
Αξηζκόο: 027361/228/0015/5.4.2006 

ΘΕΜΑ: Εθδηδόκελν ζηνηρείν γηα παξνρή ππεξεζηώλ από αζθαιηζηηθό ζύκβνπιν πξνο 

επηρείξεζε κεζηηείαο ή πξαθηνξείαο αζθαιεηώλ. 

Απαληώληαο ζηελ από 14.3.2006 αίηεζή ζαο κε ηελ νπνία ε ζέηεηε ην εξώηεκα εάλ ε 

επηρείξεζή ζαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε κεζηηεία αζθαιεηώλ δύλαηαη λα εθδίδεη πξνο ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηεο (αζθαιηζηηθνύο ζπκβνύινπο θ.ι.π.) γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ ηνπο θαηαβάιιεη 

ζεσξεκέλε εθθαζάξηζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ εγθύθιην δηαηαγή ΠΟΛ 176/1977, 

νπόηε λα παξέιθεη ε έθδνζε θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ από απηνύο γηα ην έζνδν απηό, ζαο 

γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηελ εγθύθιην δηαηαγή Α 9934/197 ΠΟΛ 176/1977 έρεη δνζεί ε επρέξεηα ζηνπο 

πξάθηνξεο, παξαγσγνύο αζθαιεηώλ θαη αζθαιεηνκεζίηεο λα κελ εθδίδνπλ ηηκνιόγην παξνρήο 

ππεξεζηώλ πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ινηπά δηθαηώκαηα πνπ 

ιακβάλνπλ από απηέο γηα ηε ζύλαςε γηα ινγαξηαζκό ηνπο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ή 

πξόζζεησλ πξάμεσλ, αιιά λα εθδίδνληαη ην βξαδύηεξν εληόο ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ από 

ηηο σο άλσ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξεκέλεο εθθαζαξίζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ινηπά 

δηθαηώκαηα πνπ παξαζρέζεθαλ πξνο ηνλ θάζε έλα πξάθηνξα, παξαγσγό ή αζθαιεηνκεζίηε 

θαηά ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή νη σο άλσ εθθαζαξίζεηο 

επέρνπλ ζέζε ηηκνινγίσλ θαη ζπλεπώο παξέιθεη ε έθδνζε ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

από ηνπο ιήπηεο ησλ πξνκεζεηώλ θαη ινηπώλ δηθαησκάησλ. 

2. Από ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ σο άλσ εγθύθιην δηαηαγή κε ζέκα ηα εθδηδόκελα ζηνηρεία 

από ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθύπηεη όηη, ε δπλαηόηεηα θαηαβνιήο ακνηβώλ κε ηελ 

έθδνζε εθθαζαξίζεσλ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη πξάθηνξεο, παξαγσγνί αζθαιεηώλ, αζθαιεηνκεζίηεο θ.ι.π. 

από ηνπο νπνίνπο θαη παξέιθεη ε έθδνζε Τ.Π.Υ. πξνο απηέο. Γηα ηελ θαηαβνιή ακνηβώλ από 

ηνπο πξάθηνξεο, παξαγσγνύο αζθαιεηώλ, αζθαιεηνκεζίηεο θ.ι.π. ζε πεξαηηέξσ ζπλεξγάηεο 

ηνπο γηα αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρνπλ (αζθαιηζηηθνί ζύκβνπινη θ.ι.π.) δελ 

παξέρεηαη ηέηνηα δπλαηόηεηα (κε ηελ έθδνζε εθθαζαξίζεσλ) θαη θαηά ζπλέπεηα ηα πξόζσπα 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηελ επηρείξεζή ζαο έλαληη πξνκήζεηαο δπλάκεη ζύκβαζεο 

(αζθαιηζηηθνί ζύκβνπινη) νθείινπλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο λα εθδίδνπλ 

ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ηελ επηρείξεζή ζαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 12 ηνπ π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) θαη, ζε πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνύρνη ησλ ακνηβώλ δελ είλαη 

ππόρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ. επεηδή ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη 

πξνϋπνζέζεηο (πεξηζηαζηαθά απαζρνινύκελνη πνπ ηνπο θαηαβάιινληαη κηθξνπνζά κέρξη 

4.000 επξώ εηεζίσο θαη δελ είλαη επηηεδεπκαηίεο από άιιε αηηία- ζέκα πξαγκαηηθό), ζα 

θαηαβάιιεηε ηηο ακνηβέο ηνπο κε ηελ έθδνζε απόδεημεο δαπάλεο ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα 

νξηδόκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λνκνζεηήκαηνο. 

 


