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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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Πληρ. Κατερίνα Νιάρχου
Αριθ. Πρωτ. 10417

ΑΘΗΝΑ, 18 επηεκβξίνπ 2018
ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΣΟΤ Φ..Α.
ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΘΕΜΑ : «ΔΗΛΩΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤ»
Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β’ 3965/12-9-2018 ε θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ΓΔΑΦ 1128500 ΔΞ 2018, ζύκθσλα
κε ηελ νπνία νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ιηαληθέο ζπλαιιαγέο κέζσ
κεραληζκώλ POS ή κε άιια ειεθηξνληθά κέζα (e-banking θ.ι.π) – άρα ΚΑΙ ηα θαρμακεία – θα πρέπει να
δηλώνοσν ηοσς επαγγελμαηικούς λογαριαζμούς ηοσς ζηο TAXISnet έως και 12/12/2018.
Προζοτή : ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δεισζεί ν ινγαξηαζκόο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην POS
θαη νη ππόινηπνη ινγαξηαζκνί πνπ γίλνληαη ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκό ηεο επηρείξεζεο.
Δηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε :


Η κε δήισζε Δπαγγεικαηηθνύ Λνγαξηαζκνύ ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Α.Α.Γ.Δ. επηθέξεη δηνηθεηηθό
πξόζηηκν ύςνπο ρηιίσλ (1000) επξώ. Η κε ππνβνιή δήισζεο δηόξζσζεο, πξνο ζπκκόξθσζε, από ηνπο
Τπόρξενπο, ζηηο πεξηπηώζεηο απελεξγνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Λνγαξηαζκνύ θαη’ εθαξκνγή ησλ
παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5α (ηεο απόθαζεο 45231/20-4-2017), λνείηαη σο κε δήισζε
Δπαγγεικαηηθνύ Λνγαξηαζκνύ θαη επηθέξεη ην πξόζηηκν ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ.



Η ππνβνιή δήισζεο Δπαγγεικαηηθνύ Λνγαξηαζκνύ ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Α.Α.Γ.Δ. πέξαλ ησλ
πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 5α επηβάιιεηαη ζηνπο Τπόρξενπο
δηνηθεηηθό πξόζηηκν ύςνπο εθαηό (100) επξώ



Σα πξόζηηκα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ επηβάιινληαη από ηνλ Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκόδηνο γηα
ηελ παξαιαβή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ Τπόρξενπ, θνηλνπνηνύληαη ζηνλ Τπόρξεν
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170) θαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Δ.Γ.Δ. (λ.δ. 356/1974, Α΄ 90).

ην παξαζέηνπκε όιν ην θείκελν ηεο απόθαζεο θαη παξαθαινύκε όπσο ελεκεξσζείηε θαη πξάμεηε ηα δένληα.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ
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ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ
ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
12 επτεμβρίου 2018
ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Αρ. Φύλλου 3965
Αριθμ. ΓΔΑΦ 1128500 ΔΞ2018

Τροποποίηςη τησ 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινήσ υπουργικήσ απόφαςησ
«Ρφθμιςη Υποχρζωςησ Αποδοχήσ Πληρωμών με Κάρτα, ςφμφωνα με το άρθρο 65 του
Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
Α) Σηο δηαηάμεηο:
1. Σσλ άξζξσλ 62 , 63 , 64 θαη 65 ηνπ Ν. 4446/2016 (Α΄ 240), «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, Γηνηθεηηθή
Γηθαηνζχλε, Σέιε -Παξάβνια, Οηθεηνζειήο απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο παξειζφλησλ εηψλ,
Ηιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4270/2014 θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ.
2. Σνπ π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
3. Σνπ π.δ. 116/2014 (Α΄ 185), «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο», φπσο
ηζρχεη.
4. Σνπ π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 θαη Α΄ 25/2015) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ»,
φπσο ηζρχεη.
5. Σνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα».
6. Σνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζηψλ Δζφδσλ» (Α.Α.Γ.Δ.) ηνπ Ν. 4389/2016
(Α΄ 94).
Β) Σελ αξηζκ. 45231/20.4.2017 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ
(Β΄ 1445).
Γ) Σελ αξηζκ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ2016/14-11-2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ (Β΄ 3696), «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Αηθαηεξίλε
Παπαλάηζηνπ».
Γ) Σελ αξηζκ. Γ. ΟΡΓ. 1036960 ΔΞ2017/10.3.2017 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» (Β΄ 968), φπσο ηζρχεη.
Δ) Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε:
`Αρθρο 1
Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5α ηεο αξηζκ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. ΓΔΑΦ 1167412 ΔΞ
2017/6-11-2017 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Β΄ 3944),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Οη δηθαηνχρνη πιεξσκήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ
ειεθηξνληθά ηνλ ή ηνπο Δπαγγεικαηηθφ/νχο Λνγαξηαζκφ/νχο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΑΑΓΔ
(www.aade.gr) κε ηε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ δηαζέηνπλ νη ρξήζηεο γηα φιεο ηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο ηεο ΑΑΓΔ, εληφο κελφο απφ ηελ έλαξμε άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππάγεηαη ζηνπο
Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ πξψηε
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εθαξκνγή νη σο άλσ ππφρξενη νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο».
2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 5α ηεο αξηζκ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απφθαζεο
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.
ΓΔΑΦ 1167412 ΔΞ 2017/6-11-2017 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο (Β΄ 3944), πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο:
«Οη κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη ζηνπο Δπαγγεικαηηθνχο Λνγαξηαζκνχο δειψλνληαη εληφο κελφο απφ
ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία επήιζε ε κεηαβνιή. Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή νη σο άλσ ππφρξενη
νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο».
`Αρθρο 2
Μεηά ην άξζξν 5α ηεο αξηζκ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. ΓΔΑΦ 1167412 ΔΞ 2017/6-112017 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Β΄ 3944), πξνζηίζεηαη
άξζξν 5β σο εμήο:
«`Αρθρο 5β
1. Γηα ηε κε δήισζε Δπαγγεικαηηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Α.Α.Γ.Δ., επηβάιιεηαη
ζηνπο Τπφρξενπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο ρίιηα (1000) επξψ. Η
κε ππνβνιή δήισζεο δηφξζσζεο, πξνο ζπκκφξθσζε, απφ ηνπο Τπφρξενπο, ζηηο πεξηπηψζεηο
απελεξγνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη΄ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 5α, λνείηαη σο κε δήισζε Δπαγγεικαηηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη επηθέξεη ην πξφζηηκν ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
2. Γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο Δπαγγεικαηηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Α.Α.Γ.Δ.
πέξαλ ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 5α επηβάιιεηαη ζηνπο
Τπφρξενπο δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο εθαηφ (100) επξψ.
3. Σα πξφζηηκα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη
αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ Τπφρξενπ,
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Τπφρξεν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) θαη
εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (Ν.Γ. 356/1974, Α΄ 90).»
`Αρθρο 3
Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αθήνα, 28 Ασγούζηοσ 2018
Οη Τπνπξγνί
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΑΚΗ

Τθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ

