
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. A.1258 
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου 

υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής 

χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 

Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε 

άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της 

παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υπο-

χρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’

του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4701/2020 (Α’ 128) 
και ισχύει.

β) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως 
προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α’ 201) 
και ισχύει.

γ) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), όπως 
ισχύει.

δ) Της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
Α.1035/2020 «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» 
(Β’ 551).

ε) Του Κεφ. Α’ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/ 17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη ορισμού της διαδικασίας και του τρό-
που υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης 
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της 
αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρό-
χου προκειμένου να παρασχεθούν τα ευεργετήματα του 
άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των 
δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονι-
κής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και 
κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσε-
ων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013 
(Α’ 167).

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής - Υπόχρεοι

Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), 
που επιλέγουν τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρο-
νικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και 
λήψη παραστατικών, προκειμένου να ωφεληθούν των 
ευεργετημάτων του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, 
όπως ισχύει, υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση 
Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» ηλε-
κτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Η εν λόγω δήλωση 
αφορά στο σύνολο των παραστατικών χονδρικής και 
λιανικής που εκδίδουν οι ως άνω αναφερόμενες οντό-
τητες, καθώς και τις περιπτώσεις που εκδίδουν παρα-
στατικά είτε αποκλειστικά χονδρικών, είτε αποκλειστικά 
λιανικών συναλλαγών. Η επιλογή από την οντότητα της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, για την έκδο-
ση παραστατικών, συνεπάγεται και την αποδοχή λήψης 
ηλεκτρονικών τιμολογίων και παρέλκει η υποχρέωση 
υποβολής δεύτερης δήλωσης για τη αποδοχή - λήψη 
αυτών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Όμοια υποχρέωση για να τύχουν των ευεργετημάτων 
του άρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, έχουν και 
οι οντότητες-λήπτριες των παραστατικών της παραπάνω 
περίπτωσης, οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δή-
λωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» για το 
σύνολο των παραστατικών που αποδέχονται.

Η επιλογή και η δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης μέσω Παρόχου μπορεί να ανακληθεί με «Δήλωση 
Ανάκλησης».

Άρθρο 2
Περιεχόμενο δηλώσεων

1. Στο περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποκλειστικής Έκ-
δοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», η οποία υποβάλλεται 
από τον Εκδότη, αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλου-
θες ενδείξεις:

α) Α.Φ.Μ. Οντότητας.
β) Επωνυμία Οντότητας.
γ) Αποκλειστική έκδοση στοιχείων μέσω Παρόχου (ναι/

όχι).
δ) Ημερομηνία δήλωσης έναρξης αποκλειστικής έκ-

δοσης.
ε) Ημερομηνία δήλωσης ανάκλησης.
Για κάθε σύμβαση του Εκδότη με Πάροχο αναγράφο-

νται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις:
στ) Α.Φ.Μ. Παρόχου.
ζ) Επωνυμία Παρόχου.
η) Αριθμός Άδειας Υπηρεσιών Παρόχου.
θ) Ημερομηνία σύναψης σύμβασης οντότητας με τον 

Πάροχο.
ι) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης.
ια) Χονδρική_ναι_όχι/Λιανική_ναι_όχι/.
ιβ) Αποκλειστικά Χονδρική(ναι/όχι).
ιγ)Αποκλειστικά Λιανική(ναι/όχι).
ιδ) Αριθμός Δήλωσης.
ιε) Ημερομηνία υποβολής Δήλωσης.
2. Στο περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποδοχής Λήψης 

Ηλεκτρονικών Τιμολογίων», η οποία υποβάλλεται από 
τη Λήπτρια Οντότητα, αναγράφονται τουλάχιστον οι 
ακόλουθες ενδείξεις:

α) Α.Φ.Μ. Λήπτριας Οντότητας.
β) Επωνυμία Λήπτριας Οντότητας.
γ) Αριθμός Δήλωσης.
δ) Ημερομηνία υποβολής Δήλωσης.
ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπο-

ρούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια.
3. Στο περιεχόμενο της «Δήλωσης Ανάκλησης» η 

οποία υποβάλλεται τόσο από τον Εκδότη, όσο και από 
το Λήπτη κατά περίπτωση, αναγράφονται τουλάχιστον 
οι ακόλουθες ενδείξεις:

α) Α.Φ.Μ. Οντότητας.
β) Επωνυμία Οντότητας.
γ) Αριθμός αρχικής Δήλωσης.
δ) Ημερομηνία αρχικής Δήλωσης.
ε) Αριθμός Δήλωσης Ανάκλησης.
στ) Ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Ανάκλησης.

Άρθρο 3
Τρόπος και διαδικασία υποβολής

Οι οντότητες που επιλέγουν να εκδίδουν και να απο-
δέχονται παραστατικά μέσω Παρόχου, σύμφωνα με την 

παρούσα, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
τις δηλώσεις του προηγούμενου άρθρου στον ιστότοπο 
της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής

Η «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω 
Παρόχου», υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον 
εκάστοτε Πάροχο και εντός του προηγούμενου φορο-
λογικού έτους από το φορολογικό έτος έναρξης υπο-
λογισμού για τη χορήγηση των κινήτρων. Ειδικά για τις 
οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη ερ-
γασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο 
υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα 
των παρ. 2 και 3 του υπό στοιχεία 71ΣΤ΄ του ν. 4172/2013, 
παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργί-
ας, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί 
τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου 
φορολογικού έτους.

Ειδικότερα η παραπάνω υποχρέωση δήλωσης ισχύει 
και στην περίπτωση οντότητας που διενεργεί χονδρι-
κές και λιανικές συναλλαγές και έχει επιλέξει Πάροχο 
μόνο για τις χονδρικές ή μόνο για τις λιανικές συναλλα-
γές της. Εξαιρετικά για το έτος 2020 οι οντότητες που 
επιλέγουν να εκδίδουν παραστατικά μέσω Παρόχου 
δύναται να υποβάλουν την ως άνω δήλωση έως τις 
31/12/2020.

Επιπλέον, της υποχρέωσης υποβολής της παραπά-
νω δήλωσης η οντότητα και ο Πάροχος, υποβάλλουν 
και αποδέχονται αντίστοιχα, ειδική εξουσιοδότηση 
στην ενότητα «Εξουσιοδοτήσεις» του Taxisnet, σύμ-
φωνα με την περ. 6.3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 
Α.1035/2020.

Η «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολο-
γίων», υποβάλλεται μια (1) φορά και ισχύει μέχρι την 
ανάκλησή της.

Οι οντότητες που εκδίδουν παραστατικά με χρήση 
Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων 
και προκειμένου να τα διαβιβάσουν ηλεκτρονικά μπο-
ρούν να ελέγχουν με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω του 
Παρόχου τους την Δήλωση Αποδοχής του αντισυμβαλ-
λόμενου και να λαμβάνουν πληροφορίες για την απο-
στολή των παραστατικών (διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, συμβάσεις με παρόχους).

Η «Δήλωση Ανάκλησης», για την οντότητα που λει-
τουργεί ως εκδότης υποβάλλεται ως την εικοστή (20η) 
ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης 
του τελευταίου παραστατικού που η οντότητα εξέδωσε 
ηλεκτρονικά μέσω Παρόχου.

Άρθρο 5
Ειδικότερα Θέματα

Οι οντότητες που επιλέγουν τη χρήση των Υπηρεσι-
ών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την 
έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών (χονδρικών, 
λιανικών, χονδρικών και λιανικών συναλλαγών), έχουν τη 
δυνατότητα σταδιακής ένταξής τους στην αποκλειστική 
χρήση Παρόχου εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία 
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έναρξης ισχύος της σχετικής «Δήλωσης Αποκλειστικής 
Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου».

Για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, παρέχεται η δυ-
νατότητα σταδιακής ένταξής τους στην αποκλειστική 
χρήση Παρόχου εντός δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία της ως άνω αναφερόμενης δήλωσης.

Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2020 τα κίνητρα 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ΄ του ν. 4172/2013, 
παρέχονται στις οντότητες εφόσον αθροιστικά:

i. Η σχετική επιλογή χρήσης Υπηρεσιών Παρόχου Ηλε-
κτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση 
και λήψη παραστατικών έχει δηλωθεί έως 31/12/2020

ii. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον 
Πάροχο είναι έως την 01/12/2020 με αντίστοιχη ειδική 
εξουσιοδότηση του Παρόχου στο Taxisnet εντός δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής 
σύμβασης.

iii. Το άθροισμα της καθαρής αξίας των παραστατικών 
εσόδων με ημερομηνία έκδοσης από 01/12/2020 έως και 
31/12/2020 που εκδίδονται με χρήση ΥΠΑΗΕΣ είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο από το 50% του συνόλου των ακαθαρίστων 
εσόδων του μηνός Δεκεμβρίου 2020.

iv. Τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν 
από 01/01/2020 έως 31/12/2020 διαβιβάζονται έως 
28/02/2021 και αφορούν στο σύνολο των απαιτούμενων 
δεδομένων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1138/2020, 
όπως ισχύει.

Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να εντοπίζει περιπτώσεις μη συμ-
μόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις είτε μέσω ηλε-
κτρονικών διασταυρώσεων, είτε μέσω τρίτων πηγών, είτε 
κατόπιν ελέγχου.

Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02052432611200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




