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Λήμμα Θέμα Σελ.
Αγορά
αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές Α.1.30 54
για λογαριασμό τρίτου Α.1.53 65

Αγρότες
αγορά γάλακτος από τυροκομικές επιχειρήσεις Α.1.7.5.2 25
διακίνηση και πώληση ελαιόλαδου από ελαιοτριβείο, κατ’ εντολή παραγωγών Α.1.7.5.3 25
δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017 Α.1.10.6 35
είσπραξη των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης Α.1.10.5 34
έκδοση τιμολογίων Α.1.10 30
έκδοση τιμολογίων από παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές 
αγορές Α.1.10.8 35

πιστωτικό τιμολόγιο από εκκοκκιστήρια βάμβακος Α.1.4.14 20
πωλήσεις αγροτικών προϊόντων Α.1.9 29
στοιχεία των σφαγείων κατά τη σφαγή των ζώων Α.1.7.5.7 27
συμπληρωματικό τιμολόγιο για πώληση νωπής ελαιοπυρήνας Α.1.7.5.5 26
τιμολόγιο αγοράς Α.1.7.5 24
τιμολόγιο αγοράς από τρίτο με ανάθεση Α.1.7.5.1 25
τιμολόγιο αμοιβής εκθλιπτικού δικαιώματος Α.1.3.3 11

Αγρότες ειδικού καθεστώτος
έκδοση ειδικού στοιχείου Α.1.10.1.2 32
έκδοση τιμολογίων Α.1.10.1.1 32
έννοια Α.1.10.1 31
παραστατικά από εκμεταλλευτές ελαιοτριβείου Α.1.7.1 23
πιστωτικό τιμολόγιο Α.1.4.5 16
προαιρετική έκδοση τιμολογίου Α.1.10.1.3 33
τιμολόγιο λόγω μετάταξης από το κανονικό καθεστώς Α.1.10.4 34

Αγρότες κανονικού καθεστώτος
έκδοση τιμολογίων Α.1.10.2.1 34
έννοια Α.1.10.2 33
τιμολόγιο λόγω μετάταξης από το ειδικό καθεστώς Α.1.10.3 34

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
έκδοση εκκαθάρισης προς τα μέλη τους Α.1.10.7 35

Αλιείς
έκδοση στοιχείων Α.1.7.5.6 27
τιμολόγιο αλιευτικών προϊόντων Α.1.61 68

Αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες
πιστωτικό τιμολόγιο Α.1.4.4 16

Απόδειξη δαπάνης
τίτλος κτήσης βλ. Τίτλος κτήσης

Αυτοπαράδοση
διαφήμιση βιβλιοπωλείου σε περιοδικό έκδοσής του Α.1.65.13 80

ειδικό στοιχείο
βλ. Στοιχείο 

αυτοπαράδοσης, 
Δωρεάν διάθεση

εκδιδόμενα στοιχεία Α.1.65.3 77
έννοια Α.1.65 74
σκάφους Α.1.65.12 80

Δείγματα
εκδιδόμενα στοιχεία Α.1.65.19 83
ορισμός Α.1.65.19 83

Δημόσιες συμβάσεις
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης Α.5.8.1 116
αρχιτεκτονική ηλεκτρονικής τιμολόγησης Α.5.8.1 116
διαδικασίες επεξεργασίας τιμολογίων Α.5.8.3 118
διαδικασίες και πληρωμής Α.5.8.3 118



διαδικασίες παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων Α.5.8.3 118
εθνικός μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου A.5.8.5, Α.5.8.6 118, 119
εθνικός μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου - πεδία Α.5.8.7 120
επιχειρησιακή λειτουργία του δικτύου Α.5.8.2 117
ηλεκτρονική τιμολόγηση Α.5.8 114
μεταβατικές διατάξεις Α.5.8.4, Α.5.8.8 118, 124
τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων Α.5.8.1 116

Διάθεση
ηλεκτρονικού χρήματος και χρεωστικών καρτών Α.1.39 62
ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών 
μοσχευμάτων, προς ασθενείς, μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών Α.1.29 54

περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή μέσω τρίτου Α.1.44 63
Διακίνηση
μελιού Α.2.7 94
υγρών καυσίμων και σχηματισμός δειγμάτων Α.2.8.1 94

Δώρα
εκδιδόμενα στοιχεία Α.1.65.19 83
ορισμός Α.1.65.19 83

Δωρεάν διάθεση
αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες Α.1.65.22 85
αγαθών από επιχείρηση (φαρμακείο) σε πελάτες αυτής Α.1.65.14 80
αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής 
κρίσης Α.1.65.23 86

εμβολίων από παιδίατρο σε ιδιώτες πελάτες του Α.1.65.15 81
οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ειδών σε πελάτες Α.1.65.11 79
προσφερόμενα είδη στους πελάτες σε περίπτωση μη έκπτωσης του ΦΠΑ κατά 
την αγορά Α.1.65.9 78

Δωρεάν παράδοση
αγαθών και παροχή υπηρεσιών επί αυτοκινήτων πριν και μετά την πώλησή τους Α.1.65.16 81

Δωρεάν παροχή
γεύματος στο προσωπικό εστιατορίου Α.1.65.10 79

Εκκαθάριση
αγροτικών συνεταιρισμών προς τα μέλη τους Α.1.10.7 35
παραστατικό Α.1.8.1 28
πώληση μέσω τρίτου Α.1.8 28
χρόνος έκδοσης στην πώληση εφημερίδων και περιοδικών Α.1.16 47

Έκπτωση λόγω τζίρου
γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. Α.1.4.8.1 18
χρόνος έκδοσης Α.1.4.8 18

Εφημεριδες
χρόνος έκδοσης εκκαθάρισης Α.1.16 47

Ηλεκτρονικά βιβλία
αναλυτικό βιβλίο Δ.5 424
αντικείμενο διαβίβασης Ε.15 446
βιβλίο αναλυτικών εγγραφών (αναλυτικό βιβλίο) Ε.8 443
βιβλίο συνοπτικής απεικόνισης (συνοπτικό βιβλίο) Ε.16 446
δηλώσεις – αντιπαραβολή Δ.8 436
διενέργεια συμφωνίας δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων Ε.23 451
δίμηνο εναρμόνισης δηλώσεων και λογιστικής επιχειρήσεων με τα ηλεκτρονικά 
βιβλία Ε.24 452

εκδοση παραστατικών – λογιστικές εγγραφές – συμφωνία Ε.21 449
εκδότης του παραστατικού Ε.13 445
ενέργειες επιχείρησης κατά την υποβολή των δηλώσεων Ε.26 453
κατηγορίες των τυποποιήσεων δεδομένων παραστατικών Ε.12 445
λήπτης του παραστατικού Ε.14 445
λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης Ε.7 443
μοναδικός αριθμός καταχώρησης (μαρκ) Ε.9 444



οφέλη εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων Ε.27 453
περιεχόμενο Ε.4 441
πλατφόρμα myDATA Ε.1, Ε.2, Ε.3 441
προθεσμία διαβίβασης Ε.17 447
προσομοίωση συσχετισμού παραστατικών με την λογιστική των επιχειρήσεων Ε.22 450
ροή δεδομένων Ε.10 444
στήλες δεδομένων παραστατικών Δ.4 416
συμφωνία / δικαιολογημένη - αδικαιολόγητη ασυμφωνία, μετά την πάροδο της 
δίμηνης προθεσμίας Ε.25 452

συνοπτικό βιβλίο Δ.7 435
τρόποι διαβίβασης δεδομένων Δ.2 409
τρόπος διαβίβασης της σύνοψης των παραστατικών Ε.6 442
τρόπος διασύνδεσης μεταξύ λογιστικών προγραμμάτων και myDATA Ε.18 447
τρόπος διασύνδεσης μεταξύ λογιστικών προγραμμάτων και myDATA για τις 
επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης Ε.19 448

τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών Δ.3, Ε5 409, 441
υπόχρεες επιχειρήσεις Δ.1 409
υπόχρεος διαβίβασης Ε.11 444
χαρακτηρισμός παραστατικών Δ.6 435
χαρακτηρισμός συναλλαγών Ε.7 443
χρόνος ηλεκτρονικής διαβίβασης λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης Ε.20 448

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων
Δεδομένα που διαβιβάζονται Β.4 138
διαδικασία Β.5 139
εγγραφές οντότητας Γ.1.4 152
ειδικές υποχρεώσεις οντοτήτων Β.7 141
εκδότης Γ.1.1 151
έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας Β.8 143
Εξαιρούμενοι Β.3 138
λήπτης Γ.1.2 151
λήπτης – παράλειψη διαβίβασης εκδότη Γ.1.3 151
ορισμοί Β.1 137
ρόλοι οντότητας Γ.1 151
υπόχρεοι Β.2 137
Φορολογικά κίνητρα Β.9 143
χαρακτηρισμός συναλλαγών Β.7 141
χρόνος Β.6 141

Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)
πώληση Α.1.47 64

Κοινοπραξία
επιδικασθέντα ποσά μετά τη λύση της Α.1.17 47

Μεταβίβαση
αγαθών ως εισφορά κεφαλαίου ή κατά τη μετατροπή εταιρίας σε άλλη νομική 
μορφή Α.1.24 50

ατομικής επιχείρησης λόγω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής Α.1.27 51
επιχείρησης ή μέρους ή κλάδου αυτής με επαχθή αίτια Α.1.26 51
εταιρικής μερίδας Ο.Ε. Α.1.23 49
Φ.Δ.Χ. και δικαιώματος άδειας Α.1.22 49

Ομόρρυθμη εταιρεία
εταιρικής μερίδας Ο.Ε. Α.1.23 49
λύση λόγω μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου και άσκηση ατομικής επιχείρησης 
στον ίδιο χώρο από μέλος αυτής Α.1.25 50

Παράδοση
υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα Α.2.8 94

Παρακράτηση φόρου
αμοιβές διοίκησης και αμοιβές για τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες Α.1.35 56



αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών 
έργων Α.1.36 60

αρχιτέκτονες και μηχανικοί Α.1.37 61
Παραστατικά
«επιδότηση» επιτηδευματία συνδρομητή από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Α.1.49 64
από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών Α.1.46 64
διάκριση πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών Α.1.34 56
διανομή και τιμολόγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων Α.1.31 55
διεθνή έγγραφα μεταφοράς Α.1.65.18 82
επαναλαμβανόμενες πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά ταμεία Α.1.48 64
επισκευή αγαθού στο χρόνο της εγγύησης Α.1.65.20 84
καταβολή αποζημίωσης από επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες που 
πραγματοποίησε στην αλλοδαπή Α.1.65.21 84

καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε 
επιτηδευματίες Α.1.51 65

χρόνος έκδοσης για παρεχόμενες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περίπτωση 
προσφυγής σε δικαστήριο Α.1.55 66

Παραστατικά ΑΑΔΕ
ακύρωση Γ.9 405
ακύρωση παραστατικών - εγγραφών ληπτών Γ.9.1.1 405
ακύρωση παραστατικών οντότητας Γ.9.1.2 405
κατηγοριοποίηση Γ.2 152
κατηγοριοποίηση 1 - αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής Γ.3 152
κατηγοριοποίηση 1 - μη αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ημεδαπής / 
αλλοδαπής Γ.4 287

κατηγοριοποίηση 2 - μη αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ημεδαπής / 
αλλοδαπής Γ.3.4 230

κατηγοριοποίηση 2 - μη αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής / 
αλλοδαπής Γ.6 321

κατηγοριοποίησης 3 - εγγραφές τακτοποίησης εσόδων-εξόδων Γ.8 382
Παραστατικά ΑΑΔΕ / αγορές - δαπάνες
αποκτήσεις τρίτων χωρών Γ.7.1.2 348
ειδικό στοιχείο (έξοδο) – απόδειξη πληρωμής Γ.7.3 375
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Γ.7.1.1 344
ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών Γ.7.1.3 352
ενοίκια - έξοδο Γ.7.3.1 375
ΕΦΚΑ και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί Γ.7.1.5 360
κατηγοριοποίηση 2 - αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής Γ.7 343
λήψη υπηρεσιών τρίτων χωρών Γ.7.1.4 356
παράλειψη ηλεκτρονικής διαβίβασης του εκδότη εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας Γ.7.3.2 379

παραστατικά οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια (δυναμικό) Γ.7.1.6 363
περιεχόμενο Γ.7.1 343
πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής Γ.7.1.7 367
συμβόλαιο – Έξοδο Γ.7.2 371
συμβόλαιο – έξοδο (τύπος) Γ.7.2.1 371

Παραστατικά ΑΑΔΕ / αυτοπαράδοση
περιεχόμενο Γ.3.6 249
στοιχείο αυτοπαράδοσης Γ.3.6.1 249
στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης Γ.3.6.2 253

Παραστατικά ΑΑΔΕ / διακίνηση
μη συσχετιζόμενο Γ.3.9.3 276
μη συσχετιζόμενο (ποσοτικής παραλαβής) Γ.3.10.2 284
περιεχόμενο Γ.3.9 268
ποσοτική παραλαβή Γ.3.10 280



συσχετιζόμενο Γ.3.9.1 269
συσχετιζόμενο – συγκεντρωτικό Γ.3.9.2 273
συσχετιζόμενο (ποσοτικής παραλαβής) Γ.3.10.1 280

Παραστατικά ΑΑΔΕ / λήψη λιανικής
έξοδα - αγορές λιανικών συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Γ.6.1.1 322
κοινόχρηστα Γ.6.1.3 329
παραστατικά οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια (δυναμικό) Γ.6.1.5 336
παροχή λιανικών συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Γ.6.1.2 325
περιεχόμενο Γ.6.1 321
πιστωτικό στοιχείο Γ.6.1.6 339
συνδρομές Γ.6.1.4 332

Παραστατικά ΑΑΔΕ / λιανική
αλπ Γ.4.1.1 288
ανάθεση έκδοσης Γ.4.1.7 310
απλοποιημένο τιμολόγιο Γ.4.1.3 296
απυ Γ.4.1.2 292
παροχή Γ.4.1.6 306
περιεχόμενο Γ.4.1 288
περίπτωση βλάβης Γ.4.2 313
πιστωτικό στοιχείο Γ.4.1.4 299
πώληση για λογαριασμό τρίτων Γ.4.1.5 303
συνενωμένα παραστατικά Γ.5 317

Παραστατικά ΑΑΔΕ / Παροχή υπηρεσίας
ανάθεση διαβίβασης τιμολογίων παροχής - χονδρική (πάροχος) - παραστατικά 
των περιπτώσεων από 3.2.1 έως και 3.2.4 Γ.3.2.6 216

ανάθεση τιμολόγησης παροχής - χονδρική (τρίτος) - παραστατικά των 
περιπτώσεων από 3.2.1 έως και 3.2.4 Γ.3.2.7 219

αυτοτιμολόγηση παροχής – χονδρική - παραστατικά των περιπτώσεων 3.2.1 και 
3.2.4 Γ.3.2.5 213

ενδοκοινοτική Γ.3.2.2 202
συμπληρωματικό παραστατικό Γ.3.2.4 209
τιμολόγιο Γ.3.2.1 198
τιμολόγιο (περιεχόμενο) Γ.3.2 198
τρίτες χώρες Γ.3.2.3 205

Παραστατικά ΑΑΔΕ / πιστωτικό
ανάθεση διαβίβασης Γ.3.5.4 342
ανάθεση τιμολόγησης Γ.3.5.5 345
αυτοτιμολόγηση Γ.3.5.3 239
μη συσχετιζόμενο Γ.3.5.2 235
περιεχόμενο Γ.3.5 231
συσχετιζόμενο Γ.3.5.1 231

Παραστατικά ΑΑΔΕ / πώληση
αμοιβή από πωλήσεις τρίτων Γ.3.1.5 178
ανάθεση διαβίβασης τιμολογίων Γ.3.1.8 191
ανάθεση τιμολόγησης Γ.3.1.9 194
αυτοτιμολόγηση Γ.3.1.7 188
εκκαθάριση πωλήσεων τρίτων Γ.3.1.5 178
ενδοκοινοτικές παραδόσεις Γ.3.1.2 166
παραδόσεις τρίτων χωρών Γ.3.1.3 170
πώληση για λογαριασμό τρίτων Γ.3.1.4 174
συμπληρωματικό τιμολόγιο Γ.3.1.6 184
τιμολόγιο Γ.3.1.1 153
τιμολόγιο (περιεχόμενο) Γ.3.1 153

Παραστατικά ΑΑΔΕ / συμβόλαιο έσοδο
απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής Γ.3.8.2 265
ειδικό στοιχείο (έσοδο) – απόδειξη είσπραξης Γ.3.8 261
ειδικό στοιχείο αγροτών Γ.3.8.3 268
ενοίκια Γ.3.8.1 261



περιεχόμενο Γ.3.7 256
τύπος Γ.3.7.1 257

Παραστατικά ΑΑΔΕ / τακτοποίηση
αποσβέσεις Γ.8.1.2 387
εξόδων - λογιστική βάση Γ.8.1.5 397
εξόδων - φορολογική βάση Γ.8.1.6 401
εσόδων - λογιστική βάση Γ.8.1.3 390
εσόδων - φορολογική βάση Γ.8.1.4 394
μισθοδοσία Γ.8.1.1 383
περιεχόμενο Γ.8.1 382

Παραστατικά ΑΑΔΕ / τίτλος κτήσης
άρνηση έκδοσης από υπόχρεο εκδότη Γ.3.3.2 227
μη υπόχρεος εκδότης Γ.3.3.1 223
περιεχόμενο Γ.3.3 223

Παροχή υπηρεσίας
παροχή και ενημέρωση λογισμικού Α.1.42 63

Πρακτορεία ταξιδίων
έκδοση παραστατικών Α.1.3.1 10

Πώληση
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από πλευράς ΦΠΑ Α.1.62 68
Έργων τέχνης μέσω έκθεσης για λογαριασμό τρίτων Α.1.52 65
ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) μέσω διαδικτύου από επιτηδευματία σε άλλο 
επιτηδευματία Α.1.47 64

καυσίμων από πρατήρια Α.1.28 52
νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών - κατεψυγμένων Α.2.6 93
προγραμμάτων η/υ μέσω διαδικτύου (internet) Α.1.45 63

Στοιχείο αυτοπαράδοσης
έκδοση φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση μη έκπτωσης του Φ.Π.Α. κατά την 
αγορά Α.1.65.7 78

εξαιρέσεις Α.1.65.1 75
ιδιοχρησιμοποίηση εμπορευμάτων ως πάγια Α.1.65.24 87
περιεχόμενο Α.1.65.4 77
τρόπος έκδοσης Α.1.65.5 77
τρόπος καταχώρισης Α.1.65.5 77
υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν σε συγγενικά ή 
φιλικά πρόσωπα της επιχείρησης Α.1.65.17 82

υπόχρεοι Α.1.65.2 75
φορολογητέα αξία Α.1.65.6 77
φορολογητέα αξία στην ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών Α.1.65.8 78
χρόνος έκδοσης Α.1.65.5 77
χρόνος φύλαξης Α.1.65.5 77

Στοιχείο Λιανικής Πώλησης
αντικατάσταση από τιμολόγιο Α.1.41 63

Τιμολόγιο
αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή εισαγωγή αγαθών, με απαλλαγή από το 
ΦΠΑ, εφόσον προορίζονται για εξαγωγή Α.1.11 36

αγοράς γάλακτος από τυροκομικές επιχειρήσεις Α.1.7.5.2 25
αγρότες ειδικού καθεστώτος Α.1.10.1.1 32
αγρότες κανονικού καθεστώτος Α.1.10.2.1 34
αγρότη λόγω μετάταξης από το ειδικό καθεστώς Α.1.10.2.1 34
αγρότη λόγω μετάταξης από το κανονικό καθεστώς Α.1.10.4 34
αλιευτικών προϊόντων Α.1.61 68
αμοιβή εκθλιπτικού δικαιώματος Α.1.3.3 11
αναγραφή κωδικών αριθμών σε περίπτωση πώλησης ρούχων, υποδημάτων κλπ. Α.1.60 67
αναγραφή της Δ.Ο.Υ. Α.1.14 47
ανάθεση τιμολόγησης Α.4.7 103
ανταλλαγή αγαθών Α.1.20 48
αντικατάσταση απόδειξης λιανικής Α.1.41 63



αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ Α.2.4 91
αξιοποίηση - ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Χ.Ο.) Α.1.63 71
από αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα Α.1.7.5.6 27
απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας Α.4.2.2 99
ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, 
πρακτορεία προπο, λοττο, ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών παιγνίων Α.4.3 100

αυτοτιμολόγηση Α.1.3.5 12
γενικά Α.1.1 7
δημοσιεύσεων διακηρύξεων έργων - προμηθειών σε εφημερίδες Α.1.13 46
δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Α.4.2.4 99
δικαστικοί επιμελητές Α.4.9 103
ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών Α.1.66 88
είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης Α.1.21 49

είσπραξη ποσού από εταιρία μετά τη λύση της Α.1.18 48
είσπραξης των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης Α.1.10.5 34
έκδοση από παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές Α.1.10.8 35
έκδοση από φορείς δημοσίου Α.1.6 21
έκδοση έως την 15η ημέρα επόμενου μήνα Α.4.2.5 99
Έκδοση σε προγενέστερο χρόνο από την παροχή της υπηρεσίας Α.1.57 66
εκμεταλλευτή γεωργικών μηχανημάτων, ελαιοτριβείου κλπ., για την αμοιβή του 
που καταβάλλεται σε είδος Α.1.7.5.4 25

ελεύθερων επαγγελματιών προς δημόσιο και νπδδ Α.1.12 46
έννοια Α.1.2 9
επιδικασθέντα ποσά σε κοινοπραξία μετά τη λύση της Α.1.17 47
Έργου από όμιλο επιχειρήσεων Α.1.56 66
ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης Α.1.7.6 28
λήψη πολιτιστικής χορηγίας Α.1.50 64
μεταξύ πρακτορείων ταξιδίων και των αεροπορικών εταιρειών μελών της ιατα Α.1.3.1 10
μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα Α.1.3.4 11
νόμισμα Α.2.2 91
παροχή διαδικτυακής υπηρεσίας κράτησης τουριστικού καταλύματος Α.4.8 103
παροχή πληροφοριών από τον εκδότη Α.1.5 21
παροχή στατιστικών στοιχείων μέσω δισκέτας, cd κλπ. Α.1.43 63
περιβαλλοντικό τέλος Α.2.9 94
περιεχόμενο Α.2.1 89
περιεχόμενο επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης Α.1.33 55
πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία Α.1.15 47
πώληση με διαλυτική ή αναβλητική αίρεση Α.1.19 48
πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από πωλητές υποκείμενους στο ΦΠΑ, 
εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος Α.1.54 65

πώλησης οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή 
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος Α.1.64 73

συμπληρωματικό για πώληση νωπής ελαιοπυρήνας Α.1.7.5.5 26
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) Α.1.58 67
συναλλαγές με πρόσωπα μη υπόχρεα έκδοσης Α.1.7 22
συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό Α.1.3.2 10
συντήρηση, επισκευή, βελτίωση τεχνικού έργου ή εγκατάστασης Α.1.34 56
σφαγείων κατά τη σφαγή των ζώων Α.1.7.5.7 27
τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις Α.1.32 55
τίτλος κτήσης βλ. Τίτλος κτήσης
υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων Α.4.6 102
υπογραφή του εκδότη Α.2.3 91
υπόχρεοι έκδοσης Α.1.3 9
χονδρική πώληση τύπου (εφημερίδων και περιοδικών) από υποπράκτορα 
εφημερίδων Α.1.40 62



χορήγηση έκπτωσης σε είδος Α.2.5 92
χρόνος έκδοσης Α.4.2 97
χρόνος έκδοσης από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας Α.4.5 101
χρόνος έκδοσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τη νοσηλεία ασθενών σε 
ιδιωτική κλινική Α.1.59 67

χρόνος έκδοσης σε συνεχιζόμενη υπηρεσία Α.4.2.1 98
χρόνος έναρξης υποχρέωσης έκδοσης Α.4.1 97
χρόνος προσκόμισης στοιχείου από τους δικαστικούς επιμελητές Α.4.4 101

Τιμολόγιο αγοράς
αγροτικών προϊόντων Α.1.7.5 24
αγροτικών προϊόντων από τρίτο με ανάθεση Α.1.7.5.1 25
διακίνηση και πώληση ελαιόλαδου από ελαιοτριβείο, κατ’ εντολή παραγωγών Α.1.7.5.3 25
εκμεταλλευτές ελαιοτριβείου σε αγρότη ειδικού καθεστώτος Α.1.7.1 23
χρόνος έκδοσης τιμολογίου ηρτημένων καρπών Α.4.2.7 100

Τιμολόγιο απλοποιημένο
εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί) Α.3.6 96
έννοια Α.3.1 95
παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης Α.3.6 96
περιεχόμενο Α.3.3 95
περιπτώσεις έκδοσης Α.3.2 95
πωλήσεις καυσίμων Α.3.5 96

Τιμολόγιο ηλεκτρονικό
αποδοχή Α.5.3 105
αυθεντικότητα Α.6 124
αυθεντικότητα όταν εκδίδεται από excel Α.6.1 125
δεδομένα και τρόπος διαβίβασης στην ΑΑΔΕ Α.6.7.7 133

δημοσίων συμβάσεων
βλ. σχετ. 
Δημόσιες 
συμβάσεις

διαδικασία χορήγησης «άδειας καταλληλότητας» του λογισμικού ηλεκτρονικής 
έκδοσης στοιχείων Α.6.7.4 131

διασφάλιση της αυθεντικότητας προέλευσης Α.6.2 125
έλεγχοι Α.5.4 105
έννοια Α.5.1 104
επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στην περίπτωση αποστολής πλήθους Α.5.5 106
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων Α.6.4 127
ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων μέσω παρόχου - προδιαγραφές εγκεκριμένου 
λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.» Α.6.7.2 129

λοιπές υποχρεώσεις παρόχων Α.6.7.5 131
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Α.6.6 128
πεδία μορφότυπου Α.5.6.1 106
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή Α.6.5 127
πρότυπο έκδοσης Α.5.6 106
προϋποθέσεις για τη χορήγηση «άδειας καταλληλότητας» του λογισμικού του 
παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Α.6.7.3 130

τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης δεδομένων Α.5.7 109
τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης A.5.7.1 112
τρόποι διασφάλισης της αξιοπιστίας Α.6.3 126
τρόπος έκδοσης Α.5.2 105
υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων A.6.7 128
φάκελος άδειας καταλληλότητας – υποβαλλόμενα δικαιολογητικά Α.6.7.6 133
χορήγηση «Άδειας καταλληλότητας» λογισμικού Α.6.7.1 129

Τιμολόγιο Πιστωτικό
αγορά ηλεκτρονικών αγαθών (tablet, κινητά τηλέφωνα, laptop, κ.λπ.) Α.1.4.6 16
αγρότες ειδικού καθεστώτος Α.1.4.5 16



αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εγκατάσταση στην ελλάδα Α.1.4.4 16
διαφορές για ΦΠΑ Α.1.4.2 13
διόρθωση συντελεστή ΦΠΑ Α.1.4.2.2 15
εκκοκκιστήρια βάμβακος προς τους αγρότες Α.1.4.14 20

έκπτωση λόγω τζίρου βλ. Έκπτωση 
λόγω τζίρου

έννοια Α.1.4 12
καταστροφή επιστρεπτέων εμπορευμάτων λόγω ακαταλληλότητας Α.1.4.10 19
κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) Α.1.4.7 17

κώδικας ΦΠΑ Α.1.4.2.1 14
λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου Α.1.4.9 19
λόγω ελλειμμάτων κατά την παραλαβή εμπορευμάτων Α.1.4.12 20
λόγω λανθασμένης αναγραφής της αξίας στο τιμολόγιο ή παράδοσης 
διαφορετικών αγαθών από τα τιμολογηθέντα Α.1.4.13 20

παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, ως τελικών προϊόντων, χωρίς 
υλικά του πελάτη Α.1.4.3 15

προς διόρθωση της τιμής αγοράς Α.1.53 65
συμβεβλημένοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, κατ' εφαρμογή του μηχανισμού 
αυτόματης επιστροφής (claw back) Α.1.4.1 12

χορήγηση εκπτώσεων λόγω διακανονισμού του τιμήματος Α.1.4.11 20
χρόνος έκδοσης Α.4.2.6 100

Τιμολόγιο συγκεντρωτικό
έννοια Α.3.4 96
χρόνος έκδοσης Α.4.2.3 99

Τίτλος κτήσης
εισοδήματα ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Α.1.7.3 24
εκμεταλλευτές ελαιοτριβείου σε αγρότη ειδικού καθεστώτος Α.1.7.1 23
επιστροφή χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω 
συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Α.1.7.4 24

κατασκευαστές χειροτεχνημάτων Α.1.7.2 23
οφειλόμενα ποσά σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων Α.1.38 62
υπόχρεοι Α.1.7 22

Φάρμακα
επαναλαμβανόμενες πωλήσεις Α.1.48 64

Φορολογικά κίνητρα
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων Β.9 143




