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ΘΕΜΑ: «∆ιευκρινιστική εγκύκλιος σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 140/50665/14/3/2019 
∆ιευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρµογή της υπ’ αριθ. 80/26402/Β΄/15.2.2019 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης». 

 

1. Ενηµερώνουµε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης από τη 
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ διαδικτυακή υπηρεσία 
για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στοιχείων των 
τιµολογίων στην εφαρµογή για τη διακίνηση νωπών και ευαλλοίωτων 
αγροτικών προϊόντων.  

2. Προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία, να 
δοθεί εύλογο χρονικό διάστηµα στους ενδιαφερόµενους να εναρµονιστούν µε 
τις προδιαγραφές της αλλά και να διευθετηθούν τυχόν τεχνικά προβλήµατα 
στην ήδη υπάρχουσα εφαρµογή, κάθε είδους κύρωση του ν. 4492/2017 
αναστέλλεται µέχρι την 30/9/2019. Στο διάστηµα αυτό οι καταχωρίσεις 
τιµολογίων θα γίνονται κανονικά, εντός των προβλεπόµενων από την υπ’ 
αριθ. 80/26402/Β΄/15.2.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση χρονικών 
προθεσµιών, δηλαδή το αργότερο 50 ηµέρες από την εποµένη έκδοσης του 
τιµολογίου. Κατ’ εξαίρεση για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις, ακόµα και όταν εµφανίζεται µήνυµα επιβολής  
προστίµου.  

3. Σηµειώνεται ότι για τα τιµολόγια των οποίων η προθεσµία καταχώρισης έχει 
παρέλθει κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, και ως εκ τούτου 
δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρησή των στοιχείων τους, δεν 
επιβάλλονται πρόστιµα. 

4. Τα στοιχεία των τιµολογίων που αναρτώνται στην εφαρµογή, αφορούν 
εγχώρια νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, όπως περιγράφονται 
στο Παράρτηµα Ι. Σε περίπτωση που υπάρχουν τιµολόγια που περιέχουν και 
άλλα προϊόντα, πλην των αναφεροµένων, υπάρχει πλέον η δυνατότητα 



καταχώρισης αυτών στην εφαρµογή ως Λοιπά µη ευαλλοίωτα αγροτικά 
προϊόντα, για το συγκεκριµένο τιµολόγιο.  

5. Τέλος, ενηµερώνουµε ότι για την καταχώριση των τιµολογίων που 
περιλαµβάνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων (π.χ. ΕΛΟΓΑΚ), δίνεται πλέον η 
δυνατότητα καταχώρισης του αναλογούντος ποσού στη γραµµή 
«ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» και µάλιστα µε αρνητικό πρόσηµο. 
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