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Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο την παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών σε σχέση με 
την εξέταση των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγής που υποβάλλονται στο πλαίσιο υλοποίησης 
Μέτρων/Προγραμμάτων  του  ΕΓΤΕ  (Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Εγγυήσεων)  και  ΕΓΤΑΑ 
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και εξετάζονται κατά τον οπτικό διοικητικό 
έλεγχο.  Σε  καμία  περίπτωση  οι  διευκρινήσεις  του  παρόντος  δεν  υποκαθιστούν  τα  Ελληνικά 
Λογιστικά  Πρότυπα  (πρώην  Κώδικας  Φορολογικής  Απεικόνισης  Συναλλαγών  (ΚΦΑΣ))  όπως 
ισχύει  κάθε  φορά.  Για  την  έκδοση  των  διευκρινιστικών  οδηγιών  ελήφθη  υπόψη  το  ακόλουθο 
θεσμικό πλαίσιο:

1. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Μαρτίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου. 

2. Ο Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού 
κοινών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Καν. 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως ισχύει. 

3. Ο Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

4. Τον  Καν.  (ΕΕ)  1306/2013  σχετικά  με  τη  χρηματοδότηση,  τη  διαχείριση  και  την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ.  352/78,  (ΕΚ)  αριθ.  165/94,  (ΕΚ)  αριθ.  2799/98,  (ΕΚ)  αριθ.  814/2000,  (ΕΚ)  αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 

5. Τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Καν. 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

6.  Τον Καν. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013,«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347,20.12.2013, σ.671).

7. Τον  εκτελεστικό  Καν.  (ΕΕ)  αριθ.  181/2014  της  Επιτροπής,
 της 20ής Φεβρουαρίου 2014για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα 
εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

9. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας 
για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

10.  Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
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και  τις  διοικητικές  κυρώσεις  που  εφαρμόζονται  στις  άμεσες  ενισχύσεις,  τη  στήριξη  της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιημένος ισχύει.

11. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ.  807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, όπως ισχύει.

12. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει.

13.  Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1306/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου  όσον  αφορά  το  ολοκληρωμένο  σύστημα  διαχείρισης  και  ελέγχου,  τα  μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιημένος ισχύει.

14.  Τον Καν. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,της 22ας Οκτωβρίου 
2014 σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα 
και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του KAN(ΕΚ) 
3/2008 του Συμβουλίου.

15. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του Καν. 
(EE)  αριθ.  1308/2013 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου  όσον αφορά τις 
ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας.

16. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση 
κανόνων  εφαρμογής  του  Καν.  (ΕΕ)  1308/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας.

17. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1829 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2015 για τη 
συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και 
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.

18. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2015 για τη θέσπιση 
κανόνων  εφαρμογής  του  Καν.  (ΕΕ)  1144/2014  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά 
προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες.

19. Την με αριθμό C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την 
έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

20. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016 για τη 
συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον  αφορά  τα  εθνικά  προγράμματα  στήριξης  στον  αμπελοοινικό  τομέα  και  για  την 
τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.

21. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016 για τη θέσπιση 
κανόνων  εφαρμογής  του  Καν.  (ΕΕ)  1308/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

22. Τον  Καν.  2017/891της  Επιτροπής,  της  13ης  Μαρτίου  2017,  «για  τη  συμπλήρωση  του 
κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους τομείς  των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και τη 
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συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς 
και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011» 
(ΕΕ L 138, 25.5.2017, σ.4).

23. Τον  Καν.  2017/892  της  Επιτροπής,  της  13ης  Μαρτίου  2017,  «για  τη  θέσπιση  κανόνων 
εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕE)  αριθ.  1308/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου  όσον  αφορά  τους  τομείς  των  οπωροκηπευτικών  και  των  μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 138, 25.5.2017,σ. 57). 

24. Τον  Καν.(ΕΕ)  2017/2393  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης 
Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη 
της  αγροτικής  ανάπτυξης  από  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ),  (ΕΕ)  αριθ.  1306/2013  σχετικά  με  τη  χρηματοδότηση,  τη  διαχείριση  και  την 
παρακολούθηση  της  κοινής  γεωργικής  πολιτικής,  (ΕΕ)  αριθ.  1307/2013,  περί  θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής  γεωργικής  πολιτικής,  (ΕΕ)  αριθ.  1308/2013  για  τη  θέσπιση  κοινής  οργάνωσης  των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη 
διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και 
την  καλή  μεταχείριση  των  ζώων  και,  αφετέρου,  την  υγεία  των  φυτών  και  το  φυτικό 
αναπαραγωγικό υλικό

25. Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) «Σύσταση 
Οργανισμού  Πληρωμών  και  Ελέγχου  Κοινοτικών  Ενισχύσεων  Προσανατολισμού  και 
Εγγυήσεων»,  όπως τροποποιήθηκαν και  συμπληρώθηκαν  με  το  άρθρο 4  του Ν.  2732/1999 
(ΦΕΚ 154/Α΄/1999), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001), το άρθρο 3 του Ν. 
3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006) και τα άρθρα 32 και 33 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/2008).

26. Την περίπτωση β του άρθρου 23 του νόμου υπ'  αριθ.  4172/2013 σχετικά  με τη φορολογία 
εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.  4046/2012,  του  ν.  4093/2012  και  του  ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013) 

27. Τον Νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.
28. Το  Νόμο  4314/2014  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014-2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  Ν.  3419/2005  (Α΄297)  και  άλλες 
διατάξεις» (Α΄265) όπως ισχύει.

29. Την  με  αριθμό  282966/09-07-2007  (ΦΕΚ  1205/Β΄/2007)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών 
Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων 
που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

30. Την  υπ'  αριθμό  132537/21-4-2011  (ΦΕΚ  684/Β΄/2011)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και 
Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και  Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης 
Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)– Ν.Π.Ι.Δ. 
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31. Την  υπ'  αρ.  22528/430/17.05.2017  (ΦΕΚ  1721/Β’/2017)   Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών σχετικά με 
την  καθιέρωση  της  υποχρεωτικής  καταβολής  από  τους  εργοδότες  των  αποδοχών  των 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

32. Την με αριθμό 281255/06-05-2008 (ΦΕΚ 794/Β΄/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης  & Τροφίμων  «Έγκριση Κανονισμού  Διαδικασιών Ελέγχων  του Ν.Π.Ι.Δ.  με  την 
επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και  Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».

33.  Την με αριθμό 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για  το  Σύστημα  Διαχείρισης  και  Ελέγχου  του  Προγράμματος  «Αγροτική  Ανάπτυξη  της 
Ελλάδας 2014-2020, όπως ισχύει. 

34.  Την ΠΟΛ 1216/2014 με θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 
του Νόμου 4172/2013."

35.  Την  ΠΟΛ.1079/6.4.2015  που  αφορά  σε  "Διευκρινίσεις  επί  της  αριθμ.  ΠΟΛ.1216/2014 
εγκυκλίου,  σχετικά  με  την  έκπτωση  ή  μη  δαπάνης  που  αφορά  σε  αγορά  αγαθών  ή  λήψη 
υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ"

36. Την ΠΟΛ 1055/2016 με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. 
β’ του άρθρου 23 του ν.  4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και 
πιστωτών από τρίτους."

37. Την ΠΟΛ.1158/2016  που αφορά σε "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων 
ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων".

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής νομοθεσίας ως ακολούθως:
1.  Κάθε  είδους  δαπάνη που  συνοδεύεται  από νόμιμο  φορολογικό  στοιχείο  καθαρής  αξίας  έως 
πεντακοσίων  ευρώ  προ  ΦΠΑ,  μπορεί  να  εξοφλείται  και  χωρίς  τη  χρήση  τραπεζικού  μέσου 
πληρωμής, δηλαδή με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής.
2. Κάθε φορολογικό στοιχείο που αφορά σε αγορά επενδυτικών αγαθών καθαρής αξίας άνω των 
πεντακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ, η τμηματική ή ολική εξόφλησή του, γίνεται με τη χρήση τραπεζικού 
μέσου πληρωμής.
3. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:

3.1. Η κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, όπως προβλέπεται 
στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
3.2. Η μεταφορά μεταξύ λογαριασμών του δικαιούχου και του προμηθευτή εντός της ίδιας 
τράπεζας ή έμβασμα ανάμεσα σε λογαριασμούς διαφορετικών τραπεζών.
3.3.  Η  έκδοση  και  παράδοση  επιταγών  έκδοσης  του  δικαιούχου,  σε  προμηθευτή  και 
εξόφλησή τους μέσω τραπέζης.
3.4.  Η  αποδοχή  από  το  δικαιούχο  συναλλαγματικών  έκδοσης  του  προμηθευτή,  και  η 
εξόφληση τους στην τράπεζα.
3.5. Η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα.
3.6. Παράδοση επιταγών τρίτων (πελατείας) από τον δικαιούχο της στήριξης σε προμηθευτή 
και εξόφλησή τους στην τράπεζα.
3.7. Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής.
3.8.  Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών του δικαιούχου που πραγματοποιεί  την 
πληρωμή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό ταυτοποιημένο λογαριασμό 
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πληρωμών  του  δικαιούχου  που  τηρείται  σε  Πάροχο  Υπηρεσιών  Πληρωμών  του  ν. 
3862/2010  (ήτοι  Πιστωτικό  Ίδρυμα,  Ίδρυμα  Ηλεκτρονικού  Χρήματος  ή  Ίδρυμα 
Πληρωμών).

4. Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης / πληρωμής είναι:
4.1. Κατάθεση μετρητών από τον δικαιούχο της στήριξης στον τραπεζικό λογαριασμό του 
προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτείται:

(α)  το  αντίγραφο  του  καταθετήριου  του  ποσού  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  του 
προμηθευτή όπου ως καταθέτης εμφανίζεται ο δικαιούχος της στήριξης (ή για τα 
επενδυτικά μέτρα πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του και ο οποίος δεν μπορεί 
να είναι ο προμηθευτής). Ως αιτιολογία της κατάθεσης αναγράφεται ο αριθμός του 
εξοφλούμενου παραστατικού ή η περιγραφή του επενδυτικού αγαθού και 
(β) η απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.

4.2.  Μεταφορά  από  τον  λογαριασμό  του  δικαιούχου  της  στήριξης  σε  λογαριασμό  του 
προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτείται:

(α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων ή αντίγραφο της 
ηλεκτρονικής  συναλλαγής  από  το  οποίο  θα  προκύπτει  ο  λήπτης  του  ποσού 
πληρωμής,  δηλαδή  ο  προμηθευτής  και  ο  καταθέτης,  δηλαδή  ο  δικαιούχος  της 
στήριξης
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.

4.3.  Έκδοση  επιταγών  από  τον  λογαριασμό  του  δικαιούχου  της  στήριξης  προς  τον 
προμηθευτή, οι οποίες πρέπει να έχουν πληρωθεί από την Τράπεζα σε χρόνο προγενέστερο 
της υποβολής της αίτησης πληρωμής. Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτείται:

(α) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του εκδότη 
(extrait) ή άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης, που να δείχνει την 
πληρωμή για κάθε επιταγή 
(β) φωτοαντίγραφο δύο όψεων του σώματος κάθε επιταγής
(γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.

4.4. Αποδοχή από το δικαιούχο της στήριξης συναλλαγματικών έκδοσης του προμηθευτή οι 
οποίες πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέσω τραπέζης (και όχι απ’ ευθείας με μετρητά στον 
προμηθευτή)  σε  χρόνο  προγενέστερο  της  υποβολής  της  αίτησης  πληρωμής.  Για  την 
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται:

(α)  βεβαίωση  από  την  τράπεζα  ή  αντίγραφο  εξοφλητικής  συναλλαγματικών  της 
τράπεζας  στην  οποία  έχουν  κατατεθεί  οι  συναλλαγματικές  ή  άλλο  έγγραφο 
θεωρημένο  από  την  τράπεζα  έκδοσης,  που  να  δείχνει  την  πληρωμή  για  κάθε 
συναλλαγματική
(β) φωτοαντίγραφο δύο όψεων του σώματος κάθε συναλλαγματικής 
(γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.

4.5. Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον δικαιούχο της στήριξης και παράδοσή της στον 
προμηθευτή.  Η  τραπεζική  επιταγή  μπορεί  να  εκδοθεί  μέσω  αντίστοιχης  κατάθεσης 
μετρητών στην τράπεζα ή μέσω μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό του δικαιούχου της 
στήριξης. Η τραπεζική επιταγή μπορεί να εκδοθεί σε διαταγή του δικαιούχου της στήριξης 
και να οπισθογραφηθεί από αυτόν κατά την μεταβίβασή της στον προμηθευτή ή να εκδοθεί 
σε διαταγή του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά αποτελούν:

α) το αντίγραφο της κίνησης έκδοσης της τραπεζικής επιταγής όπου αναγράφεται ο 
δικαιούχος της στήριξης ως εκδότης της επιταγής 
β) φωτοτυπία διπλής όψης του σώματος της επιταγής και 
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γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.
4.6. Παράδοση επιταγών τρίτων (πελατείας) από τον δικαιούχο της στήριξης σε προμηθευτή 
οι οποίες πρέπει να έχουν πληρωθεί από την Τράπεζα σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής 
της αίτησης πληρωμής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται:

(α) φωτοαντίγραφα των επιταγών (δύο όψεις) 
(β)  απόδειξη  παράδοσης  /  εκχώρησης  επιταγών  που  εκδίδει  ο  δικαιούχος  της 
στήριξης ή απόδειξη παραλαβής των επιταγών που εκδίδει  ο προμηθευτής,  όπου 
αναγράφονται  για  κάθε  επιταγή  ο  αριθμός,  το  Τραπεζικό  Ίδρυμα,  ο  εκδότης,  ο 
πελάτης, το ποσό και η ημερομηνία. 
(γ) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού του εκδότη ή 
άλλο έγγραφο θεωρημένο από την τράπεζα έκδοσης που να δείχνει την πληρωμή για 
κάθε  επιταγή.  Τα  παραπάνω  είναι  απαραίτητα  συνοδευτικά  της  απόδειξης.  Η 
παραπάνω τεκμηρίωση αφορά το παραστατικό εξόφλησης στο σύνολό του δηλαδή 
δεν  μπορεί  να γίνει  δεκτή  μερική  τεκμηρίωση.  Το συνολικό ποσό των επιταγών 
ενδέχεται να μην συμπίπτει με το ποσό του παραστατικού το οποίο εξοφλείται αλλά 
να το υπερκαλύπτει. Η απόδειξη εκδίδεται πάντα για το ποσό της πληρωμής και όχι 
για το ποσό του εξοφλούμενου παραστατικού. Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί επιταγές 
τρίτων ως μέσο εξόφλησης με δική του ευθύνη και  μόνο όταν είναι  βέβαιος ότι 
μπορεί να προσκομίσει  τα σχετικά τραπεζικά έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την 
πληρωμή για κάθε επιταγή.

4.7.  Έκδοση  ταχυδρομικής  επιταγής  –  ταχυπληρωμής  με  κατάθεση  μετρητών  του 
δικαιούχου της στήριξης στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο προγενέστερο 
της υποβολής της αίτησης πληρωμής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται:

(α)  αποδεικτικά  έκδοσης  και  είσπραξης  της  ταχυδρομικής  επιταγής,  όπου  θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του Δικαιούχου και του προμηθευτή και 
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.

4.8.  Εξόφληση  μέσω  κάρτας  πληρωμών  (χρεωστικής,  πιστωτικής,  προπληρωμένης). 
Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να ταυτοποιείται και να έχει 
εκδοθεί  στο  όνομα  του  δικαιούχου  της  στήριξης  ή  να  συνδέεται  απαραιτήτως  με 
λογαριασμό πληρωμών που τηρείται  σε  Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα του 
δικαιούχου της στήριξης. Για την πιστοποίηση απαιτούνται:

(α)  αντίγραφο  κίνησης  κάρτας  ή  λογαριασμού  πληρωμών  του  δικαιούχου  της 
στήριξης  που  τηρείται  σε  Πάροχο  Υπηρεσιών  Πληρωμών  που  αποτυπώνει  τις 
κινήσεις της κάρτας και στο οποίο να εμφανίζεται κάθε δόση ή η εφάπαξ καταβολή 
για τη συναλλαγή και 
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή εξοφλητική βεβαίωση.

5.  Δεν  επιτρέπεται  κατακερματισμός  της  δαπάνης  που  οδηγεί  σε  αποφυγή  των  παραπάνω 
υποχρεώσεων για την εξόφληση τιμολογίων άνω των 500 ευρώ δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική 
τιμολόγηση ενιαίας δαπάνης π.χ. πιστοποίηση η οποία τιμολογείται ξεχωριστά σε παραπάνω από 
ένα τιμολόγια.
6. Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά επενδυτικού 
αγαθού  ή  όταν  πραγματοποιούνται  τμηματικές  καταβολές  που  αφορούν  παραστατικό  καθαρής 
αξίας άνω των πεντακοσίων ευρώ, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, ανεξαρτήτως 
του ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής και για κάθε μέρος αυτής.
7.  Η  πιστοποίηση  της  εξόφλησης  γίνεται  με  την  υποβολή  της  απόδειξης  είσπραξης  ή  της 
εξοφλητικής βεβαίωσης του προμηθευτή, η οποία αποτελεί το παραστατικό εξόφλησης. Η ένδειξη 
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«εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν τεκμηριώνει εξόφληση και δεν αντικαθιστά την εξοφλητική 
απόδειξη.  Θα  πρέπει  η  ένδειξη  «εξοφλήθη»  για  να  θεωρηθεί  ως  εξοφλητική  βεβαίωση  να 
συνοδεύεται με υπογραφή του εκδότη και τα στοιχεία αυτού (σφραγίδα). Απαιτείται ο συσχετισμός 
της εξόφλησης με τις δαπάνες με την αναγραφή των στοιχείων των τιμολογίων και των μέσων 
εξόφλησής τους (επιταγές / συναλλαγματικές και στοιχεία τραπεζικών κινήσεων) στις αποδείξεις 
είσπραξης ή στις βεβαιώσεις εξόφλησης.
8.  Στις  περιπτώσεις  όπου  από  τα  ως  άνω  περιγραφόμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τις 
εξοφλήσεις  με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δεν προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία των 
αντισυμβαλλόμενων  δύναται  να  ζητείται  επιπλέον  απόδειξη  είσπραξης  ή  έγγραφο  ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής. Για τα μέτρα με 
βάση την έκταση του Π.Α.Α. 2014 -2020 (ενδεικτικά μέτρο 11 και δράση 10.01.8) θα πρέπει να 
επιλέγεται  στο  πληροφοριακό  σύστημα  που  υποστηρίζει  τα  μέτρα  αυτά  το  πεδίο  “Μη έγκυρο 
Παραστατικό” αναφέροντας παράλληλα στις παρατηρήσεις του εντύπου την αιτιολογία. Κατά τη 
διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών θα δίνεται στο δικαιούχο η δυνατότητα αναθεώρησης του 
υποβαλλόμενου παραστατικού. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η πληρωμή του προμηθευτή 
με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής άλλων προσώπων πέραν του δικαιούχου της στήριξης, 
και  σε περίπτωση δικαιούχου  της  στήριξης  νομικού  προσώπου ή συλλογικού  σχήματος,  με  τη 
χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής άλλων προσώπων εκτός  των περιπτώσεων 4.4 και 4.6 της 
παρούσας. Για την εξόφληση προμηθευτών, είναι αποδεκτή η χρήση κοινών λογαριασμών τους 
οποίους διατηρεί ο δικαιούχος της στήριξης.
9.  Σε  περίπτωση  εξόφλησης  παραστατικού  καθαρής  αξίας  έως  και  πεντακοσίων  ευρώ  μέσω 
μετρητών τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι: απόδειξη 
είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή 
περί εξόφλησης της συναλλαγής.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις και για κάθε συναλλαγή, πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, 
δηλαδή  να  αποδεικνύεται  η  αγορά  των  αντίστοιχων  επενδυτικών  αγαθών,  υπηρεσιών  και  η 
πληρωμή  τους  από  τον  δικαιούχο  της  στήριξης,  ανεξάρτητα  εάν  η  συναλλαγή  αυτή 
πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή.
11.  Το  σύνολο  των  ως  άνω  συναλλαγών  πρέπει  να  αποτυπώνεται  στις  κατά  περίπτωση  και 
σύμφωνα  με  την  τηρούμενη  κατηγορία  λογιστικών  βιβλίων  του  δικαιούχου  λογιστικές 
καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014).
12. Στα επενδυτικά μέτρα και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ο δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει 
και  να  εκδίδει  ηλεκτρονικά  τιμολόγια.  Ηλεκτρονικό  τιμολόγιο  είναι  οποιοδήποτε  τιμολόγιο 
περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) και 
το οποίο έχει  εκδοθεί  και  ληφθεί  σε ηλεκτρονική  μορφή.  Για τους  σκοπούς πιστοποίησης των 
δαπανών της επένδυσης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται. 
13. Σε περίπτωση κατά την οποία οι προμηθευτές είναι νομικά πρόσωπα και οι καταθέσεις από τον 
δικαιούχο της  στήριξης  πραγματοποιούνται  σε προσωπικό λογαριασμό και  όχι  σε εταιρικό  του 
προμηθευτή, οι εξοφλούμενες δαπάνες δεν θα πιστοποιούνται. 
14.  Σε  περίπτωση  καταβολής  αποδοχών  (μισθοδοσία)  των  εργαζομένων  στον  ιδιωτικό  τομέα 
καθιερώνεται από 01.06.2017 η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των 
εργαζομένων  αποκλειστικά  στους  τραπεζικούς  λογαριασμούς  των  δικαιούχων  μισθωτών.  Η 
καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε 
τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών.  
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15. Τα παραστατικά εξόφλησης των οδοιπορικών,  των ασφαλιστικών εισφορών και του Φόρου 
Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) που αφορούν αποδοχές ακολουθούν τους  αποδεκτούς  τρόπους 
εξόφλησης. 
16. Για τα μέτρα με βάση την έκταση του Π.Α.Α. 2014 -2020 (ενδεικτικά μέτρο 11 και δράση 
10.01.8)  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  από  τον  οπτικό  έλεγχο  των  παραστατικών  ότι  έχουν 
περιληφθεί στο αίτημα και μη επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. μη επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια, μη 
επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης) οι οποίες δεν μπορούν να προσδιορισθούν, θα πρέπει να επιλέγεται  
στο  πληροφοριακό  σύστημα  που  υποστηρίζει  τα  μέτρα  το  πεδίο  “Μη  έγκυρο  Παραστατικό” 
αναφέροντας παράλληλα στις παρατηρήσεις του εντύπου την αιτιολογία. Κατά τη διαδικασία των 
ενδικοφανών  προσφυγών  θα  δίνεται  στο  δικαιούχο  η  δυνατότητα  αναθεώρησης  του 
υποβαλλόμενου παραστατικού. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορισθούν οι μη επιλέξιμες 
δαπάνες από τα αναγραφόμενα στα παραστατικά, αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά τη συμπλήρωση 
των πεδίων ελέγχου.

Σημειώνεται ότι, για τα Μέτρα/Προγράμματα του Ε.Γ.Τ.Ε. και του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στα οποία υπάρχει η 
υποχρέωση  του  δικαιούχου  στην  τήρηση  ειδικού  λογαριασμού  κινήσεως  χρηματοδότησης  τα 
ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία. Το παρόν έγγραφο αποτελεί γενικές οδηγίες διοικητικού ελέγχου 
παραστατικών εξόφλησης δαπανών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα προβλεπόμενα στις 
επιμέρους εκδιδόμενες εγκυκλίους πληρωμής που αφορούν συγκεκριμένο Μέτρο/Πρόγραμμα. 

Επισημαίνεται ότι, τα παραστατικά εξόφλησης για δαπάνες που αφορούν σε Προγράμματα/Μέτρα 
με  καταληκτική  ημερομηνία υλοποίησης πρέπει  να έχουν εκδοθεί  το αργότερο μέχρι  αυτή την 
ημερομηνία.
                                                                             

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ

9/9

ΑΔΑ: 6Φ0846ΨΧΞΧ-ΧΟ7


		2018-07-02T10:22:45+0300
	Athens




