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ΘΕΜΑ:  «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση 

δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από 

πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού 

αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων». 

 

 Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, 

αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, τα 

υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του 

ν.4172/2013 (Α` 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, 

ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών. 

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του 

ν.4174/2013, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 

συνιστά παράβαση, για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, ήτοι ποσό 100 ευρώ. 

3. Επιπλέον, με το άρθρο 2 της Απόφασης ΠΟΛ. 1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών 

ορίζεται ότι τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 της ίδιας απόφασης, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά, στη 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. 

4. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι με την παραπάνω Απόφαση η υποχρέωση 

ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων καυσίμων, 

που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. που είναι εγκαταστημένοι σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις 

πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου 

ορίζεται σε ημερήσια βάση, η μη διαβίβαση αυτών από την υπόχρεη οντότητα συνιστά 

http://www.aade.gr/
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παράβαση της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για την οποία επιβάλλεται 

πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, για την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα 

των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη και ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.   

 
 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής  
Δημοσίων Εσόδων 
Γεώργιος Πιτσιλής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδέκτες πίνακα Β΄ 
2.  Αποδέκτες πίνακα Γ΄ 
3. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (για ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο  κ. Υφυπουργού     
3. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
4.  Αποδέκτες πίνακα Η΄ 
5. Αποδέκτες πίνακα ΙΣΤ΄ (μόνο οι αριθμοί 6, 9, 10) 
6.  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Πίνακας ΙΒ΄) 
7.  Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση (Πίνακας Ζ΄) 
8.  Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. (Πίνακας Ζ΄) 
 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.  Γραφείο κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

2.  Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. 

3. Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 

4. Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 

5.  Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε. 

6.  Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Ζ΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


