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Υποβολή Παραστατικών Μεταβίβασης
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μητανισμού
(ΦΗΜ)-Έντσπο Δ11
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Είμαι αγοραςτισ ΦΗΜ και υπζβαλα το ζντυπο Δ11 βάηοντασ ςτο πεδίο «Α.Φ.Μ.
Αγοραςτι» τον Α.Φ.Μ. του πωλθτι-προμθκευτι τθσ ΦΗΜ. Είναι λάκοσ θ υποβολι και
πώσ ακυρώνω τθ λανκαςμζνθ υποβολι;
Δεν ζπρεπε να υποβάλετε κακόλου το ζντυπο Δ11, διότι αφορά μόνο τουσ πωλθτζσ dealer Φορολογικϊν Ηλεκτρονικϊν Μθχανιςμϊν (ΦΗΜ) και εκπλθρϊνει τθν υποχρζωςθ
που απορρζει από τισ διατάξεισ τθσ ΠΟΛ 1068/2015 να ςτζλνουν αντίτυπο του
παραςτατικοφ μεταβίβαςθσ ςτθ Δ.Ο.Υ. του αγοραςτι - χριςτθ.
Δεδομζνου ότι ωσ χριςτθσ δεν ζχετε τθ δυνατότθτα να διαγράψετε τθ λανκαςμζνθ
υποβολι, κα πρζπει εςείσ ωσ χριςτθσ - αγοραςτισ να ενθμερϊςετε αυτοπροςϊπωσ ι
με εξουςιοδότθςθ για τθ λάκοσ υποβολι τθ Δ.Ο.Υ. ςασ, υποβάλλοντασ υπεφκυνθ
διλωςθ και προςκομίηοντασ το πρωτότυπο αντίγραφο του παραςτατικοφ μαηί με μια
φωτοτυπία του, προκειμζνου θ Δ.Ο.Υ. ςασ, μετά από ςχετικό ζλεγχο, να ενθμερϊςει τθ
Δ.Ο.Υ. του λανκαςμζνου Α.Φ.Μ. ϊςτε αυτι να διαγράψει τθ λανκαςμζνθ καταχϊριςθ.
Η αντίςτοιχθ υποχρζωςθ του αγοραςτι-χριςτθ ΦΗΜ να δθλϊςει τθν αγορά-χριςθ,
εξακολουκεί να εκπλθρϊνεται εμπρόκεςμα μζςω TAXISnet, με τθ χριςθ του εντφπου
Δ13 και Δ14 και εκπρόκεςμα ςτθ Δ.Ο.Υ. με τθ χριςθ του εντφπου Β2.
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Είμαι πωλθτισ - dealer ΦΗΜ και υπζβαλα το ζντυπο Δ11 βάηοντασ ςτο πεδίο «Α.Φ.Μ.
Αγοραςτι» λάκοσ Α.Φ.Μ. Πώσ διορκώνεται θ λανκαςμζνθ υποβολι;
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Αν το λάκοσ αφορά εςφαλμζνο Α.Φ.Μ. ςτο πεδίο «Α.Φ.Μ. Αγοραςτι», δεδομζνου ότι
ωσ χριςτθσ - πωλθτισ δεν ζχετε τθ δυνατότθτα να διαγράψετε τθ λανκαςμζνθ υποβολι,
κα πρζπει εςείσ ωσ χριςτθσ να ενθμερϊςετε αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδότθςθ για τθ
λάκοσ υποβολι τθ Δ.Ο.Υ. ςασ, υποβάλοντασ υπεφκυνθ διλωςθ και προςκομίηοντασ το
πρωτότυπο αντίγραφο του παραςτατικοφ μαηί με μια φωτοτυπία του, προκειμζνου θ
Δ.Ο.Υ. ςασ, μετά από ςχετικό ζλεγχο, να ενθμερϊςει τθ Δ.Ο.Υ. του λανκαςμζνου Α.Φ.Μ.
ϊςτε αυτι να διαγράψει τθ λανκαςμζνθ καταχϊριςθ.
Η ςωςτι υποβολι δθλϊνεται με επόμενθ υποβολι
 ςτο TAXISnet (Δ11) αν είναι εμπρόκεςμθ (10 μζρεσ από τθν θμ/νία πϊλθςθσ) ι
 ςτθ Δ.Ο.Τ. αν είναι εκπρόκεςμθ.
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Είμαι πωλθτισ - dealer ΦΗΜ και υπζβαλα το ζντυπο Δ11 με λανκαςμζνθ ζνδειξθ ςε
κάποιο πεδία (π.χ. ςτα ςτοιχεία του παραςτατικοφ ι τθσ ΦΗΜ). Πώσ διορκώνεται θ
λανκαςμζνθ υποβολι;
Αν το λάκοσ αφορά τα επιμζρουσ ςτοιχεία του παραςτατικοφ ι τθσ ΦΗΜ, δεδομζνου ότι
ωσ χριςτθσ-πωλθτισ δεν ζχετε τθ δυνατότθτα να διαγράψετε τθ λανκαςμζνθ υποβολι,
κα πρζπει εςείσ ωσ χριςτθσ να ενθμερϊςετε αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδότθςθ για τθ
λάκοσ υποβολι τθ Δ.Ο.Υ. ςασ, υποβάλοντασ υπεφκυνθ διλωςθ και προςκομίηοντασ το
πρωτότυπο αντίγραφο του παραςτατικοφ μαηί με μια φωτοτυπία του, προκειμζνου θ
Δ.Ο.Υ. ςασ, μετά από ςχετικό ζλεγχο, να ενθμερϊςει τθ Δ.Ο.Υ. του αγοραςτι ϊςτε αυτι
να διαγράψει τθ λανκαςμζνθ καταχϊριςθ.
Η ςωςτι υποβολι δθλϊνεται με επόμενθ υποβολι
 ςτο TAXISnet (Δ11) αν είναι εμπρόκεςμθ (10 μζρεσ από τθν θμ/νία πϊλθςθσ) ι
 ςτθ Δ.Ο.Τ. αν είναι εκπρόκεςμθ.
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Είμαι πωλθτισ-dealer ΦΗΜ και υπζβαλα το ζντυπο Δ11. Πρζπει να ςτείλω το
παραςτατικό και ςτθ Δ.Ο.Τ.;

Α

Ωσ πωλθτισ-dealer όταν υποβάλλετε το ζντυπο Δ11 μζςω TAXISnet, δεν αποςτζλλετε
και τα παραςτατικά ςτθ Δ.Ο.Υ. ςασ και το επιπλζον αντίτυπο το διαφυλάςςετε μαηί με
το ςτζλεχοσ.
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Ωσ πωλθτισ-dealer ΦΗΜ μπορώ να υποβάλλω τθν υποχρζωςθ του εντφπου Δ11
παράλλθλα και ςτο TAXISnet και ςτθ Δ.Ο.Τ.;
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Μζχρι 31/5/2012 θ υποβολι μζςω TAXISnet ιταν προαιρετικι και κα πρζπει να είχε
γίνει με ζναν από τουσ δφο τρόπουσ (ι μζςω Taxisnet ι ςτθ Δ.Ο.Υ.), όχι και με τουσ δφο
τρόπουσ.
Από 1/6/2012 θ υποβολι γίνεται υποχρεωτικά μζςω TAXISnet (ΠΟΛ 1270/28-12-2011).
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