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Παράδειγμα συναλλαγής από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου 

Οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου και δεν αθροίζονται στα έσοδα 
που πραγματοποιεί η οντότητα για λογαριασμό της. Να θυμίσω πως η οντότητα που πωλεί αγαθά για 
λογαριασμό τρίτου (αντιπρόσωπος) έναντι αμοιβής εκδίδει η ίδια το σχετικό παραστατικό πώλησης για 
λογαριασμό του τρίτου 1.4 κατά mydata, και ένα παραστατικό (εκκαθάριση – 1.5 κατά mydata ) σε έντυπη 
ή ηλεκτρονική μορφή για την τεκμηρίωση των πωλήσεων για λογαριασμό της οντότητας.  

Να επισημάνουμε πως σύμφωνα με την ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2743 ΕΞ / 15.12.2020 :  

 η οντότητα οφείλει να τεκμηριώνει τα αποθέματά που πωλεί για λογαριασμό τρίτου υποχρεούται 
να παρακολουθεί  με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε τηρούμενο αρχείο κατ΄ είδος και 
ποσότητα, διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, τα αποθέματα τρίτων που αποτελούν 
εμπορεύσιμα αγαθά. Σημείωση δεν συμπεριλαμβάνει εγγυοδοσίες (επιστρεπτέα είδη 
συσκευασίας, παλέτες, κενές φιάλες, κ.λπ.).  

 Η οντότητα που πραγματοποιεί πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου έχει υποχρέωση απόδοσης του 
ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην προμήθεια που θα λάβει. Ο ΦΠΑ της πώλησης αποδίδεται από τον τρίτο 
για λογαριασμό του οποίου διενεργείται η πώληση.  
 

Πρακτικά θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ένα παραστατικό όπου η έκδοση του θα διαβιβάζει σωστούς 
χαρακτηρισμούς σε category και σε Ε3 ώστε κατά την πώληση εμπορευμάτων τρίτων να στέλνουν την 
πληροφορία πως αφορούν έσοδα για λογαριασμό τρίτων – category1_7 από πωλήσεις για λογαριασμό 
τρίτων Ε3_881_001 

H παρακάτω οθόνη δείχνει στην πλατφόρμα cloud crm ενότητα τιμολόγησης με κόκκινη διαγράμμιση τις 
συμβατές επιλογές που πρέπει κατά την δημιουργία του παραστατικού στην αρίθμηση των παραστατικών 
να έχουν επιλεγεί πριν την έκδοση του.   
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Να υπενθυμίσουμε πως στο παράδειγμα που παραθέτουμε ο εκδότης έχει υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ 
που εισέπραξε από τον πελάτη του  
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 Πώληση εμπορευμάτων  από εμπορική εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. τροφίμων για Λογαριασμό τρίτων μέσω Web 
Banking εντός της χρήσης. Το ΦΠΑ του παραστατικού αποδίδεται από τον εκδότη του παραστατικού και 
απεικονίζεται στις εκροές της δήλωσης Φ2/ΦΠΑ στην περίοδο έκδοσης του παραστατικού.  
Λογιστική  Εγγραφή από την εταιρεία     
(Χ) Λογ. 30.00.ΧΧ.ΧΧ1 Πελάτες χονδρικής Εσωτερικού – 
Προτείνουμε υπολογαριασμό διαφορετικό των πελατών της 
οντότητας 

111.870,00 €   

(Π) Λογ. 70.90 Τρίτοι - λογ/σμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για 
τρίτους τους 

  99.000,00 € 

(Π) Λογ. 54 ΦΠΑ από έσοδα πώλησης εμπορευμάτων για 
λογαριασμό τρίτων - προς απόδοση – στο 13%    12.870,00 € 

( Τ.Δ.Α. – Ν..0001 )      
«Εγγραφή/Διαβίβαση» στην «my DATA»      
Τύπος Παραστατικού : 1.4 - Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για 
Λογαριασμό Τρίτων κατά my data ενώ λεκτικά στο τίτλο του 
παραστατικού που λαμβάνει ο  Πελάτης μας : Τιμολ. Δελτίο 
αποστολής 

  1.4 

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν      
ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού XXXXXXXXX   
Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού   Κωδ. GR 
ΑΦΜ Λήπτη Παραστατικού XXXXXXXXX   
Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού   Κωδ. GR 
Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη 0   
Σειρά Παραστατικού  0   
ΑΑ Παραστατικού  1   
Ημερομηνία Έκδοσης  17/08/2022   
Νόμισμα Ευρώ Κωδ. EUR 
Τρόπος εξόφλησης  Web Banking Κωδ. 6 

Α/Α  Εγκατάστασης εκδότη 
Έδρα  

Κωδ. 0 
κεντρικό 

1η γραμμή διαβίβασης αφορά τα έσοδα της εταιρείας     
Καθαρή Αξία  99.000,00 €   
ΦΠΑ στο 13% 12.870,00 € Κωδ. 2 
Χαρακτηρισμός 1ης γραμμής του Παραστατικού     

Χαρακτηρισμός ( category ) 1.7 Έσοδα για λ/σμό τρίτων (+) / (-) category1_7   

Κωδικός του έντυπου Ε3_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία 
Ζ3_Πωλήσεις για λογ/σμό Τρίτων  - κωδ.801[ΕΔ], 821[ΠΔ], 
841[ΑΒΔ], 861 [ΠΥ], 881[Σύνολο]_Χονδρικές (κωδ._001) 

Ε3_881_001   
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Εκκαθάριση πωλήσεων αξίας 99.000,00 πλέον προμήθειας 1.000,00 για λογαριασμό τρίτων και απεικόνιση 
της προμήθειας από τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

Λογιστική  Εγγραφή από την εταιρεία     
(Χ) Λογ. 30.00.ΧΧ.ΧΧ1 Πελάτες χονδρικής Εσωτερικού     1.130,00 €   
(Π) Λογ. 75.02.01 Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό 
τρίτων – Στο 13% καθώς τα εμπορεύματα ανήκουν στη κατηγορία 
τροφίμων Ε.2181/2020 

  1.000,00 € 

(Π) Λογ. 54 ΦΠΑ από έσοδα Προμήθειας    130,00 € 
(Χ) Λογ. 70.90 Τρίτοι - λογ/σμοί πωλήσεων εμπορευμάτων για 
τρίτους τους 

99.000,00 €   

(Π) Λογ. 38.03 όψεως συν/σμού - Απόδοση πωλήσεων για 
λογαριασμό τρίτου δεν ενδιαφέρει το my data   99.000,00 € 

( Τ.Δ.Α. – Ν..0001 )      
«Εγγραφή/Διαβίβαση» στην «my DATA»      
Τύπος Παραστατικού : 1.5  Τιμολόγιο εκκαθάρισης κατά my data 
ενώ λεκτικά στο τίτλο του παραστατικού που λαμβάνει ο  Πελάτης 
μας : Τιμολ. Δελτίο αποστολής 

  1.5 

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν      
ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού XXXXXXXXX   
Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού   Κωδ. GR 
ΑΦΜ Λήπτη Παραστατικού XXXXXXXXX   
Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού   Κωδ. GR 
Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη 0   
Σειρά Παραστατικού  0   
ΑΑ Παραστατικού  1   
Ημερομηνία Έκδοσης  17/08/2022   
Νόμισμα Ευρώ Κωδ. EUR 
Τρόπος εξόφλησης  Web Banking Κωδ. 6 

Α/Α  Εγκατάστασης εκδότη 
Έδρα  

Κωδ. 0 
κεντρικό 

1η γραμμή διαβίβασης αφορά τις πωλήσεις για λογαριασμό 
τρίτου 

    

Καθαρή Αξία  99.000,00 €   
ΦΠΑ στο 13% 12.870,00 € Κωδ. 2 
Χαρακτηρισμός 1ης γραμμής του Παραστατικού     

Χαρακτηρισμός ( category ) 2.9 Έξοδα για λ/σμό τρίτων  (-) / (+) category2_9   

Κωδικός του έντυπου Ε3 - Δεν γίνεται χαρακτηρισμός Ε3     
2η γραμμή διαβίβασης αφορά την προμήθεια από τις πωλήσεις 
τρίτου 

    

Καθαρή Αξία  1.000,00 €   
ΦΠΑ στο 13% ( αντί του 24% ) Ε.2181/2020 130,00 € Κωδ. 2 
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Χαρακτηρισμός 2ης γραμμής του Παραστατικού     
Χαρακτηρισμός ( category ) 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) 
/ (-) category1_3   

Κωδικός του έντυπου Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  - 
κωδ.161[ΕΔ], 261[ΠΔ], 361[ΑΒΔ], 461 [ΠΥ], 561[Σύνολο]_Χονδρικές 
- Επιτηδευματιών (κωδ._001) 

Ε3_561_001   

 

Η πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου έχει την εξής φιλοσοφία αρχικά εκδίδεται Δελτίο αποστολής της π.χ. 
εταιρείας ΤΡΤΟΥ Α.Ε.Ε προς την εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. για την διακίνηση των εμπορευμάτων. 
 
Η ΑΛΦΑ Α.Ε. δύναται τα εμπορεύματα αυτά να τα παρακολουθεί και σε λογαριασμούς τάξεως και όταν τα 
πουλάει σε πελάτες της εκδίδει Τιμολόγιο πώλησης που εσωτερικά είναι ο τύπος παραστατικού mydata 
1.4.  αποδίδει τον ΦΠΑ που εισπράττει ενώ την ίδια φορολογική περίοδο προτείνουμε για λόγους ΦΠΑ να 
εκδίδει εκκαθάριση (1.5) προς την εταιρεία ΤΡΙΤΟΥ Α.ΕΕ.  
 
Έτσι έχουμε από πλευράς εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε. έκδοση παραστατικού όταν πουλάει εμπορεύματα τρίτων 
τύπου 1.4 με μία γραμμή και όταν εκδίδει εκκαθάριση πωλήσεων (παραστατικό τύπου 1.5) σε δύο 
γραμμές που η πρώτη εμφανίζει τις πωλήσεις που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας ΤΡΙΤΟΥ Α.Ε. και η 
δεύτερη γραμμή το πραγματικό έσοδο προμήθειας λόγω των πωλήσεων που διενεργήθηκαν. 
 
Κλείνοντας να θυμίσω πως το παραστατικό εκκαθάρισης ( κωδικός 1.5 ) ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο 
του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων μόνο για την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων, ενώ το ποσό της 
Εκκαθάρισης Πωλήσεων Τρίτων ενημερώνει το σκέλος των Εξόδων του Εκδότη με την υπόδειξη της Στήλης 
51 ότι αφορούν Έξοδα Τρίτων. 
 
Δείτε σχηματικά σε επόμενη εικόνα πως οι παραπάνω εκδόσεις παραστατικών απεικονίζονται στο έντυπο 
περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Φ2  
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Από την παραπάνω απεικόνιση προκύπτει η απόδοση της προμήθειας αξίας 1.000,00 ενώ εάν το δούμε από την 
πλευρά του παραγγελέα θα εμφανιστεί στις εκροές του ( Κωδ. 301 της περιοδικής Φ2 ) το ποσό των 99.000,00€ 
όπου πρέπει να καταβάλει το ΦΠΑ. 


