
Άρθρο 32 

Τρόπος εξόφλησης παραστατικών  

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και μπορεί να γίνει ως 

ακολούθως:  

1. Κάθε είδους δαπάνη για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμο φορολογικό στοιχείο καθαρής 

αξίας έως πεντακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ, μπορεί να εξοφλείται χωρίς τη χρήση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής.  

2. Για 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 το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 

το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.  

3. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται: 

3.1. Η μεταφορά των ποσών από τον λογαριασμό του δικαιούχου προς εκείνον του 

προμηθευτή. 

3.2. Η έκδοση και παράδοση επιταγών του λογαριασμού του δικαιούχου, σε 

προμηθευτή και η εξόφληση τους μέσω  τραπέζης.  

3.3. Η αποδοχή από τον δικαιούχο συναλλαγματικών έκδοσης του προμηθευτή, και η 

εξόφληση τους στην τράπεζα με χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου. 

4. Αποδεκτοί τρόποι πιστοποίησης της εξόφλησης / πληρωμής είναι : 

4.1. Για την πιστοποίηση της εξόφλησης με μεταφορά ποσού από τον λογαριασμό του 

δικαιούχου της στήριξης σε λογαριασμό του προμηθευτή απαιτείται: (α) 

αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για επιτυχή εκτέλεση μεταφοράς χρημάτων 

ή αντίγραφο της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα 

προκύπτει ο λήπτης του ποσού πληρωμής (προμηθευτής) και ο καταθέτης 

(δικαιούχος της στήριξης) και (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή. 

4.2. Για την πιστοποίηση της εξόφλησης με 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, απαιτούνται: (α) βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο κίνησης του 

λογαριασμού του δικαιούχου (extrait) ή άλλο έγγραφο θεωρημένο από την 

τράπεζα έκδοσης, που να αποδεικνύει την πληρωμή για κάθε επιταγή (β) 

φωτοαντίγραφο δύο όψεων του σώματος κάθε επιταγής (γ) απόδειξη είσπραξης 

του προμηθευτή. 

4.3. Για την πιστοποίηση της αποδοχής από τον δικαιούχο συναλλαγματικών έκδοσης 

του προμηθευτή απαιτούνται: α) αυτές να έχουν εξοφληθεί μέσω τραπέζης με 

χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου (και όχι απ’ ευθείας με μετρητά στον 

προμηθευτή) σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της αίτησης πληρωμής, (β) 

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 (γ) φωτοαντίγραφο δύο όψεων του σώματος κάθε 

συναλλαγματικής (δ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή. 



4.4. Για την πιστοποίηση της εξόφλησης με έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον 

δικαιούχο της στήριξης και την παράδοσή της στον προμηθευτή απαιτούνται: α) η 

τραπεζική επιταγή να έχει εκδοθεί σε διαταγή του δικαιούχου της στήριξης και να 

έχει οπισθογραφηθεί από αυτόν κατά την μεταβίβασή της στον προμηθευτή ή να 

έχει εκδοθεί σε διαταγή του προμηθευτή, β) το αντίγραφο της κίνησης έκδοσης της 

τραπεζικής επιταγής όπου αναφέρεται ο λογαριασμός ως λογαριασμός χρέωσης 

και  ο δικαιούχος της στήριξης ως εκδότης της επιταγής, γ) φωτοτυπία διπλής όψης 

του σώματος της επιταγής και δ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή. 

4.5. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τυχόν εξοφλήσεις δαπανών που έχουν γίνει πριν 

την απόφαση ένταξης του δικαιούχου στο υπομέτρο, μπορούν να έχουν γίνει από 

οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο μετέχει ο δικαιούχος.   

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. ενιαίο μηχάνημα το οποίο 

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. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται η απόδειξης είσπραξης ή εξοφλητική βεβαίωση του 

προμηθευτή, η οποία αποτελεί το παραστατικό της συνολικής εξόφλησης. Η ένδειξη 

«εξοφλήθη» πάνω στα τιμολόγια δεν τεκμηριώνει εξόφληση και δεν αντικαθιστά την 

εξοφλητική απόδειξη. Απαιτείται ο συσχετισμός της εξόφλησης με τις επενδυτικές 

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. Δεν είναι αποδεκτή η πληρωμή του προμηθευτή με τη χρήση τραπεζικών μέσων 

πληρωμής άλλων προσώπων πέραν του δικαιούχου 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 από τον 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 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. 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. Εφόσον ζητηθεί, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίζουν πλήρη στοιχεία της 

κίνησης των προσωπικών ή επαγγελματικών λογαριασμών τους που έχουν 

χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου .  

 


