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1. Eρ. Ποιοι υποχρεούνται να δηλώσουν στην Α.Α.Δ.Ε. τον/τους επαγγελματικό/ους λογαριασμούς; 

   Aπ. Οι «δικαιούχοι πληρωμής» (σ.σ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί αποδέκτες 

των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, σύμφωνα με την 

περίπτωση 13 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751) οι οποίοι διαθέτουν έναν από τους 

παρακάτω Κ.Α.Δ. (ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα), υποχρεούνται να δηλώσουν στην 

Α.Α.Δ.Ε. τον/τους επαγγελματικό/ους λογαριασμό/ούς: 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

33.12 Επισκευή μηχανημάτων 

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 

35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου 

35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 

47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.73 Λιανικό   εμπόριο   φαρμακευτικών   ειδών (φαρμακεία) 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90 Άλλα καταλύματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 

71.11 Δραστηριότητες  αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 

75.00 Κτηνιατρικές  δραστηριότητες 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

86.10 Νοσοκομειακές  δραστηριότητες 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23 Δραστηριότητες  άσκησης  οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

95.11 Επισκευή  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και περιφερειακού εξοπλισμού 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 
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2. Eρ. Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις της χώρας που διαθέτουν έναν από τους ανωτέρω 

Κ.Α.Δ. πρέπει να δηλώσουν στην Α.Α.Δ.Ε. τον ή τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που διαθέτουν;  

    Aπ. Όχι, μόνο όσοι είναι υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα πρέπει να προβούν στη 

δήλωση των επαγγελματικών τους λογαριασμών. Συνεπώς, όσοι δεν υποχρεούνται στην προμήθεια 

και εγκατάσταση μηχανημάτων POS ή λοιπών συσκευών, μεθόδων ή εφαρμογών, όπως είναι οι 

επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές, εταιρείες) που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες, 

αλλά συναλλάσσονται αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις —ακόμη κι αν διαθέτουν έναν από τους 

εν λόγω Κ.Α.Δ.— δεν υποχρεούνται προς το παρόν σε δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών.  

 

 

3.  Eρ. Ποια είναι η έννοια του επαγγελματικού λογαριασμού;  

     Aπ. Ως «επαγγελματικός λογαριασμός» ορίζεται ο λογαριασμός που τηρείται σε πάροχο 

υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010, μέσω του οποίου διενεργούνται συναλλαγές που αφορούν 

αποκλειστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα του κατόχου (δείτε περ. ιη΄ του άρθρου 62 του ν. 

4446/2016 όπως ισχύει). 

 

 

4.  Eρ. Πού θα δηλωθούν από τους υπόχρεους οι επαγγελματικοί λογαριασμοί;  

     Aπ. Οι υπόχρεοι πρέπει να δηλώσουν τον/τους επαγγελματικό/ους λογαριασμό/ους στο 

διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι 

χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 

 

 

5.  Eρ. Πώς θα δηλωθούν οι επαγγελματικοί λογαριασμοί; 

     Aπ. Θα δηλώνονται σε μορφή IBAN και θα επιβεβαιώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει 

σε απενεργοποίησή του. 

 

 

6. Eρ. Ποιες συναλλαγές θα διενεργούνται μέσω του/των επαγγελματικού/ων λογαριασμού/ων; 

    Aπ. Οι συναλλαγές που θα διενεργούνται μέσω του/των επαγγελματικού/ων λογαριασμού θα 

αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του 

υπόχρεου. 
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7. Eρ. Ποιες συναλλαγές θα αποδέχονται οι υπόχρεοι στον/στους επαγγελματικό/ους 

λογαριασμούς; 

     Aπ. Οι υπόχρεοι θα αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα 

πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές 

πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. 

 

8. Eρ. Μπορεί να δηλωθεί ο ίδιος επαγγελματικός λογαριασμός από διαφορετικούς υπόχρεους; 

    Aπ. Δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν 

επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών. 

 

9. Eρ. Τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου —ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής— που 

πραγματοποιούνται μέσω των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010;  

     Aπ. Οι συναλλαγές αυτές θα πρέπει να διενεργούνται μέσω του/των επαγγελματικού/ων 

λογαριασμού/ων που έχουν δηλωθεί στην Α.Α.Δ.Ε.  

 

10.  Eρ. Πρέπει να δηλωθούν όλοι οι επαγγελματικοί λογαριασμοί από τους υπόχρεους; 

     Aπ. Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών 

λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές της ερώτησης 5 (όπως ορίζονται και στο άρθρο 

1 της ΠΟΛ.1005/2017) διενεργούνται σε πλέον του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς.  

 

 

11. Eρ. Μπορούν οι υπόχρεοι να προσθέτουν ή να διαγράφουν κάποιον επαγγελματικό 

λογαριασμό;  

    Aπ. Ναι, οι υπόχρεοι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν επαγγελματικό λογαριασμό 

ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης. 

 

12. Eρ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη;  

    Aπ. Όχι, μέχρι στιγμής.  

 

 

 

 

 

 


