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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

                               ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1954 

 

 

 

 

                                                     Φάρσαλα, 25 Σεπτεμβρίου 2018 

                        Αρ. Πρωτ.  802 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ 

 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3965Β), η Υπουργική 

Απόφαση ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018/2018, η οποία τροποποιεί την ισχύουσα ΚΥΑ 

45231/20-4-2017 για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα 

σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

 

Σύμφωνα με την νέα Απόφαση, οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο 

άρθρο 1 της ΚΥΑ 45231/20-4-2017 υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά 

τον ή τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ 

με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες της, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που 

υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω 

υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της 

Υπουργικής Απόφασης.  Δεδομένου ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

στις 12 τρέχοντος, η προθεσμία συμμόρφωσης εκτείνεται μέχρι τις 13 

Δεκεμβρίου 2018. 

Περαιτέρω, οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς 

Λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία 

κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω 

υπόχρεοι επίσης οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από τη 

δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης. 

 

Σε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό 

τόπο της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 

1.000 ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από 

τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού 

Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5α της ΚΥΑ 45231/20-4-2017, νοείται 

mailto:esfarsala@yahoo.gr


Καναδά 24 Φάρσαλα, 40300, Τηλ: 2491026511- 2491026512, FAX: 2491026512, 
Email: esfarsala@yahoo.gr , website: www.esfarsalon.gr 

 

Σελίδα 2 

ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει και αυτή το 

πρόστιμο των 1.000 ευρώ. 

Κατά συνέπεια απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους στην 

δήλωση και τήρηση των επαγγελματικών λογαριασμών καθώς, ιδιαίτερα σε 

αυτές τις εποχές, δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους. 

 

 

 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

 

Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου 

Επαρχίας  Φαρσάλων 

 

    Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας  

 

 Πιτσάβας Γεώργιος                                                                      Τσούλης Ιωάννης 
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