
Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις 

 

Αρθρο 69 Αιτιολογική έκθεση: Καθορίζεται το πλαίσιο για τη 
διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διάθεση των 
δεδομένων των συναλλαγών. Αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ 
το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω 
από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη 
χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου 
πληρωμής (ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, 
πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού κλπ.). Δεν επιτρέπεται εξόφληση με μετρητά για 
συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης 
των 500 ευρώ. 

 

Αρθρο 69. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών -  
 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του 

ν. 4172/2013 (Α' 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - 

στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.» 

 

 

 

2.Ηπαρ.3του άρθρου20 τουν. 3842/2010 αντικαθίσταταιωςεξής: 

«3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται 

για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, 

αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα 

ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό 

έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν 

επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.» 

 

 

3. Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η έκταση εφαρμογής και οι 

ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογούμενων της παραγράφου 1, οι εξαιρέσεις, η 

διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την 

επεξεργασία των δεδομένων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 

διαβίβασή τους.» 
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