
                                                                                     

                                                                            ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔIΚΣYΟ 

      Α.Δ.Α.:           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ                                       Αθήνα,  3   Ιοςνίος 2017 
ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                      Απιθ.Ππωη.: οικ. 2/42059/0026               
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 
Δ/ΝΗ: ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & 
ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΔΗΜΟΙΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ 
Σασ. Δ/νζη: Κηθιζίαρ 124 & Ιαηπίδος 2 
Σασ. Κώδ.: 115 26  ΑΘΗΝΑ        ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο απνδεθηώλ 
Σηλέθωνο: 210 6987704 
FAX: 210 6987730 
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Με αθνξκή εξσηήκαηα ηα νπνία πεξηήιζαλ ζηελ Υπεξεζία καο, 

αλαθνξηθά κε ηνλ ρξόλν πξνζθόκηζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ηζνδύλακνπ 

παξαζηαηηθνύ – θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ από ηνπο δηθαζηηθνύο επηκειεηέο, ζαο 

ελεκεξώλνπκε ηα εμήο:  

1.α Σην άξζξν 7 ηνπ λ. 4093/2012 (Α.222), πξνβιέπνληαλ όηη  ζηελ 

πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνπο αζθνύληεο ειεπζέξην επάγγεικα 

πξνο ην Δεκόζην θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ, ε απόδεημε 

παξνρήο ππεξεζηώλ εθδίδνληαλ, θαη΄ εμαίξεζε, κε θάζε επαγγεικαηηθή 

είζπξαμε. 

  β. Με ην άξζξν 51, παξ.6 ηνπ λ.4223/2013 (Α.287), θαηαξγήζεθε από 

1/1/2015, ε πξναλαθεξόκελε δηάηαμε. 

  γ. Σύκθσλα κε δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 (πεξ.β) ηνπ λ.4308/2014 (Α.251) 

από 1.1.2015, εθαξκνγή γηα ην ππόςε ζέκα, έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ λόκνπ απηνύ. Εηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ην ρξόλν έθδνζεο ηηκνινγίνπ 

νξίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε: i) πώιεζεο αγαζώλ ή παξνρήο ππεξεζηώλ, ην 

ηηκνιόγην εθδίδεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ηε 15ε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα ηεο 

παξάδνζεο ή απνζηνιήο αγαζώλ ή ηεο νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο, θαηά 

πεξίπησζε, ii) ζπλερηδόκελεο παξνρήο αγαζώλ, ππεξεζίαο ή θαηαζθεπήο 

έξγνπ, ην ηηκνιόγην εθδίδεηαη κέρξη ηε 15ε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ 

πεξίνδν ζηελ νπνία κέξνο ηεο ζρεηηθήο ακνηβήο θαζίζηαηαη απαηηεηό γηα ηα 

αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ή ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί, iii) απόθηεζεο δηθαηώκαηνο ιήςεο ππεξεζίαο, κε ηελ απόθηεζε 
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ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, iv) έθδνζεο ζπγθεληξσηηθνύ ηηκνινγίνπ ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 10, ην ζπγθεληξσηηθό ηηκνιόγην εθδίδεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ηε 

15ε ηνπ επόκελνπ κήλα από ην κήλα εληόο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

πξώην γεγνλόο πώιεζεο αγαζώλ ή παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπγθεληξσηηθό ηηκνιόγην θαη v) πνπ ν αγνξαζηήο ησλ 

αγαζώλ ή ππεξεζηώλ είλαη ην Δεκόζην ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

ην ηηκνιόγην δύλαηαη λα εθδίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο εηήζηαο πεξηόδνπ κέζα 

ζηελ νπνία έγηλε ε παξάδνζε ή ε απνζηνιή ησλ αγαζώλ ή ε παξνρή ησλ 

ππεξεζηώλ ή ε πηζηνπνίεζε δεκόζησλ έξγσλ ή ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

ζπλαιιαγήο από ηνλ αγνξαζηή, θαηά πεξίπησζε. 

  δ. Από ην ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ, ζεσξνύκε όηη ην ζρεηηθό ηηκνιόγην-

απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ειεύζεξσλ 

επαγγεικαηηώλ (π.ρ. δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ, κεηαθξαζηώλ, θ.ιπ.) ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκίδεηαη από ηνλ δηθαηνύρν θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ  

δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα, σο απαξαίηεην 

δηθαηνινγεηηθό εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο  (θαη όρη ηεο εμόθιεζεο απηήο). 

2.  Τέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ζηελ παξ.11.2.14-15 ηεο ΠΟΛ.1003/2014 

(Α.Δ.Α.:7ΝΑΩΗ-96Σ), παξαζρέζεθαλ δηεπθξηλίζεηο, επί κεηαβαηηθνύ 

ραξαθηήξα ζεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα νξίζηεθε όηη γηα: i) ππεξεζίεο πξνο ην 

Δεκόζην ή Ν.Π.Δ.Δ., πνπ έρνπλ παξαζρεζεί από πξόζσπα ησλ νπνίσλ ην 

εηζόδεκα ραξαθηεξηδόηαλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ λ.2238/1994, σο εηζόδεκα από ειεπζέξην επάγγεικα θαη ππό 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη απαηηήζεηο είζπξαμεο ησλ ζρεηηθώλ ακνηβώλ 

αλάγνληαη ζε ρξόλν κέρξη ηελ 31.12.2014 θαη νη ζρεηηθέο ακνηβέο δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί, ηα ζρεηηθά ηηκνιόγηα εθδίδνληαη κε ηελ είζπξαμε απηώλ (θαη κεηά 

ηελ 1.1.2015) θαη ii) ηελ ακνηβή πνπ αληηζηνηρεί ζε ππεξεζία πνπ 

παξαζρέζεθε από 1.1.2015 θαη κεηά, ην ηηκνιόγην ζα εθδνζεί ζην ρξόλν πνπ 

νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.4308/2014. 

 

        Με ενηολή Αναπλ. Τποςπγού 
             Η Πποϊζηαμένη ηηρ Διεύθςνζηρ 
     
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:                                      ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΤ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Όια ηα Υπνπξγεηα  
    Γξαθεία θ.θ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Γ.Δ.Ο.Σ.Υ./Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.  
    (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηηο Α.Δ.Α. θαη ηνπο  
     θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο αξκνδηόηεηάο ηνπο) 
2. Α.Δ.Α.   
    α. ΑΣΕΠ 
    β. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε 
    γ. Σπλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή 
    δ. Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε 
    ε. Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 
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    ζη. Αξρή Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Επηθνηλσληώλ 
    δ. Αλεμάξηεηε Αξρή Δεκνζίσλ Εζόδσλ 
3.  Απνθεληξσκέλεο Δηνηθήζεηο 
     Δηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθνύ θαη Δηνηθεηηθνύ 
4.  Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο 
     Δ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 
5.  Όιεο ηηο  Δ.Υ.Ε.Ε.  
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
     Ειεγθηηθό Σπλέδξην  
     10ε Υπεξεζία Επηηξόπνπ 
 
III. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γξαθείν θ. Αλαπι. Υπνπξγνύ (1) 
2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα (1) 
    Δεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 
3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Δηεπζπληή Θεζαπξνθπιαθίνπ (1) 
    & Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ 
4. Δηεύζπλζε Σπληνληζκνύ θαη Ειέγρνπ  
    Εθαξκνγήο Δεκνζηνινγηζηηθώλ Δηαηάμεσλ (5)  
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