Το Φορολογικό Τοπίο στα
Πρατήρια Υγρών Καυσίµων µε
το σύστηµα εισροών -εκροών
Συνοπτική παρουσίαση:
από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και
της Ε.Β.Ν.Α

κ. Γιώργο ∆. Χριστόπουλο
 Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,
 τι πρέπει να αναγράφουν και
 πως θα καταχωρούνται.
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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.

Ι. «Οδηγίες για την εφαρµογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωµένου
Συστήµατος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων»
Έτσι:
1ον 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.
Επίσης µε την 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.

Αποστολή δεδοµένων και πληροφοριών:
2ον µε την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1032/21.2.2013 ορίστηκε:
•
το είδος,
•
το περιεχόµενο,
•
ο τρόπος,
•
ο χρόνος και
•
κάθε άλλο θέµα,
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.).
ΙΙ. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 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,
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«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».
Κατόπιν των ανωτέρω, το χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης του συστήµατος
εισροών - εκροών έχει ως εξής:
α. Μέχρι 27.3.2013 ή το αργότερο µέχρι 27.8.201
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.
Από το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ελέγχου Εισροών – Εκροών εκδίδονται τα
ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία.

Απόδειξη εσόδου
3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί
• ειδικό φορολογικό στοιχείο:
• 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.
• (ΠΟΛ.1009/4.1.2012
Όπως τροποποιήθηκε µε την ΠΟΛ.1203/2.11.2012.)

Ο εκτυπωτικός µηχανισµός πρέπει να βρίσκεται ορατή θέση.
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.
Μέσω αυτόµατων πωλητών:
• Επειδή λειτουργούν και σε ηµέρες που τα πρατήρια είναι κλειστά, ο
εκτυπωτικός µηχανισµός των αποδείξεων εσόδου από τους
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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.
Απόδειξη εσόδου (συνέχεια):
Στην πιο πάνω 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.

Τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων :
• 1. Πωλήσεις σε µη επιτηδευµατίες.
• 2. Μεµονωµένες πωλήσεις καυσίµων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών
(επιτηδευµατίες).
• 3. Επαναλαµβανόµενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών
(επιτηδευµατίες).

1 .Πωλήσεις σε µη επιτηδευµατίες.
Εκδίδεται απόδειξη
(αποτελεί ειδικό φορολογικό στοιχείο)
Στην πιο πάνω 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.
2. Μεµονωµένες πωλήσεις καυσίµων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών
(επιτηδευµατίες).
1ος τρόπος:
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Έκδοση απόδειξης εσόδου στην οποία, κατά την έκδοσή της, µε πληκτρολόγηση
µέσω του λογισµικού του συστήµατος εισροών – εκροών, αναγράφεται
• µέχρι 300 ευρώ:
ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος του αγοραστή επιτηδευµατία.
• πάνω από τα 300 ευρώ:
αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου υπόχρεου απεικόνισης
συναλλαγών.
• Προσοχή: µε τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται και η έκδοση
τιµολογίου.

Προσοχή: Τα στοιχεία του πελάτη
που αναφέρονται ανωτέρω:
• ο αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος και
• ο Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου πελάτη –
επιτηδευµατία):
• καταχωρούνται πριν την έναρξη της
παράδοσης του καυσίµου, µέσω του
διασυνδεδεµένου µε την Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2ος τρόπος:
Έκδοση τιµολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται η αυτόµατα εκδιδόµενη απόδειξη
εσόδου (στην οποία δεν αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του
αγοραστή επιτηδευµατία) και στο οποίο (τιµολόγιο) αναγράφεται η φράση
«Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθµ. ……… απόδειξης εσόδου».
Επισηµαίνεται ότι, για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίµων στις εγκαταστάσεις των
πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδοµένου ότι, η
σχετική υποχρέωση καλύπτεται από την εκδοθείσα απόδειξη εσόδου

3. Επαναλαµβανόµενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών
(επιτηδευµατίες).
1ος τρόπος:
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
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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.).
2ος τρόπος:
Έκδοση τιµολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο
τέλος κάθε µήνα 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 αριθµ. ……… 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.

Εγγραφές στα βιβλία:
• για τις παραπάνω περιπτώσεις αντικατάστασης, των Α.Λ.Π., δεδοµένου
ότι, µε την αυτόµατη έκδοση των αποδείξεων από το σύστηµα εισροών –
εκροών, µε την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίµου από κάθε
αντλία, το ποσό καταχωρείται στη φορολογική µνήµη και εµφανίζεται
στο ηµερήσιο δελτίο «Ζ», οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται µε το
ηµερήσιο δελτίο «Ζ», οπότε τα Τ-∆.Α. ή Τιµολόγια, δεν καταχωρούνται
σε λογαριασµούς εσόδων.
• Όµως µπορούν να καταχωρούνται, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή σε
ιδιαίτερους λογαριασµούς και µόνο για την παρακολούθηση άλλων
υποχρεώσεων (π.χ. χαρακτηρισµός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή,
υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων κ.λ.π.).
Προσοχή: για όλες τις περιπτώσεις που θα πρέπει να αντικατασταθεί η
απόδειξη εσόδου που εκδίδεται αυτόµατα από το σύστηµα εισροών –
εκροών, είτε µε Τιµολόγιο, είτε µε τις ειδικές αποδείξεις πώλησης
πετρελαίου θέρµανσης, όπου η τιµή µονάδας που αναγράφεται στις
αυτόµατες αποδείξεις εσόδου, είναι διαφορετική από αυτή που συµφωνείται
µε τον πελάτη και πρέπει να γραφεί στα στοιχεία που αντικαθιστούν την
αυτόµατη απόδειξη, τίθεται σοβαρό ζήτηµα ποιο στοιχείο και µε ποιο
τρόπο θα καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων αφού το ποσό της
αυτόµατης απόδειξης καταχωρείται στη φορολογική µνήµη και εµφανίζεται
στο ηµερήσιο δελτίο «Ζ».
Όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουµε θέσει υπόψη του Υπ. Οικονοµικών µε
προτάσεις µας και σύντοµα η Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος αφού
πάρει τις σχετικές απαντήσεις και λύσεις θα σας δώσουµε σε µορφή
εγκυκλίου. Στο σηµερινό σεµινάριο θα αναλύσουµε τις περιπτώσεις αυτές
και άλλες που θα τεθούν από τους συναδέλφους Λ/Φ.
Πωλήσεις καυσίµων σε δοχεία σε επιτηδευµατίες κ.λπ.).
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• 3.3. 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 αυτή, εφόσον 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.

πωλήσεις επί πιστώσει
• 3.5 Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίµων, που διενεργούνται από τους
τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα
εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις µε την ένδειξη «επί πιστώσει».
πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:
• Επίσης, οι πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και πωλούν
«επί πιστώσει» σε ιδιώτες, όταν δεν ακολουθείται η διαδικασία που
αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση 3.5, εκδίδουν λογιστικό σηµείωµα
στο οποίο αναγράφουν ότι
• «Η αριθµ. ……… απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει»,
• ενώ παράλληλα αναγράφεται επ’ αυτού το ονοµατεπώνυµο και η
διεύθυνση του πελάτη.
• Το λογιστικό σηµείωµα µε την απόδειξη εσόδου αποτελούν
δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία για τις επί πιστώσει πωλήσεις προς
ιδιώτες.
Εφόσον δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή δεν εκδίδονται οι
σχετικές αποδείξεις µε την ένδειξη «επί πιστώσει», εκδίδονται:
Βα. Τιµολόγια (προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, δηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆., 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.
Παροχή εκπτώσεων:
• Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων (µετά δηλαδή την έκδοση της
απόδειξης εσόδου ή του τιµολογίου ή της κατάστασης
επαναλαµβανοµένων πωλήσεων), σε πελάτες – επιτηδευµατίες, κατόπιν
σχετικής συµφωνίας,
θα εκδίδεται πιστωτικό τιµολόγιο.
• Στο πιστωτικό τιµολόγιο θα αναγράφονται οι αύξοντες αριθµοί των
σχετικών αποδείξεων εσόδου (ή του τιµολογίου) ή της κατάστασης
επαναλαµβανοµένων πωλήσεων, κατά περίπτωση.
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(σχ. βλ. παράγραφο 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (νυν της
παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.)
Σηµειώνεται ότι, τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις
εκπτώσεων εκ των υστέρων (µετά δηλαδή την έκδοση των σχετικών
παραστατικών πωλήσεων) προς το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. καθώς και τα
νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τους αγρότες του
ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..
Τι κάνουµε όταν έχουµε σύµβαση µε τιµή µονάδος, διαφορετική από την
αναγραφείσα στις αποδείξεις εσόδου?
Στις περιπτώσεις αυτές για τις πωλήσεις προς υπόχρεους απεικόνισης
συναλλαγών, (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και λοιπά νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.),
τα τιµολόγια (και οι καταστάσεις) εκδίδονται µε την καθοριζόµενη στην
σύµβαση τιµή µονάδας και εφόσον η τιµή µονάδας που αναγράφεται στις
αποδείξεις εσόδου, είναι διαφορετική από αυτή της σύµβασης, εκδίδεται
πιστωτικό ή συµπληρωµατικό τιµολόγιο, που καλύπτει τη διαφορά της τιµής
µεταξύ απόδειξης εσόδου και σύµβασης.
Πώληση πετρελαίου θέρµανσης:
Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρµανσης µέσω αντλιών, που διακινείται και
παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο
οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθµός της αυτόµατα
εκδιδόµενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραµένει στον πωλητή και επισυνάπτεται
στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.
Εναλλακτική δυνατότητα (απλούστευσης) µε Συγκεντρωτικό ∆ελτίο
Αποστολής (Σ.∆.Α.)
Για τη διακίνηση των καυσίµων πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης είτε
πρόκειται για µεµονωµένες παραγγελίες είτε για περισσότερες της µιας, µπορεί να
εκδίδεται Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής (Σ.∆.Α.) θεωρηµένο,( το πρώτο –
πρωτότυπο αντίγραφο συνοδεύει το καύσιµο), και εκδίδονται αναλόγως τα
φορολογικά στοιχεία κατά τη παράδοση του καυσίµου ως ακολούθως:
Η απόδειξη γράφεται και επισυνάπτεται στο Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής
(Σ.∆.Α.)
Προσοχή:
Στο Συγκεντρωτικό ∆ελτίο Αποστολής (Σ.∆.Α.) αναγράφεται, εκτός των άλλων,
και ο αύξων αριθµός της αυτόµατα εκδιδόµενης απόδειξης εσόδου, η οποία
επισυνάπτεται στο πρωτότυπο του Συγκεντρωτικού ∆ελτίου Αποστολής (Σ.∆.Α.)
καθόλη τη διάρκεια του δροµολογίου.
κατά την επί τόπου παράδοση του καυσίµου εκδίδονται κατά περίπτωση
τα φορολογικά στοιχεία ως ακολούθως:
• Σε πελάτες ιδιώτες π.χ. σπίτια :
Απόδειξη πώλησης αθεώρητη (χειρόγραφη) . (δεν εκδίδεται ∆.Α. δεδοµένου ότι
εκδίδεται Σ.∆.Α).
• Σε πελάτες επαγγελµατίες:
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∆ελτίο Αποστολής και ακολούθως Τιµολόγιο, το οποίο εκδίδεται το αργότερο σε
ένα µήνα, ή Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής συνενωµένο (µε την παράδοση).
Αθεώρητες οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση
πετρελαίου θέρµανσης
• Οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση
πετρελαίου θέρµανσης
• είτε από την εγκατάσταση,
• είτε εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου, (π.χ. στα σπίτια των ιδιωτώνκαταναλωτών), δεδοµένου ότι, απαιτείται να αναγράφονται σ’ αυτές
επιπλέον δεδοµένα, εκδίδονται αθεώρητες.
• Περαιτέρω, µε την παράγραφο 6.2. της υπόψη Κ.Υ.Α.
ΠΟΛ.1009/4.1.2012 ορίζεται ότι, από τις διατάξεις αυτής δεν θίγονται
οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις
της ∆33Α5055143ΕΞ/31-12-2010 (ΦΕΚ 2047 Β΄) Υπουργικής
Απόφασης, περί έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις πωλήσεις
πετρελαίου θέρµανσης.
Ακόµη, από τις διατάξεις της περίπτωσης 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως
ισχύει
από 1.1.2013, προκύπτει ότι οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση
αγαθών που νοµίµως εκδίδονται χειρόγραφα (π.χ. εξαίρεση από τη χρήση Φ.Τ.Μ.
λόγω αναγραφής επιπλέον δεδοµένων, πωλήσεις εκτός εγκατάστασης κ.λπ.) είναι
αθεώρητες.
Κατά συνέπεια, οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση
πετρελαίου θέρµανσης είτε από την εγκατάσταση είτε εκτός εγκατάστασης του
πρατηρίου (π.χ. στις οικίες των ιδιωτών- καταναλωτών), δεδοµένου ότι, απαιτείται
να αναγράφονται σ’ αυτές επιπλέον δεδοµένα, εκδίδονται αθεώρητες.
(Σχ.ΠΟΛ.1161/26.6.2013).
4. Σήµανση µε φορολογικό µηχανισµό
• Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται
µηχανογραφικά και το περιεχόµενό τους:
• διασφαλίζεται µε τη χρήση εγκεκριµένου µοντέλου µηχανισµού
σήµανσης (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) και της Α.Υ.Ο.
1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄).
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
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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.
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.
2.3. ∆ελτίο 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.
2.4. ∆ελτίο επιστροφής
• Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόµατα µετά την ολοκλήρωση της
επιστροφής ποσότητας καυσίµου (π.χ. από βυτίο διανοµής) στις
δεξαµενές του πρατηρίου.
• 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.
δυνατότητα ηλεκτρονικής µετάδοσης.
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• Τα δελτία εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται
στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010 των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών,
Μεταφορών και δικτύων, υποκείµενα οµοίως στην υποχρέωση
δυνατότητας ηλεκτρονικής µετάδοσής τους.
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.
Για επικοινωνία: g. Christopoulos@mental. gr
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