
   ΠΟΛ.1270 / 28.12.2011                                                                 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ( ΦΕΚ Β' 91 / 30-1-2012 )                                                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  
                                                                                                                   
A)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  
 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄ - Γ΄ 
 
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ 
∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (∆30) 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 
Ταχ. ∆/νση : Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
 
Πληροφορίες : Α.Λουγκάνη – Μ.Σταρά 
 
Τηλέφωνο : 210 3610065 - 210 3638389 
FAX : 210 3615052 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992  
(Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις και του περιεχοµένου των παραστατικών 
µεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου. 
 
                                                                       
                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992). 
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988). 
 
3. Το π.δ.110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄/11.11.2011) περί ∆ιορισµού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 
 
4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των προβλεπόµενων γνωστοποιήσεων και 
φορολογικών παραστατικών, χωρίς µετάβαση των φορολογούµενων στις ∆.Ο.Υ., µε σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, την αποσυµφόρηση των ∆.Ο.Υ., καθώς και τη µείωση του 
αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων. 
 
5. Ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
                                                                
 
 



                                                                                   
                                               αποφασίζουµε: 
 
 
                                                                          Άρθρο 1 
                                                                 Τρόπος υποβολής 
 
1. Η υποβολή των κατωτέρω γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 186/1992 
(Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει, από υπουργικές αποφάσεις καθώς και από θέσεις της ∆ιοίκησης, γίνεται µε τη 
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, µέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.: 
 
1.1 Χρησιµοποίηση περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος φορολογικού στοιχείου. 
 
1.2 Επέκταση της χρήσης του ενιαίου µηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού 
στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων ή τήρησης άλλου βιβλίου, από το ήδη θεωρηµένο έντυπο. 
 
1.3 Ανάθεση έκδοσης εγγράφων µεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το µεταφορέα που 
πραγµατοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες µεταφορές. 
 
1.4 Αρχική εγκατάσταση − προσθήκη σηµείων εγκατάστασης αυτόµατων πωλητών ή τη µεταφορά 
τους. 
 
1.5 Χρησιµοποίηση τουριστικών λεωφορείων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτές ή 
τα εκµεταλλεύονται για τη µεταφορά των υπαλλήλων τους, προκειµένου να µην εκδίδουν δελτία 
κίνησης. 
 
1.6 Μη τήρηση ενιαίας αρίθµησης ή επανάληψης αυτής κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από 
παραδροµή, (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο). 
 
1.7 Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από παραδροµή, (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό 
έλεγχο). 
 
1.8 Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από µηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της 
Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ. µε την οποία σηµαίνονται. 
 
1.9 Επανάληψη της ενιαίας αρίθµησης των βιβλίων που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των 
φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται. 
 
1.10 Ενηµέρωση των µηχανογραφικά τηρούµενων βιβλίων εκτός έδρας. 
 
1.11 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ανωνύµων εταιρειών των νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης σε εγκατάσταση τους εντός του ίδιου νοµού. 
 
1.12 Αλλαγή για πρώτη φορά της µεθόδου προσδιορισµού της τιµής κτήσης των αποθεµάτων ή του 
ιστορικού κόστους παραγωγής. 
 
1.13 Μη τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 στο υποκατάστηµα 
που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόµενο κτιριακό χώρο µε την έδρα. 
 
1.14 Ενσωµάτωση δεδοµένων βιβλίων υποκαταστήµατος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα σε 
άλλο µε αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα. 
 
1.15 Ενσωµάτωση δεδοµένων βιβλίων υποκαταστήµατος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα σε 
άλλο χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα. 



 
1.16 Τήρηση ιδιαίτερης σειράς πρόσθετων βιβλίων επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας. 
 
1.17 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας σε άλλο τόπο χωρικής αρµοδιότητας ίδιας ∆.Ο.Υ. 
 
1.18 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρµοδιότητας άλλης ∆.Ο.Υ. 
στην ίδια πόλη (πλην Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης). 
 
1.19 Παράταση του χρόνου ενηµέρωσης των βιβλίων. 
 
1.20 Βλάβη του Η/Υ για παράταση ενηµέρωσης των βιβλίων. 
 
2. Η υποβολή του δελτίου αποστολής ή του δελτίου αποστολής − τιµολογίου, που εκδίδεται από 
τον πωλητή φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων, µε την ένδειξη «για τη 
∆ΟΥ του αγοραστή», αντί  της  αποστολής  αυτού  σε  φυσική  µορφή,  γίνεται  µε  ηλεκτρονική 
υποβολή  του  περιεχοµένου  του  εντός  προθεσµίας  δεκαπέντε  ηµερών  από  την  ηµεροµηνία 
έκδοσης, µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω  του  διαδικτύου, στον 
διαδικτυακό  τόπο  της  Γενικής  Γραµµατείας  Πληροφοριακών  Συστηµάτων  (Γ.Γ.Π.Σ.) 
www.gsis.gr. 
 
3. Οι εκπρόθεσµες υποβολές του περιεχοµένου του παραστατικού της προηγούµενης παραγράφου 
γίνονται υποχρεωτικά στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
4. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την µε αριθµό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Α∆Α41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚΒ79.12.10) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους 
χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρµογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των κωδικών 
πρόσβασης στο σύστηµα, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης. 
 
                                                                       Άρθρο 2 
                                                   Έλεγχος − Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ. 
 
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αµέσως µετά την υποβολή των γνωστοποιήσεων 
ή του περιεχοµένου των παραστατικών µεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και 
συστηµάτων, ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων παραλαβής στο σύστηµα 
TAXIS. 
 
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εµφάνισης των στοιχείων των γνωστοποιήσεων και του 
περιεχοµένου των παραστατικών µεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και 
συστηµάτων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. 
 
                                                                       Άρθρο 3 
                                                          Ισχύς της Απόφασης 
 
1. Η απόφαση αυτή ισχύει προαιρετικά από τις 22/12/2011 και υποχρεωτικά από τις 1/6/2012. 
 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
                                                            Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 
                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
 


