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Θέμα: «Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων»
Απαντώντας στο από 02/08/2013 έγγραφο σας, αναφορικά με την έκδοση των
τιμολογίων για την καταχώρηση διακηρύξεων στις εφημερίδες, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ,
ν.4093/2012/ΦΕΚ 222 Α΄) υφίστανται και λειτουργούν για να εμφανίζεται η πραγματική
κατάσταση των επιχειρήσεων και να απεικονίζονται οι πραγματικές συναλλαγές μεταξύ
των άμεσα αντισυμβαλλομένων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την καταγραφή της
πραγματικής φύσης των συναλλαγών στα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία.
2. Επομένως, και όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον για τις εν λόγω
δημοσιεύσεις εντολέας είναι δημόσιοι φορείς, ορθά τα τιμολόγια εκδίδονται επ’ ονόματί
τους, αφού είναι ο πράγματι και άμεσα αντισυμβαλλόμενος και επιπλέον κατά την περίοδο
των δημοσιεύσεων ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι άγνωστος, ασχέτως εάν κατά νόμο
και σύμφωνα με τη διακήρυξη τα έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο (ανάδοχο) (σχετικό
έγγραφο μας 1087849/489/0015/01.12.2008) .
3. Περαιτέρω, επειδή για τη μεταβίβαση της δαπάνης δημοσίευσης των διακηρύξεων
κ.λ.π., στην προκειμένη περίπτωση από το φορέα σας προς τους υπόχρεους απεικόνισης
συναλλαγών (αναδόχους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα), επ’ ονόματι των οποίων
κατακυρώθηκαν οι διακηρύξεις, δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου από τις
διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία τους (των αναδόχων) θα είναι
τα δημόσια έγγραφα που εκδίδει ο φορέας σας βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι είναι
οι ανάδοχοι και η δαπάνη διακήρυξης βαρύνει τους ίδιους και οποιοδήποτε δικαιολογητικό
του ύψους αυτής, π.χ. φωτοτυπία των σχετικών τιμολογίων και όχι τα πρωτότυπα
τιμολόγια που εκδόθηκαν προς το φορέα σας από τις εφημερίδες (σχετικά έγγραφά μας
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1102141/680/0015/19.12.2007, 1060672/431/0015Β’/13.6.1994)
4. Επίσης σημειώνεται ότι, τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται προς τον λήπτη του
αρχικού τιμολογίου, στην προκειμένη περίπτωση την ……… και δεν μπορεί να εκδοθούν
προς άλλο αντισυμβαλλόμενο διαφορετικό του αρχικού τιμολογίου.
5. Τέλος, όσον αφορά τα ποσά των χρεώσεων των δημοσιεύσεων σας γνωρίζουμε ότι
το θέμα δεν άπτεται της αρμοδιότητάς μας και ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας είναι
αναρμόδια να διατυπώσει οποιαδήποτε άποψη επ’ αυτού.

Ακριβές Αντίγραφο
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο κου. Γενικού Δ/ντή Φορολογίας
2) Δ/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων
α) Γραφείο κ. Δ/ντή
β) Τμήματα A΄- Β΄- Γ΄ (3 αντίγραφα)
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