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ΘΕΜΑ: Εμόθιεζε δαπαλώλ γηα ζηνηρεία πνπ εθδόζεθαλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο πνπ νξίδεηαη από ηελ Π.Ν.Π. «Σξαπεδηθή αξγία βξαρείαο 

δηάξθεηαο» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) θαη θάζε  παξάηαζε απηήο.  

 
Με ηελ ΠΟΛ. 1143/3.7.2015 εγθύθιην έγηλε δεθηό όηη νη δαπάλεο βάζεη ηηκνινγίσλ θαη 

γεληθά ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί σο θαη ηελ 28.06.2015, νη νπνίεο αθνξνύλ ζε αγνξά 

αγαζώλ ή ιήςε ππεξεζηώλ θαη εμνθινύληαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 28 Ηνπλίνπ θαη 

έσο ηε ιήμε ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ Π.Ν.Π. «Τξαπεδηθή αξγία βξαρείαο 

δηάξθεηαο» (ΦΔΚ 65Α΄/28.06.2015) ηξαπεδηθήο αξγίαο, ήηνη ηηο 19.7.2015 (ζρεηηθή ε από 

18.7.2015 Π.Ν.Π. ΦΔΚ 84Α΄),  ρσξίο ηε ρξήζε ηξαπεδηθνύ κέζνπ πιεξσκήο εθπίπηνπλ 

από ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

λ.4172/2013. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ εμόθιεζε ησλ 

δαπαλώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο θαη ηδίσο ην 

γεγνλόο όηη νη δπζρέξεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εμόθιεζε ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπο αθνξνύλ νκνίσο θαη ηα ηηκνιόγηα ή άιια ζηνηρεία δαπαλώλ ηα νπνία 

εθδόζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο, ήηνη απηά πνπ εθδόζεθαλ θαη 

κεηά ηελ 28.6.2015 θαη έσο θαη ηελ 19.7.2015, κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα 

νξηδόκελα ζηελ ΠΟΛ. 1143/2015 ζρεηηθά κε ηελ έθπησζε ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζε 
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αγνξά αγαζώλ ή ιήςε ππεξεζηώλ θαη ηα νπνία εμνθιήζεθαλ ρσξίο ηε ρξήζε ηξαπεδηθνύ 

κέζνπ πιεξσκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ Π.Ν.Π. ( 65Α’/28.06.2015) 

ηξαπεδηθήο αξγίαο θαη θάζε παξάηαζήο ηεο, ηζρύνπλ θαη γηα ηα ηηκνιόγηα θαη γεληθά ηα 

ζηνηρεία πνπ εθδόζεθαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ππόςε αξγίαο (ήηνη θαη κεηά ηελ 

28.6.2015 θαη έσο θαη ηελ 19.7.2015).  

Γεδνκέλνπ όηη ε εμόθιεζε ησλ δαπαλώλ κε ηξαπεδηθό  κέζν πιεξσκήο ήηαλ 

πξαθηηθά δπζρεξήο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο νη ζρεηηθέο δαπάλεο 

εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ όηαλ ε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ  

θαη γεληθά ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθδόζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή (28. 6.2015 έσο θαη 19.7.2015) 

έγηλε κε κεηξεηά κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο.  

Τα αλσηέξσ ηεινύλ ππό ηελ επηθύιαμε ηνπ ειέγρνπ, θαηά ηνλ νπνίν ζα πξέπεη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, λα δηαπηζηώλεηαη ε ηήξεζε ησλ ινηπώλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ έθπησζε 

ησλ ππόςε δαπαλώλ.    
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε  ΣΓΟΔ  Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

4. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο  

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 

2.  Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ 

3.  Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο  

4.        Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄,  

           ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

5.        ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6.        Υπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &Πξνζηαζίαο  

            Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

7.        Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ) 

            Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.    Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2.    Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3.    Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄ 
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