
Το Νέο φορολογικό σκηνικό στα πρατήρια υγρών καυσίμων με 
το σύστημα εισροών – εκροών και με ότι ορίζουν τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Στο σεμινάριο θα γίνει αφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον κώδικα 
φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών και στις νέες υποχρεώσεις που θα έχουν οι 
επιχειρήσεις πρατηρίων από 01/01/2015  
Ποιο το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και εφαρμογής ;  
Ποια τα φορολογικά στοιχεία πώλησης του πρατηρίου τι να προσέξουμε ποια τα 
υποχρεωτικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά ;  
Ποιοι οι τρόποι έκδοσης των φορολογικών στοιχείων ;  
Τι να προσέξουμε από 01/01/2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ; 
 
Εισηγητής : Χριστόπουλος Γιώργος 

Φοροτεχνικός και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. 
Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και της Ενωσης 
Βενζινοπωλών Ν.Αττικής. 
 
Χρόνος Διεξαγωγής: Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 ( 17:30 μ.μ. - 22:00 μ.μ. )  
 
Τόπος διεξαγωγής: Από το σπίτι ή το γραφείο σας. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (live) 
Mέσω ( INTERNET ) στην διαδραστική πλατφόρμα του Πανελληνίου ( μη 
κερδοσκοπικού ) Συλλόγου Διαδικτυακής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα www.pasde.gr 
 
 
 
Κόστος Συμμετοχής: 35€  
Μέλη Συλλόγου ΠΑ.Σ.Δ.Ε. : ΔΩΡΕΑΝ 
 
Aναλυτική θεματολογία σεμιναρίου : 
 
 
 
Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται τι πρέπει να αναγράφουν και πως αυτά 
καταχωρούνται στα βιβλία του πρατηρίου. 
 
Τι νομοθετήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009:  
- Ποιες οι υποχρεώσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή και εγκατάσταση του 
συστήματος εισροών εκροών ; 
- Ποιες οι διατάξεις για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) σχετικά με 
τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, την σύνδεση του 
πρατηρίου με τον φορολογικό μηχανισμό και με το taxisnet. 
 
Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - 
Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων 
- Αποστολή δεδομένων και πληροφοριών στη Γ.Γ.Π.Σ. ( ΠΟΛ.1032/21-2-13) 
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Ποιο το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και εφαρμογής ποιες οι επιπτώσεις που 
ανακύπτουν και οι κυρώσεις στο πρατήριο εάν και εφόσον απεικονιστούν διαφορές 
μεγαλύτερες του ορίου στο ισοζύγιο καυσίμων ; 
 
Ποια τα φορολογικά στοιχεία πώλησης του πρατηρίου τι να προσέξουμε ποια τα 
υποχρεωτικά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά ; 
 
Ποιοί οι τρόποι έκδοσης των φορολογικών στοιχείων σε συναλλαγές όπως : 
- Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες (αυτοκίνητα μη επιτηδευματιών).  
- Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών 
(επιτηδευματίες).  
- Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών  
 
Πως θα γίνει η ενημέρωση και οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του πρατηρίου ; 
Tι ισχύει με τις νέες διατάξεις και τι να προσέξουμε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις ; 
 
Διευκρινήσεις και παραδείγματα συναλλαγών όπως : 
- Πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λ.π. 
- Πωλήσεις επί πιστώσει 
- Συναλλαγές σε βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
- Πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης 
 
Πως θα χειριστούμε όταν έχουμε σύμβαση με τιμή μονάδος, διαφορετική από την αναγραφείσα 
στις αποδείξεις εσόδου ; Υπάρχει εναλλακτική λύση ; 
 
Ποια τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται κατά περίπτωση συναλλαγών :  
- Στην επί τόπου παράδοση καυσίμου : 
- Σε πελάτες ιδιώτες π.χ. σπίτια ( πώληση πετρελαίου θέρμανσης ):  
- Σε πελάτες επαγγελματίες : 
 
Τι να προσέξουμε από 01/01/2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην έκδοση 
των φορολογικών στοιχείων, την απογραφή 31-12-2014, την τήρηση των λογιστικών 
αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σε ποια κατηγορία εντάσσονται πλέον τα πρατήρια 
υγρών καυσίμων ; 
 
 
Αναλυτικό παράδειγμα συναλλαγών - Ποιος ο λογιστικός χειρισμός στα βιβλία του πρατηρίου ;  
 
- Ισοζύγιο ημέρας 
 
Ποια παραστατικά του συστήματος μπορούν να μη εκτυπώνονται:  
- Δελτίο Λιτρομέτρησης 
- Δελτίο επιστροφής 
- Δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης  
– Ποιες οι ευθύνες του εγκαταστάτη και ποιες του πρατηριούχου ; 
 
Μέσω της πλατφόρμας του συλλόγου θα μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του 
σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να υποβάλλεται ερωτήσεις άμεσα μέσω 
της (αποστολής γραπτού ερωτήματος ) διαδραστικής πλατφόρμας είτε μέσω 



τηλεφώνου (τηλεφωνική παρέμβαση) απευθείας στον εισηγητή. Μετά το διάλειμμα και 
πριν από το τέλος της εισήγησης θα απαντηθούν οι ερωτήσεις όπου θα αποσταλούν ( όλο το 
αρχείο των ερωτήσεων απαντήσεων ) σε όλους τους συμμετέχοντες στο email τους.  
 
Στους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν στο σεμινάριο και θα επιβεβαιωθεί η 
κατάθεση τους θα αποσταλεί στο email τους, οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου στην 
αίθουσα παρακολούθησης με δυνατότητα εκτύπωσης του πιστοποιητικού 
παρακολούθησης και εκτύπωσης του φορολογικού στοιχείου. 
 
Δηλώστε συμμετοχή στο Σεμινάριο από εδώ. 
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
IBAN: GR 4601 7214 3000 5143 07 2490 685 
Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως αποστείλατε το καταθετήριο της 
τράπεζας στο email: pasde.gr@gmail.com 
ή στο fax 211 770 8006. Προσοχή για τον ταχύτερο έλεγχο της εγγραφής σας η αιτιολογία της 
κατάθεσης πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία της συμμετοχής σας στο σεμινάριο. 
 
Πώς θα γίνω μέλος του συλλόγου ;  
Μέσα από το site του Συλλόγου στο www.pasde.gr στη φόρμα επικοινωνίας μπορείτε 
να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να ωφεληθείτε των προνομίων που έχουν τα 
μέλη του συλλόγου μας. Η ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο είναι 120€. 
 
Γιατί να γίνω μέλος ; 
Τα μέλη του συλλόγου μας έχουν προτεραιότητα εγγραφής στα live σεμινάρια που 
διοργανώνει ο σύλλογος και μπορούν να τα παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν χωρίς 
πρόσθετες ή κρυφές χρεώσεις. 
Ο σύλλογος έχει ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό υλικό 4.500 video μαθημάτων για 
Μαθηματικά, Αρχαία, Φυσική και Χημεία της Α, Β, και Γ τάξης του Γυμνασίου όπου 
εντελώς δωρεάν μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς χρονικά περιθώρια στις video 
λύσεις του Γυμνασίου.  

http://18jt.mjt.lu/link/18jt/g3ny392/4/2T0-MJsvuGvxrneezV68gA/aHR0cDovL3d3dy5wYXNkZS5nci93ZWJpbmFy
mailto:pasde.gr@gmail.com
http://www.pasde.gr/

