίεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξαηεξίσλ, 

νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε (π.ρ. πσιήζεηο θαπζίκσλ ζε δνρεία 

ζε επηηεδεπκαηίεο θ.ιπ.) ηζρχνπλ αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ ζηε 

ζρεηηθή απφδεημε αλαγξάθεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ πειάηε - 

επηηεδεπκαηία θαη ηα θαχζηκα θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή απφδεημε 

εζφδνπ. 3.4. Γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαπζίκσλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κε 

έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο θαη ηηκνινγίνπ πψιεζεο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ε εθδηδφκελε 

απηφκαηα απφδεημε παξαδίδεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη β) ζπληάζζεηαη απφ ηνλ πσιεηή ε 

δηπιφηππε αζεψξεηε θαηάζηαζε, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.Σ. θαη έλα αληίηππν ηεο θαηάζηαζεο απηήο παξαδίδεηαη ζηνλ αγνξαζηή - 

επηηεδεπκαηία ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ νη πσιήζεηο, ε θαηάζηαζε απηή απνηειεί 

δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ζηα βηβιία ηνπ αγνξαζηή - επηηεδεπκαηία… 3.6. Δθφζνλ δελ αθνινπζείηαη 

ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο 3.2, 3.3, 3.4 θαη 3.5 ζηα ζρεηηθά Τηκνιφγηα - 

Γειηία απνζηνιήο ή Τηκνιφγηα, θαηά πεξίπησζε, ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Δθδφζεθε ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ αξηζκ. ……. απνδείμεσλ εζφδνπ» νη νπνίεο ζα παξαδίδνληαη ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν καδί κε ην πξσηφηππν ηνπ Τηκνινγίνπ - Γειηίνπ απνζηνιήο ή Τηκνινγίνπ, ν 

νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηηο δηαθπιάζζεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.Σ….». 

Επεηδή, κε ηελ ΠΟΛ. 1161/26.06.2013 αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Δγθαηάζηαζεο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Διέγρνπ Δηζξνψλ - Δθξνψλ ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, 

δηεπθξηλίζηεθε φηη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3.2 θαη 3.6 ηεο ππφςε 

Κ.Τ.Α., πξνθχπηνπλ νη εμήο ελαιιαθηηθνί ηξφπνη έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

κεκνλσκέλεο πσιήζεηο θαπζίκσλ ζε άιινπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ: 1νο ηξφπνο: 

Έθδνζε απφδεημεο εζφδνπ ζηελ νπνία, θαηά ηελ έθδνζή ηεο, κε πιεθηξνιφγεζε κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ - εθξνψλ, αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο 

ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ππφρξενπ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ θαη εθφζνλ ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο, 

πξν Φ.Π.Α., ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ αλαγξάθεηαη θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ππφρξενπ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, ελψ δελ απαηηείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη 

ε έθδνζε ηηκνινγίνπ. 2νο ηξφπνο: Έθδνζε ηηκνινγίνπ, ζην νπνίν ζα επηζπλάπηεηαη ε απηφκαηα 

εθδηδφκελε απφδεημε εζφδνπ (ζηελ νπνία πξνθαλψο δελ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο θαη 

ν Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ππφρξενπ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ) θαη ζην νπνίν (ηηκνιφγην) 
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αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Δθδφζεθε ζε αληηθαηάζηαζε ηεο αξηζκ. ......... απφδεημεο εζφδνπ». Γηα ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο θαπζίκσλ ζε άιινπο ππφρξενπο απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ 

πξνθχπηνπλ νη εμήο ελαιιαθηηθνί ηξφπνη έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ: 1νο ηξφπνο: Παξάδνζε 

ηεο απηφκαηα εθδηδφκελεο απφδεημεο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ππφρξεν απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ 

θαη ζχληαμε δηπιφηππεο αζεψξεηεο θαηάζηαζεο (ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.. - 

λπλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α..) αληίηππν ηεο νπνίαο παξαδίδεηαη ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν ππφρξεν απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ νη 

πσιήζεηο δειαδή ζην ηέινο θάζε κήλα ή θαη θαηά κηθξφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο ηνπ ίδηνπ 

κήλα (π.ρ. αλά εβδνκάδα, αλά δέθα εκέξεο θ.ιπ.) θαη ε νπνία (θαηάζηαζε) απνηειεί 

δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ζηα βηβιία ηνπ αγνξαζηή - ππφρξενπ απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ. 2νο 

ηξφπνο: Έθδνζε ηηκνινγίνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ νη πσιήζεηο δειαδή ζην ηέινο 

θάζε κήλα ή θαη θαηά κηθξφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. αλά εβδνκάδα, αλά δέθα εκέξεο θ.ιπ.), 

ζην νπνίν ζα επηζπλάπηνληαη νη απηφκαηα εθδηδφκελεο απνδείμεηο εζφδνπ θαη ζην νπνίν 

(ηηκνιφγην) αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Δθδφζεθε ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αξηζκ. …. απνδείμεσλ 

εζφδνπ». 

Επεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ απφ 13/03/2020 

έθζεζε ειέγρνπ ΦΠΑ ηεο Γ.Ο.Τ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ πξνθχπηεη φηη ν πξνζθεχγσλ (θαιιηεξγεηήο 

κπδηψλ) έιαβε θαη θαηαρψξεζε ζηα ηεξνχκελα βηβιία 242 απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο ζπλνιηθήο 

θαζαξήο αμίαο 6.215,99€ πιένλ ΦΠΑ 1.429,67€ γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν 01/01/2015 – 

31/12/2015, γηα επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο θαπζίκσλ, ρσξίο λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 

θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ή ν ΑΦΜ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ρσξίο λα έρεη ηνπνζεηεζεί επ’ απηψλ 

ζθξαγίδα ηνπ πξνκεζεπηή ελψ επηπξνζζέησο, δελ θαηέρεη νχηε αζεψξεηεο θαηαζηάζεηο ηνπ 

πξαηεξηνχρνπ κε ην ζχλνιν ησλ απνδείμεσλ νχηε ηηκνιφγηα πνπ λα εθδφζεθαλ ζε αληηθαηάζηαζε 

ησλ ΑΛΠ, σο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΔΚ 72Β΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. πλεπψο, ε ειεγθηηθή αξρή νξζά δελ αλαγλψξηζε πξνο έθπησζε ηνλ ΦΠΑ ησλ ελ ιφγσ 

θνξνινγεηέσλ εηζξνψλ θαζψο δελ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ηα άξζξα 30 θαη 32 ηνπ 

λ.2859/2000 πξνυπνζέζεηο.    

Καηά ζπλέπεηα, ν ηζρπξηζκφο ηνπ πξνζθεχγνληα, πεξί εζθαικέλεο απφξξηςεο ηνπ θφξνπ 

εηζξνψλ δαπαλψλ, απνξξίπηεηαη σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο. 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

 

ηελ απόξξηςε ηεο απφ 29/04/2020 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο .......... 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ ........................................................, κε ΑΦΜ: ..................... 
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Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε - θαηαινγηδόκελν πνζό / πξόζηηκν κε βάζε ηελ 

παξνύζα απόθαζε: 

 

Η ππ’ αξηζ. ......../.....03.2020 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ΦΠΑ  

θνξνινγηθήο πεξηόδνπ 01/01/2015 – 31/12/2015 

Με αλαγλψξηζε πηζησηηθνχ ππνινίπνπ γηα έθπησζε 7.985,73€   

 

Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα 

απφθαζε ζηνλ ππφρξεν. 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
Ζ ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο  
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 
      Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 
Σκήκαηνο Α8 Δπαλεμέηαζεο 
                    
  
 
     Εαραξάθε Αηθαηεξίλε 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 

ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
 
 
 

 ΚΑΣΗΟΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 ε κ ε ί σ ζ ε : Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 


