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«Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών
και συστηµάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’ /
5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισµών και άλλες διατάξεις.», όπως
ισχύουν.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 38 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση γδ’ του ΚΒΣ
(π.δ.186/1992/ΦΕΚ 84 Α’).

3.

Τις µέχρι τώρα ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Φορολογικών Ταµειακών
Μηχανών και Συστηµάτων, που ορίσθηκαν µε την ΑΥΟ 1144860/370/29.12.1998
(ΦΕΚ Β' 1338).

4.

Την 1016803/290/A0006/19.02.2002 (ΦΕΚ 255 Β’/28.2.2002) απόφαση σύστασης,
συγκρότησης και ορισµού µελών επιτροπή στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών, για τη µελέτη βελτίωσης, εξειδίκευσης, προσαρµογής και
αναθεώρησης των υφιστάµενων τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ταµειακών
µηχανών και συστηµάτων και θέσπισης νέων για την αντιµετώπιση των
σύγχρονων αναγκών και την επέκταση της χρήσης Φ.Τ.Μ., ειδικών φορολογικών
µηχανισµών και δηµοσιονοµικών µονάδων επεξεργασίας και σε άλλες µορφές
συναλλαγών (αυτόµατους πωλητές, ταξίµετρα, βενζιναντλίες, κ.λ.π.)

5.

Το από 14.6.2002 πόρισµα της πιο πάνω επιτροπής.
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6.

Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσµου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταµειακών
Συστηµάτων (ΣΕΚΤ).

7.

Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β’/31.10.2001) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για τον καθορισµό των
αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών.

8.

Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.

Αποφασίζουµε
1. Γενικά
1.1. Επιτροπή
Όπου στο κείµενο αυτό αναφέρεται Επιτροπή, εννοείται η αρµόδια ∆ιακοµµατική
Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογικού
µηχανισµού, και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας ή κάποιος εξουσιοδοτηµένος από
αυτήν φορέας.

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις
1.2.1 Οποιοδήποτε ζήτηµα σχετίζεται µε ειδικές κατηγορίες φορολογικών µηχανισµών,
όπως επίσης και µε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρµογή και την εξειδίκευσή τους
σε τυχόν ειδικές κατηγορίες συνδεοµένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή
ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων, και δεν αναφέρεται λεπτοµερώς στις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές, εξετάζεται ειδικά από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.
1.2.2. Για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε ειδικούς φορολογικούς µηχανισµούς,
οι οποίοι ενσωµατώνουν δυνατότητες διαχείρισης µονάδων µέτρησης ποσότητας, π.χ.
νοµισµάτων, όγκου (αντλία καυσίµου), βάρους (ζυγαριάς), απόστασης, χρόνου
(ταξιµέτρου), κλπ. και η λειτουργία του υποσυστήµατος του φορολογικού µηχανισµού δεν
είναι ανεξάρτητη – διακριτή από την λειτουργία του υποσυστήµατος µέτρησης, όπου αυτό
είναι απαραίτητο, η Επιτροπή συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες οι
οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του κάθε συγκεκριµένου υποσυστήµατος
µέτρησης. Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του υποσυστήµατος µέτρησης, διέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το συγκεκριµένο υποσύστηµα.
1.2.3. Στη περίπτωση που οι φορολογικοί µηχανισµοί συνδέονται σε δίκτυο ασύρµατης
µεταφοράς δεδοµένων, είναι απαραίτητη η άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους
αρµόδιους κρατικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται.

1.3. Πιστοποιήσεις
1.3.1. Όλοι οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε
τα πρότυπα και κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν την σήµανση CE.
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1.3.2. Στην περίπτωση που οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισµοί, προορίζονται να
λειτουργούν σε ειδικές συνθήκες, τότε όπου υπάρχουν, εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι
κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί
Μηχανισµοί κατασκευάζονται και φέρουν ειδική σήµανση συµβατότητας προς τους
κανονισµούς αυτούς.
1.3.3. Λοιπές πιστοποιήσεις γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.

2. Ορισµοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Φορολογικών Μηχανισµών
2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός (ΦΗΜ).
2.1.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός (ΦΗΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό
υπολογιστικό σύστηµα το οποίο χρησιµοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου
(«Νοµίµων Αποδείξεων») σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται µε απαραβίαστο
τρόπο η φορολογική µνήµη, η µνήµη εργασίας, η µνήµη προγραµµάτων, το ρολόι, τα
κυκλώµατα ελέγχου του εκτυπωτή νοµίµων αποδείξεων, καθώς και οι µονάδες ελέγχου
σύνδεσης µε πληκτρολόγιο, οθόνες και µε συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και
µεταφοράς δεδοµένων.
2.1.2. Όλες οι λειτουργίες των ασφαλισµένων τµηµάτων είναι τεκµηριωµένες και το
λογισµικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών.

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός (ΦΦΗΜ).
2.2.1. Ως Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός (ΦΦΗΜ) ορίζεται κάθε
φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός (ΦΗΜ) που έχει µικρό βάρος και όγκο και
λειτουργεί µε τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος χαµηλής συνεχούς τάσης.
2.2.2. Οι φορητοί ΦΗΜ αντικειµενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:
• εύκολη δυνατότητα µεταφοράς από ένα άτοµο, προσδιοριζόµενη, κυρίως, από το
βάρος τους,
• κατάλληλες (µικρές) διαστάσεις,
• ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασµούς,
• καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,
• τροφοδοσία υπό χαµηλή τάση.
2.2.3. Κάθε φορητός ΦΗΜ που προορίζεται να λειτουργεί σε υπαίθριο µη
προστατευόµενο κλειστό χώρο ή είναι κινητός εποχούµενος, δηλώνεται ρητώς στην
αίτηση – φάκελο έγκρισης και πληροί τις ειδικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά περί
φορητών ΦΗΜ, όσον αφορά τις συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας και µε βάση αυτές
τις ειδικές απαιτήσεις, διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος.

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός Αυξηµένων ∆υνατοτήτων
(ΦΗΜ/Α∆).
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2.3.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός Αυξηµένων ∆υνατοτήτων
(ΦΗΜ/Α∆) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός που έχει λειτουργικά
χαρακτηριστικά που εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Το λογισµικό εφαρµογών δεν βρίσκεται ενταµιευµένο στη µνήµη προγραµµάτων, αλλά
είναι αποθηκευµένο σε κατάλληλο µέσο ή µπορεί να λαµβάνεται µε ηλεκτρονικό
τρόπο.
2. Ο ΦΗΜ/Α∆ συνδέεται µε άλλες υπολογιστικές µηχανές ή γενικότερα µε κάποιο δίκτυο
ικανό για µεταφορά φορολογικών δεδοµένων (π.χ. τιµές µονάδος, ποσότητες για
αποθήκευση κ.λ.π.).
3. Αντί του συστήµατος ∆ιπλής Εκτύπωσης, ο ΦΗΜ χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο για
την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων των εκδιδόµενων δελτίων
4. Η εισαγωγή στοιχείων δύναται να γίνεται εκτός του πληκτρολογίου και µέσω άλλων
µονάδων επικοινωνίας και λήψης δεδοµένων.

2.4. Φορολογική Ταµειακή Μηχανή (ΦΤΜ).
Ως Φορολογική Ταµειακή Μηχανή ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός
(ΦΗΜ), ο οποίος διαθέτει πληκτρολόγιο ως µοναδική µονάδα εισαγωγής στοιχείων και
χειρισµών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.5. Φορολογική ταµειακή µηχανή αυξηµένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/Α∆).
Ως Φορολογική Ταµειακή Μηχανή Αυξηµένων ∆υνατοτήτων (ΦΤΜ/Α∆) ορίζεται ο
φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός αυξηµένων δυνατοτήτων (ΦΗΜ/Α∆), ο οποίος
διαθέτει υποχρεωτικά πληκτρολόγιο ως βασική µονάδα εισαγωγής στοιχείων και
χειρισµών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.6. Αυτόνοµη ∆ηµοσιονοµική Μονάδα Επεξεργασίας (Α∆ΗΜΕ).
2.6.1. Ως Αυτόνοµη ∆ηµοσιονοµική Μονάδα Επεξεργασίας (Α∆ΗΜΕ) ορίζεται η
µονάδα ειδικού φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού αυξηµένων δυνατοτήτων η οποία
:
1. συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µέσω Ειδικής Θύρας Εισόδου ∆εδοµένων µε
διασυνδεόµενο ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτροµηχανικό σύστηµα εισόδου
δεδοµένων για την έκδοση αποδείξεων εσόδου,
2. δεν διαθέτει καµία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων έκδοσης αποδείξεων
εσόδου, εκτός της Ειδικής Θύρας Εισόδου ∆εδοµένων,
3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης – απόσπασης από διασυνδεόµενο σύστηµα
επικοινωνίας - λήψης δεδοµένων,
4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας
και αποτελείται από :
1. επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό µικροκώδικα,
2. µνήµη προγραµµάτων φορολογικού µικροκώδικα,
3. µνήµη εργασίας,
4. ρολόι,
5. φορολογική µνήµη µόνιµης αποθήκευσης δηµοσιονοµικών δεδοµένων,
6. φορολογικό εκτυπωτή µε αυτόνοµη δυνατότητα έκδοσης των δελτίων ηµερήσιας
κίνησης «Ζ» και δελτίων αναφοράς (αναλυτικά και συνοπτικά) φορολογικής µνήµης.
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2.6.2. Ως συνδεόµενα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτροµηχανικά συστήµατα, θεωρούνται
όλα τα συστήµατα τα οποία διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώµατα και θύρες
επικοινωνίας και όπου απαιτείται, είναι εφοδιασµένα και µε το απαραίτητο λογισµικό,
όπως :
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• Αυτόµατοι Πωλητές
• Μηχανήµατα Αυτοµάτων Συναλλαγών
• Αντλίες καυσίµων
• Ταξίµετρα
• Παιγνιοµηχανήµατα
• Ζυγιστικές Μηχανές
• κ.λ.π.
2.6.3. Η Α∆ΗΜΕ ασφαλίζεται µε απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι
τεκµηριωµένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισµικό που τις υποστηρίζει
είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών.

2.7. Απόδειξη Εσόδου
2.7.1. Έγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη λιανικής πώλησης (ΑΛΠ) ή η απόδειξη
παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) η οποία παραδίδεται στον πελάτη κατά την διενέργεια
συναλλαγής.
2.7.2. Το περιεχόµενο των αποδείξεων εσόδου είναι σύµφωνο µε τις σχετικές διατάξεις
του Κ.Β.Σ.

2.8. ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ»
2.8.1. Είναι το δελτίο το οποίο εκδίδεται στο τέλος κάθε ηµερήσιας περιόδου, κατά την
οποία έλαβαν χώρα συναλλαγές µε πελάτες και έκδοση σχετικών αποδείξεων εσόδου και
των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική µνήµη του ΦΗΜ µε την
έκδοση του δελτίου «Ζ».
2.8.2. Έκδοση του ∆ελτίου Ηµερησίας Κίνησης «Z».
2.8.2.1. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράµµατος «Ζ», εµφανώς σε τίτλο ή
επικεφαλίδα σε κανένα άλλο εκδιδόµενο δελτίο από ΦΗΜ, εκτός του ∆ελτίου Ηµερήσιας
Κίνησης «Ζ» µε το οποίο γίνεται η εγγραφή των ηµερήσιων αθροιστών προοδευτικά και
σωρευτικά στη φορολογική µνήµη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού χρησιµοποιείται
στην αρχή του δελτίου η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Ηµερησίας Κίνησης Z»
2.8.2.2. Η έκδοση του ∆ελτίου Ηµερησίας Κίνησης «Z» γίνεται υποχρεωτικά µετά το τέλος
των ηµερησίων συναλλαγών, συνοδεύεται απαραίτητα µε την ενταµίευση στη φορολογική
µνήµη των στοιχείων που απεικονίζουν τα σύνολα της ηµερησίας κίνησης και απαιτείται
για την καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία, του κατόχου – χρήστη της µηχανής, όλων
των απαραίτητων στοιχείων.
2.8.2.3. Είναι υποχρεωτική η έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», εάν και
εφόσον από το προηγούµενο (τελευταίο) ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» :
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α) έχει µεσολαβήσει η έκδοση µιας τουλάχιστον «Νόµιµης Απόδειξης» συναλλαγής
και
β) έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 1 (µία) ηµέρα η τρέχουσα ηµεροµηνία του ρολογιού
της ΦΤΜ, από την ηµεροµηνία έκδοσης του προηγούµενου (τελευταίου) ∆ελτίου
Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ».
Οι περιπτώσεις αυτές (α και β) θα πρέπει να ανιχνεύονται και ελέγχονται από το
λογισµικό του φορολογικού µικροκώδικα του ΦΗΜ σε κάθε έναρξη (Initialize – Power On)
λειτουργίας του ΦΗΜ, και εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν και οι δύο, τότε ο ΦΗΜ
σηµατοδοτεί κατάλληλα στον χειριστή (ηχητικά και µε σχετική ένδειξη σε οθόνη) και ο
ΦΗΜ υποχρεωτικά εκδίδει ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το
λογισµικό του µηχανισµού απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόµιµης
Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του ∆ελτίου «Ζ».
2.8.2.4. Ο ΦΗΜ έχει υποχρεωτικά δυνατότητα έκδοσης ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ»
και µε µηδενικές πωλήσεις, δηλαδή ακόµη και όταν δεν έχει µεσολαβήσει καµιά πώληση συναλλαγή και εποµένως καµία έκδοση απόδειξης εσόδου, από την προηγούµενη
(τελευταία) έκδοση «Ζ». Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναγραφή (από
µεταφορά) των ηµερήσιων συνόλων του τελευταίως (αµέσως προηγουµένου) εκδοθέντος
«Ζ».
2.8.2.5. Πριν την έκδοση «Ζ» µε µηδενικά ηµερήσια σύνολα, θα πρέπει να ειδοποιείται
σχετικά ο χειριστής, για το γεγονός αυτό και µε χειρισµό (πληκτρολόγηση) να
επιβεβαιώνει την έκδοση (ή όχι) του «µηδενικού Ζ».
2.8.2.6. Το λογισµικό του µηχανισµού κατά την διάρκεια έκδοσης του ∆ελτίου Ηµερήσιας
Κίνηση «Ζ», έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης της διακοπής ηλεκτρικής
τροφοδοσίας, ως εξής :
α) µετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ενηµερώνεται ο χειριστής ότι δεν
ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» µε ανάλογη
ηχητική ένδειξη (ή και ένδειξη επί της οθόνης) καθώς και εκτύπωση σχετικού
µηνύµατος «∆ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗ Ζ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ - ∆ΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ».
β) εάν η διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συνέβη µετά από επιτυχή ενταµίευση
των δεδοµένων στη Φορολογική Μνήµη, τότε η ΦΤΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το
∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά ενταµίευση δεδοµένων στη
φορολογική µνήµη. Στην περίπτωση αυτή το λογισµικό της µηχανής απαγορεύει την
έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόµιµης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή
ολοκλήρωση της έκδοσης του ∆ελτίου «Ζ».
2.8.2.7. Το λογισµικό του µηχανισµού, κατά την διάρκεια έκδοσης του ∆ελτίου Ηµερήσιας
Κίνηση «Ζ», έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης της ύπαρξης ή µη χαρτιού στον εκτυπωτικό
µηχανισµό. Στην περίπτωση ανίχνευσης µη ύπαρξης χαρτιού για την ολοκλήρωση της
εκτύπωσης του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», ενηµερώνεται ο χειριστής µε σχετική
ηχητική ένδειξη και ένδειξη επί οθόνης. Η ενταµίευση των δεδοµένων στη φορολογική
µνήµη είναι ανεξάρτητη του γεγονότος αυτού και εκτελείται κανονικά. Μετά την
επανατροφοδοσία µε χαρτί του εκτυπωτικού µηχανισµού ο ΦΗΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει
το πλήρες ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», χωρίς να εκτελείται ξανά ενταµίευση
δεδοµένων στη φορολογική µνήµη. Στην περίπτωση αυτή το λογισµικό της µηχανής
απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόµιµης Απόδειξης συναλλαγής πριν την
επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του ∆ελτίου «Ζ».
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2.8.2.8. Επιτρέπεται η επανεκτύπωση (ως αντίγραφο) του ίδιου δελτίου ηµερησίας
κίνησης «Z» όταν αυτό απαιτηθεί (λόγω βλάβης της χαρτοταινίας, µελανοταινίας,
εκτυπωτή κ.λ.π.) αλλά υποχρεωτικά µε τα ακριβώς ίδια στοιχεία και δεδοµένα της
συγκεκριµένης ηµερήσιας κίνησης και εφ’ όσον δεν έχει µεσολαβήσει καµία έκδοση
απόδειξης εσόδου - συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή δεν αυξάνεται ο αριθµός του
δελτίου «Z» και δεν γίνεται καµία ενταµίευση δεδοµένων στην φορολογική µνήµη. Για τη
διάκριση του δελτίου αυτού αντί της χαρακτηριστικής ένδειξης «∆ελτίο Ηµερησίας
Κίνησης Z»
στην αρχή του δελτίου, χρησιµοποιείται η χαρακτηριστική ένδειξη
«Αντίγραφο του τελευταίου ∆ελτίου Ηµερησίας Κίνησης Z».

2.9. Νόµιµες αποδείξεις
2.9.1. Ως νόµιµες αποδείξεις ορίζονται οι Αποδείξεις Εσόδου και τα ∆ελτία
Ηµερησίας Κίνησης «Z».
2.9.2. Στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης)
όλων των εκδιδοµένων δελτίων των εγκύρων αποδείξεων εσόδου εκτυπώνεται η
χαρακτηριστική ένδειξη: «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ», και «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ
– ΛΗΞΗ» αντίστοιχα. Οι ίδιες χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ –
ΕΝΑΡΞΗ», και «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ» εκτυπώνονται και στην αρχή (πρώτη
σειρά εκτύπωσης) και στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) κάθε ∆ελτίου Ηµερησίας
Κίνησης «Z». Αυτές οι χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ – ΕΝΑΡΞΗ»,
και «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ – ΛΗΞΗ», εκτυπώνονται µε κεφαλαίους χαρακτήρες και
κρίνεται σκόπιµο όπου είναι τεχνικά δυνατόν να εκτυπώνονται µε έντονα
διαφοροποιηµένη γραφή ή χαρακτήρες µεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους.
2.9.3. Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από τον ΦΗΜ, για την λήψη διαφόρων
πληροφοριών, εκτυπώνεται η ένδειξη «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ - ∆ΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ». Τα δελτία των «Παρανόµων Αποδείξεων» σε καµιά περίπτωση δεν αποτελούν
αποδεικτικό συναλλαγής αγοράς αγαθού ή λήψης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται η
χρησιµοποίηση τους ως αποδείξεων για τον πελάτη.
2.9.4. ∆εν επιτρέπεται σε Νόµιµη Απόδειξη εσόδου, η διενέργεια και καταγραφή
συναλλαγής (π.χ. πώληση) είδους µε µηδενική ή αρνητική αξία.
2.9.5. ∆εν επιτρέπεται µε κανέναν τρόπο η ακύρωση – διαγραφή εκδοθέντος δελτίου
Νόµιµης Απόδειξης.
2.9.6. Ώρα έκδοσης απόδειξης
2.9.6.1. Σε κάθε εκδιδόµενο δελτίο Νόµιµης Απόδειξης καθώς και στα δελτία αναφορών
(ανάγνωσης φορολογικής µνήµης κλπ), αναγράφεται η ώρα έκδοσής του µε τη µορφή
«ΧΩ ώρα : λεπτά» για την χειµερινή ώρα και «ΘΩ ώρα : λεπτά» για την θερινή ώρα
αντίστοιχα.
2.9.6.2. Εφ’ όσον δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα αυτόµατης προσαρµογής της ώρας
κατά τη θερινή και χειµερινή περίοδο αντίστοιχα, η ώρα έκδοσης των δελτίων εκφράζει
πάντοτε τη χειµερινή ώρα, χωρίς να µεταβάλλεται κατά τη θερινή περίοδο, ανεξάρτητα
από το χρόνο έναρξης λειτουργίας της µηχανής.
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2.9.7. Γραφικά, Logos, Μηνύµατα κ.λ.π.
2.9.7.1. Εάν ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων µηνυµάτων τα οποία δεν
αφορούν τις συναλλαγές όπως πληροφοριακά ή διαφηµιστικά µηνύµατα, ευχετήρια, logos
γραφικά, εικόνες, κλπ, τότε αυτά µπορεί να εκτυπώνονται στην απόδειξη εσόδου, µόνον
πριν ή µετά από τη σήµανση έναρξης και τη σήµανση λήξης των στοιχείων της
απόδειξης: «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ».
2.9.7.2. Τα µηνύµατα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αναφορές σε ποσά ή να
παραπλανούν ή να παραπέµπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των αξιών της
συναλλαγής και το µέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο µέγεθος έξι
(6) απλών γραµµών κειµένου.

2.10. Μνήµη εργασίας
2.10.1. Η µνήµη εργασίας είναι η µονάδα όπου ενταµιεύονται τα προγράµµατα και τα
ενδιάµεσα δεδοµένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δηµιουργούνται κατά την ηµερήσια
λειτουργία του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού.
2.10.2. Επιτρέπεται µόνο η εγγραφή αριθµών µεγαλύτερων του µηδενός. Εποµένως δεν
είναι δυνατή η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδοµένων από τη µνήµη, ούτε η
επικάλυψή τους µε άλλα.
2.10.3. Στην µνήµη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ, Σ∆ και ΣΕ στους
οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόµενα τα ποσά συναλλαγών κατανεµηµένα
στους ισχύοντες συντελεστές (4%, 8%, 18%, 36%, και 0%) αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα
πιο πάνω, στο ποσό συναλλαγής συµπεριλαµβάνεται το ποσό του ΦΠΑ. Το ύψος του
ΦΠΑ προσδιορίζεται από την τιµή του αντίστοιχου συντελεστή.
2.10.4. Στην µνήµη εργασίας τηρούνται και όλοι οι υπόλοιποι απαραίτητοι αθροιστές,
όπως ο µετρητής µε το τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων, τυχόν άλλοι απαραίτητοι
αθροιστές εκπτώσεων, επιστροφών, ακυρώσεων, αλλαγών κ.λ.π.
2.10.5. Η µνήµη εργασίας είναι µνήµη τύπου RAM (CMOS ή άλλη) και η χωρητικότητά
της προσδιορίζεται από το µέγεθος του απαιτούµενου όγκου των δεδοµένων
επεξεργασίας του συγκεκριµένου τύπου ΦΗΜ.
2.10.6. Μπαταρία προστασίας µνήµης εργασίας
2.10.6.1. Το περιεχόµενο της µνήµης εργασίας προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου
δικτύου των 230V µε µπαταρία αυτοφορτιζόµενη. Η µπαταρία έχει τη δυνατότητα
διατήρησης των ενταµιευµένων δεδοµένων στη µνήµη εργασίας για τουλάχιστον εξήντα
(60) ηµέρες. Η µπαταρία περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό της ταµειακής µηχανής.
Ο κατασκευαστικός οίκος του ΦΗΜ εγγυάται την εξασφάλιση της καθορισµένης χρονικής
διάρκειας διατήρησης του περιεχοµένου της µνήµης εργασίας.
2.10.6.2. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασµένος µε ειδικό κύκλωµα ελέγχου της κατάστασης της
µπαταρίας της µνήµης εργασίας (CMOS RAM) και του ρολογιού του ΦΗΜ. Σε
περίπτωση πτώσης τάσης της µπαταρίας, κάτω του δηλουµένου από τον κατασκευαστή
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επιπέδου, ή σε περίπτωση µη υπάρξεως σχετικής δηλώσεως, κάτω του 90% της
ονοµαστικής τιµής της, τούτο σηµατοδοτείται σε οθόνη και καταγράφεται σχετικό µήνυµα
στον εκτυπωτή. Γενικά ο ΦΗΜ δεν επιτρέπει καµία συναλλαγή, εάν δεν υπάρχει ικανή
τροφοδοσία από την µπαταρία της µνήµης εργασίας.
2.10.7. Βραχυκύκλωση ακροδεκτών µπαταρίας προστασίας µνήµης εργασίας
2.10.7.1. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασµένος µε ειδικό κύκλωµα ελέγχου και το κατάλληλο
λογισµικό, το οποίο έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την βραχυκύκλωση των ακροδεκτών
τροφοδοσίας της µνήµης εργασίας - µπαταρίας (παραµονή βραχυκυκλωτήρα). Η
περίπτωση αυτή σηµατοδοτείται µε ηχητικό σήµα ή και χαρακτηριστικό µήνυµα σε οθόνη,
και δεν επιτρέπει καµία λειτουργία συναλλαγών, µέχρι να αρθεί η κατάσταση αυτή.
2.10.8. Βλάβη Μνήµης Εργασίας (CMOS Error).
2.10.8.1. Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή µηδενισµός της µνήµης εργασίας εγγράφεται στη
φορολογική µνήµη µε την ένδειξη ΒΛΑΒΗ CMOS και αριθµείται η επανάληψη του
γεγονότος ( π.χ. ΒΛΑΒΗ CMOS 1, ΒΛΑΒΗ CMOS 2 κ.ο.κ. ).
2.10.8.2. Υποχρεωτικά το λογισµικό του φορολογικού µικροκώδικα έχει δυνατότητα
χειρισµού τουλάχιστον τριψήφιου αριθµού βλαβών CMOS (µπορεί δηλαδή να αριθµήσει
τουλάχιστον 1000 βλάβες CMOS). Η αρίθµηση γίνεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό
αριθµητικό σύστηµα και δεν επιτρέπεται αποτύπωση σε άλλο αριθµητικό σύστηµα π.χ. σε
δεκαεξαδική αρίθµηση (9, A, B, C, …κλπ).

2.11. Φορολογική µνήµη
2.11.1. Η φορολογική µνήµη είναι η µονάδα όπου ενταµιεύονται και παραµένουν
αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού,
χωρίς χρονικό περιορισµό, όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η
φορολογική µνήµη είναι προγραµµατιζόµενη µνήµη αποκλειστικά ανάγνωσης (EPROM ή
PROM) .
2.11.2. Ασφαλής τρόπος εγγραφής δεδοµένων στη φορολογική µνήµη
2.11.2.1. Το περιεχόµενο της φορολογικής µνήµης διασφαλίζεται µε ειδικό σύστηµα
κωδικών που λειτουργεί σε συνεργασία και µε τη µνήµη προγραµµάτων. Το σύστηµα
ασφαλείας, η γραµµογράφηση και ο τρόπος αποθήκευσης των δεδοµένων στη
φορολογική µνήµη επιλέγονται από τον κατασκευαστή του ΦΗΜ, είναι πλήρως
τεκµηριωµένα και γνωστοποιούνται µε ευθύνη του στην Επιτροπή. Ο τρόπος λειτουργίας
του συστήµατος ασφαλείας και η παρεχοµένη ασφάλεια απ’ αυτό αξιολογείται µε ιδιαίτερη
προσοχή από την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της άδειας.
2.11.3. Χωρητικότητα και πλήρωση φορολογικής µνήµης
2.11.3.1. Για τον ΦΗΜ ορίζονται 360 ηµέρες, ως εργάσιµες ηµέρες το χρόνο. Η
χωρητικότητα της φορολογικής µνήµης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταµίευση
των προαναφερθέντων δεδοµένων για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια ή για 1800 εγγραφές
ηµερησίας κίνησης «Z». Όταν η φορολογική µνήµη πλησιάζει να γεµίσει και πριν από την
έκδοση του δελτίου «Z», του ανώτατου αριθµού που προβλέπει ο κατασκευαστής να
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γεµίσει, (ο οποίος ανώτατος αριθµός δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 1800)
ειδοποιείται ο χειριστής µε προειδοποιητικό σήµα και όταν γεµίσει, τότε µπλοκάρεται
αυτόµατα ο ΦΗΜ και τίθεται εκτός λειτουργίας. Η µόνη λειτουργία του ΦΗΜ που
επιτρέπεται και υποχρεωτικά πρέπει να εκτελείται σ’ αυτή την περίπτωση, είναι η
ανάγνωση του περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης (Αναλυτική και Συνοπτική).
2.11.4. Προστασία ηλεκτρονικών κυκλωµάτων φορολογικής µνήµης
2.11.4.1. Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της φορολογικής µνήµης, προστατεύονται σε ειδικό
κιτίο, το οποίο τοποθετείται
σε ειδικά διαµορφωµένη υποδοχή που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του περιβλήµατος του ΦΗΜ. Η θήκη µε το κυτίο της φορολογικής
µνήµης πακτώνεται και σφραγίζεται µε ειδικό υλικό (εποξική ρητίνη) µε τέτοιο τρόπο ώστε
να είναι αδύνατη η αφαίρεση του κυτίου της φορολογικής µνήµης, χωρίς την καταστροφή
του περιβλήµατος του ΦΗΜ.
Σχηµατικό Παράδειγµα Σφράγισης της Φορολογικής Μνήµης

2.11.5. ∆ιατήρηση και ανάγνωση του περιεχοµένου φορολογικής µνήµης
2.11.5.1. Το περιεχόµενο της φορολογικής µνήµης διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό
περιορισµό και υπό όλες τις συνθήκες. Τα δεδοµένα της φορολογικής µνήµης που τυχόν
εµφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, είναι αναγνώσιµα από ειδική συσκευή για χρήση
από τις φορολογικές υπηρεσίες, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις αδύνατης τεχνικά
ανάγνωσης. Η περίπτωση αυτή τεκµηριώνεται πλήρως από τεχνική έκθεση – αναφορά
του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, η οποία µε ευθύνη του, αποστέλλεται άµεσα,
στην Επιτροπή, ενώ αντίγραφό της επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο αφαίρεσης –
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αντικατάστασης της φορολογικής µνήµης και κατατίθεται στην αρµόδια ∆ΟΥ του κατόχου
του ΦΗΜ.
2.11.6. Αποσύνδεση (µη λειτουργία) και τεχνική τεκµηρίωση βλάβης φορολογικής
µνήµης
2.11.6.1. Κάθε αποσύνδεση, ή βλάβη (εκτός της πλήρωσης µνήµης), σηµατοδοτείται
κατάλληλα (µε ηχητικό σήµα, ένδειξη λάθους σε οθόνη, εκτύπωση σχετικού µηνύµατος
κλπ). Στην περίπτωση αυτή το λογισµικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει την εκτέλεση καµίας
άλλης λειτουργίας. (Ο ΦΗΜ «µπλοκάρει»).
2.11.6.2. Κάθε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης φορολογικής µνήµης από τον κατέχοντα
την άδεια καταλληλότητας ή της τεχνικής υποστήριξης ή από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό
του αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται άµεσα στην Επιτροπή.
2.11.6.3. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της άδειας, συντάσσει, υπογράφει και αποστέλλει
τεκµηριωµένη και λεπτοµερή τεχνική αναφορά για το πρόβληµα µνήµης που
διαπιστώθηκε, εντός 2 εργασίµων ηµερών στην Επιτροπή. Ένα αντίγραφο της τεχνικής
αναφοράς επισυνάπτεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης (στο οποίο έχουν
σηµειωθεί και οι σχετικές αναφορές) από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό και ένα αντίγραφο
αποστέλλεται στην αρµόδια ∆ΟΥ του κατόχου του ΦΗΜ.
2.11.7. Αντικατάσταση φορολογικής µνήµης λόγω µεταβίβασης – αλλαγής κατόχου
/ χρήστη (Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1/1/2003)
2.11.7.1. Για την µεταβίβαση – µεταπώληση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού,
υποχρεωτικά αφαιρείται η χρησιµοποιηθείσα φορολογική µνήµη, η οποία παραµένει στην
κατοχή του προηγούµενου κατόχου – χρήστη (πωλητή) για όσο χρονικό διάστηµα
ορίζουν οι διατάξεις τις φορολογικής νοµοθεσίας.
2.11.7.2. Η αφαιρεθείσα φορολογική µνήµη αντικαθίσταται µε ευθύνη του νέου κατόχου –
χρήστη (αγοραστή), µε νέα, καινούργια, αχρησιµοποίητη φορολογική µνήµη ίδιου τύπου.
2.11.7.3. Οι εργασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης της φορολογικής µνήµης γίνεται
µόνο από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα, κάτοχο της άδειας καταλληλότητας (ή της
άδειας ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή) του ΦΗΜ, ή εξουσιοδοτηµένο
τεχνικό αντιπρόσωπό του, παρουσία υπαλλήλου της αρµόδιας ∆ΟΥ, κατόπιν σχετικής
αιτήσεως.
2.11.8. Ενταµίευση δεδοµένων στη φορολογική µνήµη
2.11.8.1. Στη φορολογική µνήµη ενταµιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος
πληροφορίες και συγκεκριµένα:
α) Σταθερά στοιχεία
Αριθµός Μητρώου του ΦΗΜ. Παραµένει αµετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής του ΦΗΜ
και αλλάζει µόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής µνήµης µε καινούργια (λόγω
βλάβης, πλήρωσης αυτής µε δεδοµένα ή µεταβίβασης).
Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία χρήστη – κατόχου του ΦΗΜ
∆ιεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου
∆ραστηριότητα, Επάγγελµα χρήστη - κατόχου
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ΑΦΜ και αρµόδια ∆ΟΥ χρήστη – κατόχου
Τιµές συντελεστών ΦΠΑ.
β) Στοιχεία που παράγονται από την ηµερήσια κίνηση
Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγοµένων δεδοµένων της ηµερήσιας κίνησης από
τη µνήµη εργασίας στη φορολογική µνήµη.
Αφού ολοκληρωθεί η ηµερήσια κίνηση µε τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ηµερησίας
κίνησης «Ζ», ενταµιεύεται στη φορολογική µνήµη µία εγγραφή µε την ηµεροµηνία και
ώρα, και µε τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέµενης αξίας διακεκριµένα ανά συντελεστή ΦΠΑ,
4%, 8%, 18%, 36%.
2. ∆ύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογηµένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριµένα
σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται.
3. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ηµέρας.
4. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέµενης αξίας διακεκριµένα ανά συντελεστή ΦΠΑ,
από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
5. ∆ύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογηµένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριµένα
σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη
λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής µνήµης).
6. Το πλήθος των δελτίων ηµερήσιας κίνησης «Ζ» από την έναρξη λειτουργίας του
ΦΗΜ.
7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
8. Το πλήθος βλαβών µνήµης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας του
ΦΗΜ.
9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.
12. Το πλήθος «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας
του ΦΗΜ.
13. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική
µνήµη
Όλα τα παραπάνω ενταµιεύονται σύµφωνα µε τους ακόλουθους πίνακες :
Π.1. Ηµέρας (Σύνολα ηµερησίας κίνησης).
ΦΠΑ
Συντελεστή
Α
(4%)

ΦΠΑ
Συντελεστή
Β
(8%)

ΦΠΑ
Συντελεστή
Γ
(18%)

ΦΠΑ
Συντελεστή
∆
(36%)

Σύνολο
Εσόδων
Συντελεστών
Α,Β,Γ και ∆
(4%,8%,18%
και 36%)

Σύνολο
Εσόδων
µηδενικού
Συντελεστή
Ε
(0%)

Πλήθος
(Αθροιστής)
Αποδείξεων
Εσόδου

Πλήθος
(Αθροιστής)
φυσικών
αποσυνδέσεων
εκτυπωτή

Πλήθος
(Αθροιστής)
....
....
....

Π.2. Από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ (προοδευτικά σύνολα).
ΦΠΑ
Συντελεστή Α
(4%)

Πλήθος
∆ελτίων «Z»

ΦΠΑ
Συντελεστή Β
(8%)

Πλήθος
αποδείξεων
Εσόδου

ΦΠΑ
Συντελεστή (Γ)
(18%)

Πλήθος
αλλαγών
λεκτικών

Πλήθος
αλλαγών
ΦΠΑ

ΦΠΑ
Συντελεστή ∆
(36%)

Πλήθος
βλαβών
CMOS
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Σύνολο
Εσόδων
Συντελεστών
Α,Β,Γ, και ∆
(4%,8%,18% και 36%)

Πλήθος φυσικών
αποσυνδέσεων
εκτυπωτή

Σύνολο
Εσόδων
µηδενικού
συντελεστή Ε
(0%)

Πλήθος
Επεµβάσεων
Τεχνικού

Χαρακτήρας
ελέγχου

2.11.8.2 Η ενταµίευση στη φορολογική µνήµη εκτελείται κατά τη διάρκεια έκδοσης του
δελτίου ηµερησίας κίνησης.
2.11.8.3 Ο τρόπος εγγραφής των RECORDS και το περιεχόµενο των πεδίων τους, που
ενταµιεύονται στην EPROM ή PROM της φορολογικής µνήµης επιλέγονται από τον
κατασκευαστή. Υποχρεωτικά εγγράφονται στη φορολογική µνήµη τα προοδευτικά
σύνολα , τα οποία δηµιουργούνται από τα σύνολα της κάθε ηµερησίας κίνησης ,όπως
περιγράφονται στον πίνακα Π2. Επιπλέον επιτρέπεται να εγγράφονται στη φορολογική
µνήµη και τα ηµερήσια σύνολα κίνησης σε ιδιαίτερα πεδία όπως περιγράφονται στον
πίνακα
Π1. Στην εκτύπωση όµως του περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης,
υποχρεωτικά θα εκτυπώνονται τα προβλεπόµενα σύνολα της κάθε ηµερήσιας κίνησης
«Ζ» όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα Π1 καθώς επίσης και τα προοδευτικά σύνολα
της υπό εκτύπωση περιόδου.

2.12. Φορολογικός µικροκώδικας
Φορολογικός µικροκώδικας είναι το λογισµικό που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα
φορολογικά δεδοµένα και όλες τις λειτουργίες των ασφαλισµένων µε απαραβίαστο τρόπο
τµηµάτων και µονάδων ελέγχου, διασφαλίζει δε κατά τρόπο απαραβίαστο και
ανεπηρέαστο την ενταµίευση των δεδοµένων στην φορολογική µνήµη.

2.13. Λογισµικό εφαρµογών
2.13.1. Το λογισµικό εφαρµογών υποστηρίζει όλες τις λοιπές λειτουργίες εκτός του
φορολογικού µικροκώδικα (λογιστικές, εµπορικές, βοηθητικές κ.λ.π. εφαρµογές ).
2.13.2. Περίπτωση διαµόρφωσης
λογισµικό εφαρµογών εκτός ΦΗΜ.

περιεχοµένου

αποδείξεων

εσόδου

από

2.13.2.1. Σε όλες τις περιπτώσεις που η διαµόρφωση του περιεχοµένου των Αποδείξεων
Εσόδου γίνεται από λογισµικό εφαρµογών, το οποίο ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο
διασυνδεόµενο σύστηµα, απαιτείται η έγγραφη δεσµευτική διαβεβαίωση του κατέχοντος
την άδεια προς την Επιτροπή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής
λειτουργίας του εν λόγω λογισµικού εφαρµογών του διασυνδεόµενου συστήµατος, ότι το
λογισµικό αυτό εκδόσεως αποδείξεων εσόδου, λειτουργεί απολύτως σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών και δεν παραβιάζει µε κανέναν τρόπο τα δηµοσιονοµικά
δεδοµένα του ΦΗΜ.
2.13.2.2. Στην δεσµευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση του λογισµικού εφαρµογών,
αναφέρονται υποχρεωτικά :
• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισµικού εφαρµογών.
• Η ακριβής ονοµασία διάθεσης και ο τρέχων αριθµός έκδοσης (version) του λογισµικού
αυτού.
2.13.2.3. Η δεσµευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση προς την Επιτροπή, συνοδεύεται
από αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισµικού αυτού, αποθηκευµένο σε κατάλληλο
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µαγνητικό ή οπτικό µέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες
λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
2.13.2.4. Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται σε ειδικό τµήµα σελίδων, που υπάρχει για
τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό του ΦΗΜ Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών.
2.13.2.5. ∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία του ΦΗΜ, µε
διασυνδεόµενο σύστηµα το οποίο έχει µη πιστοποιηµένο λογισµικό εφαρµογών για την
έκδοση Αποδείξεων Εσόδου.
2.13.2.6. Ο κάτοχος της άδειας τέτοιου ΦΗΜ και το δίκτυο των εξουσιοδοτηµένων
αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω,
είναι υποχρεωµένοι στην άµεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην Επιτροπή και
στην αρµόδια ∆ΟΥ του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ.

2.14. Μνήµη προγραµµάτων
2.14.1. Η µνήµη προγραµµάτων είναι η µονάδα όπου βρίσκεται ενταµιευµένο εξαρχής
ολόκληρο το λογισµικό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΗΜ, τόσο
εκείνο που αποτελεί το σύστηµα διαχείρισης φορολογικών δεδοµένων (φορολογικός
µικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισµικό
εφαρµογών).
2.14.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισµικό εφαρµογών
δεν είναι
ενταµιευµένο στη µνήµη προγραµµάτων του ΦΗΜ, τότε ο ΦΗΜ θεωρείται ως
Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός Αυξηµένων ∆υνατοτήτων (ΦΗΜ/Α∆).
2.14.3. Η µνήµη προγραµµάτων είναι µνήµη ηµιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης. Η
χωρητικότητα της µνήµης προγραµµάτων καθορίζεται από το µέγεθος των λειτουργικών
προγραµµάτων του συγκεκριµένου τύπου ταµειακής µηχανής. Επιτρέπεται η χρήση µόνο
καινούργιων µνηµών.
2.14.4. Η υλοποίηση της κατασκευής του ΦΗΜ δεν επιτρέπει µε κανένα τρόπο τυχόν
αλλαγές του ενταµιευµένου στη µνήµη προγραµµάτων λογισµικού, χωρίς την
αποσφράγιση του ΦΗΜ. Για κάθε αλλαγή – τροποποίηση του λογισµικού ή του υλικού
µέρους του ΦΗΜ, κατατίθεται αίτηση στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει σχετικά.
2.14.5. Η αναγνωσιµότητα της µνήµης προγραµµάτων εξασφαλίζεται κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες και επιδεικνύεται η διαδικασία κατά την διάρκεια ελέγχου της
έγκρισης. Το περιεχόµενο της µνήµης προγραµµάτων σε πηγαία µορφή, είναι διαθέσιµο
για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονοµικών και αντίγραφό του, σε µορφή εκτελέσιµη
(object) κατατίθεται σ’ αυτό καθώς και η υπολογισµένη CRC-32 τιµή για το αρχείο αυτό.

2.15. Ρολόι ΦΗΜ
2.15.1. Η λειτουργία του ρολογιού του ΦΗΜ είναι αδιάλειπτη (συνεχής) και για το λόγο
αυτό προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V µε µπαταρία που
περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό του µηχανισµού και η οποία δύναται να είναι αυτή
της προστασίας των δεδοµένων της µνήµης εργασίας (CMOS RAM).
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2.15.2. ∆εν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον δεν είναι ενεργοποιηµένο το
ρολόι του µηχανισµού.
2.15.3. Ρύθµιση – διόρθωση ηµεροµηνίας και ώρας του ρολογιού του ΦΗΜ
2.15.3.1. Οι ρυθµίσεις και επισκευές ενδεχόµενων βλαβών του ρολογιού δεν είναι
δυνατόν να γίνουν εξωτερικά ή µε πρόγραµµα, αλλά µόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισµένο
κέλυφος του ΦΗΜ από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Της περίπτωσης αυτής εξαιρείται η
αυτόµατη προσαρµογή στη θερινή και χειµερινή ώρα αντίστοιχα, εφ’ όσον το ίδιο το
λογισµικό του φορολογικού µικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωµατωµένη δυνατότητα
αυτόµατης προσαρµογής σε χειµερινή και θερινή ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ.
2.15.3.2. Στην περίπτωση που το λογισµικό του φορολογικού µικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει
ενσωµατωµένη δυνατότητα αυτόµατης προσαρµογής σε χειµερινή και θερινή ώρα
αντίστοιχα του ρολογιού του ΦΗΜ, τότε αυτό επισηµαίνεται τόσο στην µεταλλική ετικέτα
του περιβλήµατος µε τα στοιχεία του ΦΗΜ, όσο και στα στοιχεία του ΦΗΜ που
αναγράφονται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών του ΦΗΜ, µε την
χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ
ΩΡΑΣ».
2.15.3.3. Κατά την αυτόµατη προσαρµογή της ώρας από χειµερινή σε θερινή και από
θερινή σε χειµερινή, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής του ΦΗΜ µε κατάλληλο ηχητικό
σήµα και την αυτόµατη έκδοση σχετικού πληροφοριακού δελτίου µε την εκτύπωση της
ένδειξης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» και «ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα, συνοδευόµενης από τη νέα
τρέχουσα προσαρµοσµένη ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ αντίστοιχα). Η έκδοση του
δελτίου αυτού γίνεται από τον εκτυπωτή νοµίµων αποδείξεων του ΦΗΜ αµέσως µε την
αυτόµατη προσαρµογή της ώρας, ή εφ΄ όσον ο ΦΗΜ κατά την αυτόµατη αυτή
προσαρµογή ήταν εκτός λειτουργίας (εκτός παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας), αµέσως
µε την πρώτη (ηµερήσια) έναρξη λειτουργίας (Initialize) από την αυτόµατη προσαρµογή.
2.15.3.4. Για την αυτόµατη προσαρµογή της χειµερινής και θερινής ώρας, εφαρµόζεται η
οδηγία 2000/84 της ΕΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νοµοθεσία.
2.15.3.5. ∆εν επιτρέπεται η δυνατότητα διόρθωσης της ηµεροµηνίας του ρολογιού του
ΦΗΜ, µε ηµεροµηνία προγενέστερη εκείνης µε την οποία καταγράφηκε στην φορολογική
µνήµη και εκδόθηκε το τελευταίο «Ζ».
2.15.3.6. Κατά την διαδικασία αλλαγής της ηµεροµηνίας του ρολογιού της ΦΤΜ από
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η εισαγωγή ηµεροµηνίας µικρότερης από
αυτήν του τελευταία εγγεγραµµένου «Ζ».
2.15.3.7. Το λογισµικό του φορολογικού µικροκώδικα είναι σε θέση να ελέγχει την
τρέχουσα ηµεροµηνία του ρολογιού της µηχανής σε σχέση µε αυτήν της τελευταίας
έκδοσης του «Ζ». Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται :
1ον κατά την ηµερήσια έναρξη (Initialize) λειτουργίας της ΦΤΜ κατά την οποία να
ελέγχεται η ηµεροµηνία του τελευταία εγγεγραµµένου «Ζ», µε την τρέχουσα, και εάν
υπάρχει διαφορά ηµεροµηνίας, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής µε εµφάνιση σε οθόνη,
εκτύπωση στον εκτυπωτή σχετικού µηνύµατος ή και µε χαρακτηριστικό ηχητικό σήµα. Ο
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κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ σ’ αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος για την κλήση
εξουσιοδοτηµένου τεχνικού για την ρύθµιση της σωστής ηµεροµηνίας και ώρας.
2ον κατά την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του «Ζ», κατά την οποία ελέγχεται η
ηµεροµηνία του τελευταίως εγγεγραµµένου «Ζ», µε αυτήν της τρέχουσας (µ ’αυτήν που
πάει να εκδοθεί το «Ζ»), και εάν υπάρχει διαφορά ηµεροµηνίας :
α) εάν η τρέχουσα είναι µεγαλύτερη πλέον της 1 ηµερολογιακής ηµέρας από την
καταχωρηµένη τελευταία : Ειδοποιείται ο χειριστής για την διαφορά αυτή και το µη
αντιστρεπτό της διαδικασίας. Τέλος του ζητείται επιβεβαίωση µε κατάλληλο χειρισµό
για την έκδοση του δελτίου «Ζ».
β) εάν η τρέχουσα ηµεροµηνία είναι µικρότερη από αυτήν της καταχώρησης του
τελευταίου «Ζ» : ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ «Ζ». Το γεγονός
αυτό σηµατοδοτείται κατάλληλα µε σχετικό ηχητικό σήµα και αντίστοιχη εµφάνιση
µηνύµατος στην οθόνη. Ο κάτοχος - χειριστής είναι υπεύθυνος για την κλήση
εξουσιοδοτηµένου τεχνικού για την ρύθµιση της σωστής ηµεροµηνίας. Στην
περίπτωση αυτή και για την ενηµέρωση των λογιστικών εγγραφών, γίνεται χρήση του
ηµερολογίου των εκδοθέντων ηµερήσιων δελτίων αποδείξεων

2.16. Αριθµός Μητρώου ΦΗΜ
2.16.1. Ο ΦΗΜ παραδίδεται στον αγοραστή κάτοχο-χρήστη µε ενεργοποιηµένη τη
φορολογική µνήµη και εγγεγραµµένο σε αυτήν τον αριθµό µητρώου του φορολογικού
µηχανισµού.
2.16.2. Όλοι οι ΦΗΜ έχουν δυνατότητα εκτύπωσης 3 θέσεων για τα χαρακτηριστικά
γράµµατα του αριθµού έγκρισης της άδειας καταλληλότητας.
2.16.3. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθµού µητρώου σε όλα τα εκδιδόµενα από
τον φορολογικό µηχανισµό δελτία (π.χ. δελτία «Νοµίµων και Παρανόµων Αποδείξεων»,
αναφορές «Χ», ανάγνωση Φορολογικής Μνήµης, δελτίο ηµερήσιας κίνησης «Ζ» κλπ).

2.17. Περίβληµα
2.17.1 Το περίβληµα – κουβούκλιο του ΦΗΜ µπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε
σχήµα και µε διάφορα υλικά.
2.17.2 Στοιχεία περιβλήµατος
2.17.2.1. Στο περίβληµα είναι τοποθετηµένη ευανάγνωστη µεταλλική ετικέτα στην
πρόσοψη του ΦΗΜ και προς το µέρος του πελάτη µε τα εξής στοιχεία:
1. Κατασκευαστής ή εισαγωγέας (κατέχων την άδεια καταλληλότητας από την
Επιτροπή).
2. Είδος κατηγορίας φορολογικού µηχανισµού, κατά τις διακρίσεις των ορισµών της §2,
όπως αναφέρεται στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής.
3. Εµπορική ονοµασία τύπου του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού, όπως
αναφέρεται στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής.
4. Αριθµός έγκρισης τύπου ταµειακής µηχανής από την Επιτροπή.
5. Αριθµός Μητρώου του ΦΗΜ.
2.17.2.2. Στην περίπτωση που το λογισµικό του φορολογικού µικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει
ενσωµατωµένη δυνατότητα αυτόµατης προσαρµογής σε χειµερινή και θερινή ώρα

Σελ. 16/79

αντίστοιχα του ρολογιού του ΦΗΜ, τότε επί της µεταλλικής ετικέτας αναγράφεται
υποχρεωτικά και, η χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ».
2.17.2.3. Στην περίπτωση φορητού ΦΗΜ, τότε επί της µεταλλικής ετικέτας αναγράφεται
υποχρεωτικά και η περιοχή θερµοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ
όπως ορίζονται στις σχετικές παραγράφους περί φορητών ΦΗΜ, του παρόντος κειµένου.
2.17.3.

Σφράγιση περιβλήµατος

2.17.3.1. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ προστατεύεται από ειδική βίδα
προστασίας, η οποία συνδέει το επάνω τµήµα του ΦΗΜ µε την βάση του και
προσαρµόζεται σε εµφανές και ορατό από τον πελάτη σηµείο του κουβουκλίου του
µηχανισµού.
2.17.3.2. Αρχικά κατά την παραγωγή, η βίδα σφραγίζεται µε σφραγίδα η οποία φέρει τα
ειδικά γράµµατα της άδειας καταλληλότητας και µετά από κάθε αποσφράγιση –
επανασφράγιση, λόγω αποκατάστασης βλάβης, τον ειδικό κωδικό αριθµό του
εξουσιοδοτηµένου τεχνικού αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ίδιος µε αυτόν που έχει
κατατεθεί στο τµήµα Φορολογικών Ταµειακών Μηχανών και Συστηµάτων, της ∆ιεύθυνσης
ΚΒΣ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
2.17.3.3. Για την σφράγιση χρησιµοποιείται κατάλληλο υλικό (πχ µολυβδοσφραγίδα), το
οποίο δεν επιδέχεται ξέσµατα και γίνεται κατά τρόπο µε τον οποίο είναι αδύνατη η
αφαίρεσή της σφραγίδας, χωρίς την καταστροφή της.
2.17.3.4. Είναι αδύνατη η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ, χωρίς την αφαίρεσή αποσφράγιση της βίδας προστασίας.
2.17.3.5. Είναι δυνατή η αφαίρεση των ρολών χαρτιού του συστήµατος εκτύπωσης,
χωρίς την αποσφράγιση του µηχανισµού.
Σχήµα ενδεικτικού τρόπου σφράγισης της βίδας σύνδεσης - προστασίας

2.17.3.6. Η αποσφράγιση και η επανασφράγιση, γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο
τεχνικό του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, για την αποκατάσταση βλαβών.
2.17.3.7. Κατά την επανασφράγιση, πρέπει να δίδεται η απαραίτητη προσοχή, ώστε να
είναι ευκρινής η αποτύπωση του α/α – ειδικού κωδικού αριθµού (του «ζουµπά»), του
εξουσιοδοτηµένου τεχνικού αντιπροσώπου.
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2.17.3.8. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή του περιγραφέντος
τρόπου σφράγισης και το σηµείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή και τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα.
2.17.3.9. Εφ’ όσον ο ΦΗΜ διαθέτει συρτάρι νοµισµάτων τότε η βάση του κουβουκλίου του
µηχανισµού είναι ή ανεξάρτητη από το περίβληµα συρταριού ή στην περίπτωση που το
επάνω εξωτερικό µέρος του περιβλήµατος του συρταριού αποτελεί τη βάση του
κουβουκλίου του µηχανισµού, τότε ο κατασκευαστής εγγυάται το αδιάβατο στο εσωτερικό
του µηχανισµού, χωρίς την καταστροφή του περιβλήµατος ή της σφράγισής του . Αυτό το
σηµείο ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή.

2.18.
Ασφάλεια
Πρόσβασης
Εξουσιοδοτηµένων Τεχνικών

-

Πιστοποίηση

Ταυτότητας

2.18.1. Καταγραφή στη Φορολογική Μνήµη της επέµβασης εξουσιοδοτηµένου
τεχνικού.
2.18.1.1. Το λογισµικό του ΦΗΜ ελέγχει, µέσω ειδικού αλγόριθµου, την πρόσβαση
εξουσιοδοτηµένων τεχνικών σ’ αυτό. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την
παραχώρηση συγκεκριµένων συνδυασµών αλληλουχιών γραµµάτων και αριθµών
(κωδικών πρόσβασης) στους εξουσιοδοτηµένους απ’ αυτόν τεχνικούς. Στις περιπτώσεις
που απαιτούνται ειδικοί τεχνικοί χειρισµοί προγραµµατισµού για την επαναφορά σε
κανονική λειτουργία του ΦΗΜ, έπειτα από βλάβη – µηδενισµό της µνήµης εργασίας
(CMOS Error) και ρύθµιση - διόρθωση της ηµεροµηνίας και ώρας, ο εξουσιοδοτηµένος
τεχνικός εισάγει τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης. Μόνον στην περίπτωση που το
λογισµικό του ΦΗΜ αναγνωρίσει τον συγκεκριµένο κωδικό, επιτρέπεται η συνέχιση των
λοιπών χειρισµών του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού, για την επαναφορά του ΦΗΜ σε
κανονική λειτουργία.
2.18.1.2. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το λογισµικό του ΦΗΜ, ως τεχνική
«επέµβαση», αριθµείται και καταγράφεται στη φορολογική µνήµη. Υποχρεωτικά το
λογισµικό του φορολογικού µικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισµού τουλάχιστον
τριψήφιου αριθµού «επεµβάσεων» (µπορεί να αριθµήσει τουλάχιστον 1000 επεµβάσεις).
Η αρίθµηση γίνεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό αριθµητικό σύστηµα και δεν επιτρέπεται
αποτύπωση σε άλλο αριθµητικό σύστηµα. Ο αύξων αθροιστικός προοδευτικός αριθµός
επεµβάσεων αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε «Ζ».
2.18.1.3. Η πλήρης και λεπτοµερής περιγραφή των τεχνικών χειρισµών που απαιτούν
χρήση κωδικού καθώς και του αλγορίθµου ελέγχου πρόσβασης εξουσιοδοτηµένου
τεχνικού, κατατίθενται στην Επιτροπή, στο φάκελο αίτησης χορήγησης άδειας
καταλληλότητας. Το σηµείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την επιτροπή.
2.18.2. Προσδιορισµός της ταυτότητας των εξουσιοδοτηµένων τεχνικών
2.18.2.1. Για την πιστοποίηση της ταυτότητας του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού, ο κατέχων
την άδεια (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης), υποχρεούται να
εκδίδει στην αρχή κάθε εξαµήνου µε την υποβολή των σχετικών καταστάσεων
εξουσιοδοτηµένων τεχνικών, αντίστοιχη ειδική πλαστικοποιηµένη ταυτότητα (κατά
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προτίµηση µικρού µεγέθους π.χ. πιστωτικής κάρτας). Η ταυτότητα αυτή ονοµάζεται
«Νόµιµη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού» και έχει ισχύ ενός
εξαµήνου.
2.18.2.2. Στην εµπρόσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής και στο άνω αριστερό άκρο της,
τοποθετείται πρόσφατη φωτογραφία προσώπου, του αντίστοιχου εξουσιοδοτηµένου
τεχνικού και αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής :
• Η ακριβής διάρκεια ισχύος (από ηµεροµηνία έναρξης έως ηµεροµηνία λήξης).
• Στοιχεία Τεχνικού : Επώνυµο, Όνοµα, Αριθµό ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, και
Α/Α - κωδικό της «χρεωµένης» σ’ αυτόν σφραγίδας – «Ζουµπά».
• Στοιχεία Επιχείρησης Τεχνικού : Επωνυµία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, ∆ιεύθυνση και
τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και Επώνυµο και όνοµα του υπευθύνου – διευθύνοντος
την επιχείρηση.
2.18.2.3. Στην οπίσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής
:
• Στοιχεία Επιχείρησης η οποία κατέχει την άδεια καταλληλότητας (ή την ανάθεση από
την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης) : Επωνυµία Επιχείρησης, ∆ιεύθυνση και
τηλέφωνα επικοινωνίας.
• Η ονοµασία του µοντέλου ή των µοντέλων ΦΗΜ και οι αντίστοιχοι αριθµοί έγκρισης, για
τα οποία έχει λάβει εξουσιοδότηση ο συγκεκριµένος τεχνικός.
2.18.2.4. Η ταυτότητα αυτή, προ της πλαστικοποιήσεώς της, υπογράφεται και
σφραγίζεται για την ακρίβεια των στοιχείων της από τον εκδότη - κατέχοντα την άδεια, και
θεωρείται και σφραγίζεται από το αρµόδιο τµήµα φορολογικών ταµειακών µηχανών και
συστηµάτων της ∆/νσης ΚΒΣ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
2.18.2.5. Ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικός, είναι υποχρεωµένος σε κάθε περίπτωση
επέµβασης για αποκατάσταση βλάβης ΦΗΜ, να επιδεικνύει την ταυτότητα αυτή, στον
κάτοχο του ΦΗΜ πριν από την έναρξη εργασιών αποκατάστασης της βλάβης.
2.18.2.6. Μετά το πέρας αποκατάστασης της βλάβης, ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικός
συµπληρώνει τις λεπτοµέρειες της βλάβης στα αντίστοιχα σηµεία του Βιβλιαρίου
Συντήρησης και Επισκευών του ΦΗΜ και αναγράφει τα στοιχεία του, όπως αυτά
αναφαίνονται στην «Νόµιµη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού» µαζί
µε την ηµεροµηνία, και την ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών.
2.18.2.7. Ο κάτοχος του ΦΗΜ και ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικός συνυπογράφουν την
αντίστοιχη σελίδα αποκατάστασης της βλάβης και θέτουν τις σφραγίδες τους.
2.18.2.8. Κάθε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του κατέχοντος την άδεια, µε
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό του, γνωστοποιείται άµεσα και εγγράφως σ’ αυτόν και στην
Επιτροπή. Η «Νόµιµη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού», σ’ αυτή
την περίπτωση καθίσταται άκυρη και κάθε χρήση της παράνοµη και ο τεχνικός
υποχρεούται στην άµεση παράδοση της ταυτότητας αυτής και της σφραγίδας –
«ζουµπά», στον κατέχοντα την άδεια που τα εξέδωσε.

2.19. Αξιοπιστία
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2.19.1. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ έχει σαν µέτρο τη µέση χρονική διάρκεια λειτουργίας της,
χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (MTBF).
2.19.2. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ προσδιορίζεται από την αξιοπιστία των επιµέρους
υποσυστηµάτων του και για τις προδιαγραφόµενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η
αξιοπιστία του ΦΗΜ αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας καταλληλότητας
και δίδεται ειδική έµφαση κατά την αξιολόγησή της.
2.19.3. Για την φορολογική µνήµη η αδυναµία αναγνωσιµότητας των περιεχοµένων της
περιορίζεται σε ποσοστό 3‰ (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθέντων ΦΗΜ
του ίδιου τύπου - µοντέλου.
2.19.4. Η απαιτούµενη αξιοπιστία του ΦΗΜ ορίζεται σε 3000 ώρες ως ακολούθως:
- Για χρήση 30 ηµερών το µήνα µε οκτώ ώρες συνεχούς εργασίας.
- Ανά ηµέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών µε 15 γραµµές και 15 χαρακτήρες ανά
γραµµή.

2.20. Συντήρηση - Επισκευή
2.20.1. Για την εύκολη και σύντοµη συντήρηση ο ΦΗΜ διαθέτει πρόγραµµα
αυτοδιάγνωσης των βλαβών και ένδειξη σε οθόνη ή εκτύπωση κωδικών για τον
εντοπισµό αυτών.
2.20.2. Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις συντήρησης ο κατασκευαστικός οίκος έχει
αποδεδειγµένα πείρα σε αντίστοιχο αντικείµενο και δυνατότητα προσφοράς της
συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη την Επικράτεια.
2.20.3. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδοµή
και το κατάλληλο τεχνικά καταρτισµένο προσωπικό, ή δίκτυο άµεσα εξουσιοδοτηµένων
ανεξάρτητων τεχνικών - συντηρητών, ώστε η άρση οποιασδήποτε βλάβης να γίνεται
εντός 24 ωρών για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα
υπόλοιπα διαµερίσµατα της χώρας.
2.20.4 Ποιότητα συντήρησης - Εγγύηση
2.20.4.1. Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούµενων ανταλλακτικών για τουλάχιστον
5 χρόνια µετά την ηµεροµηνία πώλησης της µηχανής, όπως στο συνηµµένο υπόδειγµα.
Υπόδειγµα Παρεχόµενης Εγγύησης
Εγγύηση Νο : ΧΧΧΧ
Αριθµός και ηµεροµηνία έγκρισης
καταλληλότητας :
Αριθµός Μητρώου :

Είδος :
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Τύπος :

Ηµεροµηνία έναρξης εγγύησης :
(πρωταρχικής αγοράς)
Στοιχεία αγοραστή :
(πρώτου αγοραστή)

Όροι εγγύησης :
1.
2.
3.

4.

5.

Ο κατέχων την άδεια καταλληλότητας του παρόντος Φορολογικού Μηχανισµού, εγγυάται ότι ο Φορολογικός
Ηλεκτρονικός Μηχανισµός µε τα πιο πάνω στοιχεία έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και δεν παραβιάζει µε κανένα τρόπο την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.
Η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και η τεχνική που εφαρµόστηκε στην κατασκευή του εξασφαλίζουν
την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του.
Η εγγύηση παρέχεται στον νόµιµο κάτοχο - χρήστη του µηχανισµού, για πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία της
πρώτης αγοράς του παρόντος Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού και αφορά επίσης την ύπαρξη
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων και την εξασφάλιση υποδοµής για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και την
επαναφορά σε οµαλή λειτουργία του µηχανισµού µε δαπάνες του χρήστη.
Ειδικά για την περίοδο ενός χρόνου από την ηµεροµηνία της πρώτης αγοράς του µηχανισµού, η εγγύηση προς τον
νόµιµο κάτοχο της µηχανής αφορά και τη δωρεάν επισκευή και παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και στην
αντικατάσταση ολόκληρου του µηχανισµού στην περίπτωση που η βλάβη ή η κακή λειτουργία του οφείλεται σε
ελαττώµατα ή κακή κατασκευή ή προγραµµατισµό.
Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού οφείλεται σε κακή χρήση ή σε
εξωτερικές επεµβάσεις µε οποιοδήποτε τρόπο καθώς επίσης και στην περίπτωση αλλοίωσης ή παραποίησης του
τύπου ή του αριθµού µητρώου ή του αριθµού έγκρισης καταλληλότητας του µηχανισµού.

Υπογραφή και πλήρη
στοιχεία του κατασκευαστή

Υπογραφή και
στοιχεία του πωλητή
.

2.20.4.2. ∆εν αποκλείεται η διατύπωση και άλλων όρων εκτός από τους πιο πάνω, µε την
προϋπόθεση ότι οι επιπλέον αυτοί όροι δεν πρέπει να θίγουν, να περιορίζουν ή να
αναιρούν µε οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόµενο του υποδείγµατος της εγγύησης της
απόφασης αυτής.
2.20.4.3. Ειδικά στην εγγύηση δεν επιτρέπεται να περιέχεται κανένας όρος διακοπής της
εγγυήσεως λόγω µη χρήσης προτεινοµένων αναλωσίµων συγκεκριµένου προµηθευτή
πχ. µελανοταινίες, χαρτί κλπ.
2.20.4.4. ∆εν αποτελεί αιτία διακοπής της εγγυήσεως η µη αποστολή ή η καθυστέρηση
αποστολής, αποκόµµατος της εγγυήσεως από τον κάτοχο του ΦΗΜ προς τον
παρέχοντα την εγγύηση του ΦΗΜ.
2.20.5. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών
2.20.5.1. Ο ΦΗΜ συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, το οποίο παρέχει
ο προµηθευτής του και είναι οργανωµένο σε τρεις ενότητες.
2.20.5.2. Η αρίθµηση των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης - επισκευών είναι συνεχής
και ενιαία.
2.20.5.3. Α. Πρώτη ενότητα
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2.20.5.3.1. Περιλαµβάνει τον απαραίτητο αριθµό σελίδων στο βιβλιάριο συντήρησης επισκευών, στις οποίες περιέχονται µε την ακόλουθη σειρά, τα εξής στοιχεία :
2.20.5.3.2. Στην πρώτη σελίδα της πρώτης ενότητας καταγράφονται:
• Πλήρη στοιχεία και τηλέφωνα τεχνικής υποστήριξης του κατέχοντος την άδεια του
συγκεκριµένου µοντέλου .
• Πλήρη στοιχεία του προµηθευτή – πωλητή του ΦΗΜ.
• Τύπος (οικογένεια - µοντέλο) του ΦΗΜ.
• Κατανάλωση ισχύος του ΦΗΜ στις τρεις καταστάσεις που περιγράφονται στην § 3.2.
• Χαρακτηριστικά µπαταρίας και θερµοκρασιακό διάστηµα λειτουργίας σε περίπτωση
φορητού ΦΗΜ.
• Αριθµός και ηµεροµηνία έγκρισης – άδειας καταλληλότητας του ΦΗΜ.
• Αριθµός µητρώου του ΦΗΜ.
• Σύνθεση του ΦΗΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά διακριτά µέρη αποτελείται, κατά την
παράδοσή της στον κάτοχο - αγοραστή.
• Οδηγίες για την φύλαξη του χαρτιού σε περίπτωση θερµικού εκτυπωτή.
2.20.5.3.3. Στη δεύτερη σελίδα της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και
Επισκευών, αναγράφονται οι µέγιστες δυνατές τιµές που µπορούν να λάβουν οι εξής
αθροιστές :
• Βλαβών µνήµης εργασίας – CMOS Error
• Αλλαγών Λεκτικών Επωνυµίας Κατόχου
• Αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ
• Ειδών
• Κατηγοριών ειδών
• Καταγραφής προσβάσεων – επεµβάσεων Τεχνικού
• Οι µέγιστοι δυνατοί αριθµοί που µπορεί να διαχειρισθεί ο ΦΗΜ για τις αξίες
συναλλαγών (τιµής µονάδας και συνολικού ποσού) ανά απόδειξη, αλλά και οι µέγιστες
δυνατές τιµές των προοδευτικών αθροιστικών ποσών συνόλων ανά συντελεστή ΦΠΑ
και τζίρου στα ποσά που ενταµιεύονται στη φορολογική µνήµη και εκτυπώνονται στο
δελτίο «Ζ».
2.20.5.3.4. Στη τρίτη σελίδα της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και
Επισκευών, προσαρµόζεται ακριβές αντίγραφο των βασικών όρων της παρεχόµενης
εγγύησης, όπως στο υπάρχον σχετικό υπόδειγµα, το οποίο συµπληρώνεται και
συνυπογράφεται από τον πρώτο αγοραστή και τον πρώτο πωλητή (έµπορο) του ΦΗΜ.
2.20.5.3.5. Στις επόµενες σελίδες της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και
Επισκευών αναφέρονται µε τρόπο επεξηγηµατικό και κατανοητό όλοι οι απαραίτητοι
χειρισµοί για την :
• Έκδοση ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ»
• Έκδοση ∆ελτίου Περιοδικής Ανάγνωσης ∆εδοµένων Φορολογικής Μνήµης
(Αναλυτικής και Συνοπτικής), µε επιλογή «από... έως» εναλλακτικά µε βάση τον α/α
«Ζ» ή µε βάση ηµερολογιακή περίοδο
• Έκδοση ∆ελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών (για όσες ΦΤΜ λειτουργούν µε
πρόγραµµα εστιατορίου)
• Ανάγνωση των ∆εδοµένων της Φορολογικής Μνήµης µέσω σειριακής θύρας και
χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
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2.20.5.3.6. Σε ειδικό τµήµα ικανού αριθµού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο
τελευταίο µέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, για
τους ΦΗΜ οι οποίοι εκδίδουν δελτία αποδείξεων εσόδου το περιεχόµενο των οποίων
διαµορφώνεται από πιστοποιηµένο λογισµικό εφαρµογών (σύµφωνα µε την § 2.13 του
παρόντος κειµένου) που ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο διασυνδεόµενο σύστηµα,
αναγράφονται τα εξής :
• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισµικού εφαρµογών.
• Η ακριβής ονοµασία διάθεσης και ο τρέχων αριθµός έκδοσης (version) του λογισµικού
αυτού.
• Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισµικό έκδοσης
αποδείξεων εσόδου µέσω του ΦΗΜ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιηµένο και εκδίδει τις
αποδείξεις εσόδου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.
• Η επισήµανση ότι δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία του
ΦΗΜ, µε διασυνδεόµενο σύστηµα το οποίο έχει άλλο µη πιστοποιηµένο λογισµικό
εφαρµογών για την έκδοση αποδείξεων εσόδου.
2.20.5.4. Β. ∆εύτερη ενότητα
2.20.5.4.1. Περιλαµβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης - χρήστη του ΦΗΜ.
2.20.5.4.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:
• Πλήρη στοιχεία του χρήστη - αγοραστή του ΦΗΜ.
• Ηµεροµηνία εγκατάστασης του ΦΗΜ στο χώρο λειτουργίας του.
• Ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.
2.20.5.4.3. Επιπλέον σελίδες για τυχόν αλλαγές διευθύνσεων του κατόχου - χρήστη του
ΦΗΜ, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, πριν και µετά την αλλαγή διεύθυνσης.
2.20.5.4.4. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση µεταβίβασης – εκχώρησης του ΦΗΜ,
όπου αναφέρονται :
• τα τελευταία δεδοµένα της χρησιµοποιηθείσας φορολογικής µνήµης, ως εξής :
o αριθµός τελικού εκδοθέντος δελτίου ηµερήσιας κίνησης «Ζ».
o ηµεροµηνία έκδοσης τελικού εκδοθέντος δελτίου ηµερήσιας κίνησης «Ζ»
o Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) διακεκριµένα ανά
συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση
της φορολογικής µνήµης).
o ∆ύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογηµένων (χωρίς ΦΠΑ)
διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από
την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής
µνήµης).
• τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και µετά την µεταβίβαση – εκχώρηση.
2.20.5.4.5. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση απόκτησης (µεταβίβασης –
εκχώρησης) του ΦΗΜ από άλλο κάτοχο, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των
κατόχων του ΦΗΜ πριν και µετά την µεταβίβαση – εκχώρηση.
2.20.5.5. Γ. Τρίτη ενότητα
2.20.5.5.1. Περιλαµβάνει στοιχεία που καταγράφονται κατά τη διάρκεια επισκευών ή
συντήρησης του ΦΗΜ. Η ενότητα αυτή ακολουθεί µία τυποποίηση, η οποία εκτείνεται σε
3 σελίδες και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια:
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2.20.5.5.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:
• Ηµεροµηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού καθώς και λόγος κλήσης
(συµπληρώνεται από το κάτοχο - χειριστή του ΦΗΜ).
• Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού που χειρίζεται την κλήση του κατόχου χειριστή του ΦΗΜ.
• Ηµεροµηνία και ώρα µεταφοράς του ΦΗΜ στο χώρο του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού,
εφόσον η ΦΤΜ δεν µπορεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λειτουργίας της.
• Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης των εργασιών του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού.
• Ηµεροµηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού.
• Ηµεροµηνία και ώρα επιστροφής του ΦΗΜ στο χώρο λειτουργίας του, σε περίπτωση
που οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης εκτελέσθηκαν σε διαφορετικό χώρο.
• Άλλες επισηµάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από τον κάτοχο του ΦΗΜ, είτε από τον
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό και αξίζει να σηµειωθούν.
2.20.5.5.3. Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται :
• Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας του ΦΗΜ κατά η διάρκεια των εργασιών σε αυτόν.
• Αν έγινε επαναπρογραµµατισµός του ΦΗΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σε αυτόν.
Αν ναι, να καταγραφεί λεπτοµερώς τι επαναπρογραµµατίσθηκε.
• Ο αύξων αριθµός της τελευταίας απόδειξης πληρωµής για τον πελάτη που εκδόθηκε
από το χειριστή του ΦΗΜ πριν την επέµβαση του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού.
• Οµοίως ο τελευταίος αριθµός δελτίου ηµερήσιας κίνησης «Z» που έχει εκδοθεί από το
χειριστή.
• Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθµός απόδειξης εσόδου που εκδόθηκε από τον
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό κατά την διάρκεια δοκιµών.
• Ο τελευταίος αριθµός δελτίου ηµερησίας κίνησης «Z» που έχει γίνει µετά την επέµβαση
του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού.
• ∆ήλωση του χρήστη του ΦΗΜ ότι όλα τα δελτία των δοκιµών που εκδόθηκαν από τον
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό παρεδόθησαν υπογραµµένα και σφραγισµένα από αυτόν
προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του χρήστη.
• ∆ήλωση του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού για οµαλή λειτουργία του ΦΗΜ µετά το τέλος
των εργασιών επισκευής ή συντήρησης.
• Σε περίπτωση συντήρησης, περιγραφή των εργασιών συντήρησης και των
ανταλλακτικών που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν.
• Σε περίπτωση επισκευής, περιγραφή της βλάβης, των εργασιών αποκατάστασής της
και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν.
• Άλλες επισηµάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό και αξίζει να
σηµειωθούν.
2.20.5.5.4. Στη τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικός θα συµπληρώνει, µετά το τέλος
των εργασιών επισκευής στον ΦΗΜ, ορισµένα ορθογώνια (κουτιά) επιλογών
(checkboxes) σαν απάντηση σε ερωτήµατα σχετικά µε τον ΦΗΜ. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι ακόλουθες ερωτήσεις:
2.20.5.5.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στη τροφοδοσία της µηχανής ;
Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό ;
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωµα µπαταριών ;
Καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώµατα τροφοδοσίας ;
...............................................................................................
2.20.5.5.6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Η βλάβη παρουσιάστηκε στο µηχανισµό προώθησης χαρτιού ;
Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης ;
Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή ;
...............................................................................................
2.20.5.5.7. Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή
αξιολογεί ιδιαίτερα ένα διεξοδικότερο και ειδικό κατά µοντέλο κατάλογο που παρέχεται
από τον προµηθευτή του ΦΗΜ. Επίσης αξιολογεί την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων
ανά υποσύστηµα. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατόν να εκτείνεται πέρα από µια σελίδα,
κάθε όµως σελίδα αφού συµπληρωθεί θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
2.20.6. Εγχειρίδιο χρήσης
2.20.6.1. Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραµµένο στην ελληνική γλώσσα.
2.20.6.2. Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος το µοντέλο, ο αριθµός έγκρισης του
φορολογικού µηχανισµού, καθώς και η σύνθεσή του, στην περίπτωση που ο ΦΗΜ
αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά µέρη (π.χ. αποσπώµενο πληκτρολόγιο ή
εκτυπωτής).
2.20.6.3. Στις επόµενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης.
2.20.6.4. Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί
πληκτρολόγησης που διατίθενται από το πρόγραµµα της µηχανής, οµαδοποιηµένοι κατά
κατηγορία, π.χ. χειρισµοί προγραµµατισµού, χρήσης, έκδοσης αναφορών, έκδοσης
επιπλέον στατιστικών στοιχείων, αναγνώρισης λαθών, κ.λ.π.. Για κάθε εξηγούµενο
χειρισµό θα φαίνονται σχηµατικά τα πλήκτρα και η σειρά πληκτρολόγησης, καθώς και το
εκτυπούµενο αντίστοιχο αποτέλεσµα, από τον ΦΗΜ, το οποίο δεν θα παρουσιάζει
απόκλιση από την πραγµατική απόδειξη παρά µόνο ως προς τα στοιχεία.

2.21. Συσκευασία
2.21.1. Η συσκευασία του ΦΗΜ ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές απαιτήσεις:
• Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται από οξείδωση που µπορεί να
προκληθεί από υγρασία ή διαβροχή και να εξασφαλίζεται η µεταφορά της µέχρι τον
τόπο προορισµού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοιώσεις ή άλλου είδους ζηµιά.
• Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για µεταφορές εύθραυστων υλικών.
2.21.2. Ο συσκευασµένος φορολογικός µηχανισµός µπορεί να παραµείνει χωρίς καµία
επίπτωση σε αποθηκευτικούς χώρους µε τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος
• Θερµοκρασία από - 5 °C έως + 48 °C
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• Σχετική υγρασία έως 95%,
• Ατµόσφαιρα µεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη.

2.22. Βάρος και ∆ιαστάσεις
Ο σχεδιασµός του ΦΗΜ είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο
το δυνατό µικρότερο βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ιδιαίτερα από την
Επιτροπή.

2.23. Θόρυβος
Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ΦΗΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο
ώστε να εναρµονίζεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ειδικότερα
ο θόρυβος του συστήµατος εκτύπωσης. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή
για την παροχή έγκρισης – άδειας καταλληλότητας.

2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισµού Κατόχου
2.24.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 5 πλήρων αλλαγών στοιχείων (λεκτικών)
προσδιορισµού του κατόχου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής :
1. Επώνυµο, Όνοµα και πατρώνυµο ή επωνυµία επιτηδευµατία ή επιχείρησης
2. ∆ιεύθυνση
3. Επάγγελµα - ∆ραστηριότητα
4. ΑΦΜ και
5. ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ορίζονται διαφορετικά από σχετικές διατάξεις της
νοµοθεσίας, ή και σ’ αυτά να προστίθενται και άλλα, για την αντιµετώπιση ειδικών
περιπτώσεων.
2.24.2. Ο µέγιστος δυνατός αριθµός πλήρων αλλαγών αναφέρεται υποχρεωτικά και
περιγράφεται εµφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισµού και συντήρησης. ∆εν
επιτρέπεται η αλλαγή λεκτικού εάν προηγουµένως δεν έχει προηγηθεί η έκδοση ∆ελτίου
Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ».
2.24.3. Επιπλέον για την αλλαγή λεκτικού, µετά την έκδοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να
έχει µεσολαβήσει καµιά έκδοση αποδείξεως εσόδου - συναλλαγής («Νόµιµης
Απόδειξης»). Μετά από κάθε αλλαγή λεκτικού, ο ΦΗΜ σηµατοδοτεί κατάλληλα µε
εκτύπωση στο χαρτί ή εµφάνιση σε οθόνη, σχετικού µηνύµατος για τον εναποµείναντα
αριθµό αλλαγών λεκτικού, π.χ. «ΠΡΟΣΟΧΗ : Αλλαγές Λεκτικού που έχουν Αποµείνει : 4»

2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τµήµατα , Είδη, Κατηγορίες
2.25.1. Τµήµατα (Αθροιστές)
2.25.1.1. Ο ΦΗΜ έχει τουλάχιστον πέντε τµήµατα, ένα για κάθε συντελεστή ΦΠΑ. Ο ΦΗΜ
αποκλείει κάθε δυνατότητα πώλησης είδους ή παροχής υπηρεσίας όταν αυτά δεν είναι
συνδεδεµένα µε τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.
2.25.1.2. Επίσης, ο ΦΗΜ διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης δελτίου των τµηµάτων µε τον
αντίστοιχο συνδεδεµένο συντελεστή ΦΠΑ.
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2.25.2. Είδη
2.25.2.1. Ο ΦΗΜ διαχειρίζεται και εκτυπώνει, είδη και κατηγορίες ειδών, µε δυνατότητα
καταγραφής της περιγραφής (ονοµασίας) του είδους, της µονάδας µέτρησης ποσότητας,
της αξίας µονάδας του είδους, τον συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί και την κατηγορία
στην οποία ανήκει, µε ελάχιστο προδιαγραφόµενο αριθµό 200 ειδών, τα οποία
κατηγοριοποιούνται σε τουλάχιστον 20 διαφορετικές κατηγορίες.
2.25.2.2. Οι κατηγορίες των ειδών είναι ανεξάρτητες από τα τµήµατα συντελεστών ΦΠΑ
που διαθέτει ο ΦΗΜ. Ο ΦΗΜ έχει τη δυνατότητα µε κατάλληλο χειρισµό (π.χ.
πληκτρολόγηση κωδικού) της αυτόµατης ένδειξης σε οθόνη, της τιµής του είδους.
2.25.2.3. ∆ιόρθωση – Ακύρωση. Ο ΦΗΜ παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα
διόρθωσης – ακύρωσης σε είδη, της υπό έκδοση νόµιµης απόδειξης.
2.25.2.4. Αλλαγή Είδους. Η αλλαγή ειδών είναι επιτρεπτή, εφόσον τα είδη έχουν τον
ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και δεν δηµιουργείται αρνητικό υπόλοιπο.
2.25.2.5. Έκπτωση / Αύξηση. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα ποσοτικής και ποσοστιαίας
έκπτωσης ή αύξησης. Η έκπτωση γίνεται για κάθε είδος (αγαθό) χωριστά ή για το σύνολο.
Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται αµέσως µετά την τιµή του
είδους στο οποίο αναφέρεται η έκπτωση, και στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό της
έκπτωσης αναγράφεται µετά την έκδοση του Μερικού Συνόλου. Το ίδιο ισχύει και για την
περίπτωση αυξήσεως.
2.25.2.6. Ο ΦΗΜ καταγράφει στο δελτίο ηµερήσιας κίνησης «Z» τα αντίστοιχα ηµερήσια
συνολικά ποσά των διορθώσεων, αλλαγών, εκπτώσεων και αυξήσεων, µε τρόπο ώστε να
είναι δυνατός ο έλεγχός τους.
2.25.3. Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ
2.25.3.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 12 αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ. Ο
αριθµός αυτός αναφέρεται υποχρεωτικά και περιγράφεται εµφανώς στα εγχειρίδια
οδηγιών χειρισµού και συντήρησης. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ εάν
προηγουµένως δεν έχει προηγηθεί η έκδοση ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ». Επιπλέον
για την αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, µετά την έκδοση του «Ζ» δεν θα πρέπει να έχει
µεσολαβήσει καµιά έκδοση αποδείξεως εσόδου συναλλαγής («Νόµιµης Απόδειξης»).
2.25.3.2. Κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ καταγράφεται στη φορολογική µνήµη µε την
ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ _ ΣΕ _ µαζί µε την αντίστοιχη ηµεροµηνία
µεταβολής.
2.25.3.3. Μετά από κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, ο ΦΗΜ σηµατοδοτεί κατάλληλα µε
εκτύπωση στο χαρτί ή εµφάνιση σε οθόνη, σχετικού µηνύµατος για τον εναποµείναντα
αριθµό αλλαγών λεκτικού, πχ «ΠΡΟΣΟΧΗ : Αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ που έχουν
Αποµείνει : 11»
2.25.3.4. Εξ’ αρχής ο ΦΗΜ εφοδιάζεται µε τα προκαθορισµένα ποσοστά στους
αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ. Η αντιστοιχία αυτή γενικά έχει ως εξής : Α=4%, Β=8%,
Γ=18%, ∆=36% και διαφοροποιείται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την
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φορολογική νοµοθεσία. Η αρχική τοποθέτηση
προσµετρούνται ως αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ.

των

συντελεστών

αυτών

δεν

2.25.3.5. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή των ποσοστών αυτών και οι αντιστοιχία τους, χωρίς
να επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας. Το γεγονός αυτό επισηµαίνεται
και αναγράφεται εµφανώς στα εγχειρίδια χρήσης και προγραµµατισµού, ως
πληροφοριακό στοιχείο για τον κάτοχο του ΦΗΜ.
2.25.3.6. Το λογισµικό του ΦΗΜ ελέγχει τα ποσοστά των συντελεστών ΦΠΑ και δεν
επιτρέπει την καταχώρηση ή την ύπαρξη του ίδιου ποσοστού σε διαφορετικούς
συντελεστές. ∆εν επιτρέπεται δηλαδή, να τεθεί π.χ. ποσοστό 18% στο συντελεστή Γ και
το ίδιο ποσοστό 18%, να τεθεί και στο συντελεστή ∆.
2.25.3.7. Ο συντελεστής µηδενικού ΦΠΑ (Ε=0), είναι συγκεκριµένος και το λογισµικό του
ΦΗΜ δεν επιτρέπει καµιά δυνατότητα αλλαγής του.
2.25.3.8. ∆εν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον δεν έχει γίνει σύνδεση των
τµηµάτων µε συντελεστές ΦΠΑ.
2.25.3.9. Σε περίπτωση µηδενισµού της µνήµης εργασίας (CMOS Error) επαναφέρονται
από τη φορολογική µνήµη οι τελευταίες τιµές του ΦΠΑ

2.26. Εκδιδόµενα ∆ελτία από ΦΗΜ
2.26.1 Απόδειξη Εσόδου
2.26.1.1. Η µόνη έγκυρη απόδειξη που εκδίδεται για τον πελάτη είναι εκείνη η νόµιµη
απόδειξη της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική µνήµη της ΦΤΜ.
2.26.1.2. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάµεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις
«ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» και
«ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ»,
ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Επώνυµο, Όνοµα και πατρώνυµο ή επωνυµία επιτηδευµατία ή επιχείρησης
2. ∆ιεύθυνση.
3. Επάγγελµα - ∆ραστηριότητα
4. ΑΦΜ και
5. ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
6. Αριθµός Φορολογικού Μηχανισµού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που
στο ίδιο κατάστηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί µηχανισµοί.
7. Ηµερήσιος αύξων αριθµός νόµιµης απόδειξης εσόδου
8. Ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης
9. Οι λεπτοµέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
του ΚΒΣ.
10. Μια τουλάχιστον γραµµή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονοµασία περιγραφή του είδους και όπου απαιτείται και η ποσότητα και η αξία του είδους
11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθµητικά π.χ. 4%. 8%, 18%, 36% ή 0% , στο
δεξιό µέρος της αξίας του είδους
12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. (Επισηµαίνεται ότι η αναγραφή του συνολικού
ποσού της συναλλαγής δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν µε πρόγραµµα
εστιατορίου).
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13. Αριθµός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισµού
2.26.1.3. Τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών συναλλαγής (τιµές µονάδας) και ΦΠΑ
καθώς και αποτελέσµατα ενδιάµεσων υπολογισµών απεικονίζονται τουλάχιστον µε δύο
δεκαδικά ψηφία. Τα τελικά πληρωτέα και καταβλητέα ποσά των συναλλαγών
στρογγυλοποιούνται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο και απεικονίζονται µε δύο δεκαδικά ψηφία
ακριβώς.
2.26.1.4. Είναι δυνατόν πέραν των παραπάνω στοιχείων, το περιεχόµενο της νόµιµης
απόδείξης εσόδου να διαµορφώνεται αναλόγως των ειδικών περιπτώσεων εφαρµογής
ΦΗΜ, από σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.
2.26.2. Εκτύπωση – Περιεχόµενο του ∆ελτίου Ηµερησίας Κίνησης «Z».
2.26.2.1. Η έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» είναι υποχρεωτική ακόµη και
όταν δεν έχει µεσολαβήσει καταγραφή ηµερήσιων συναλλαγών και οι ηµερήσιοι
αθροιστές της µνήµης εργασίας είναι µηδενικοί.
2.26.2.2. ∆εν επιτρέπεται µε κανέναν τρόπο η παρεµπόδιση της έκδοσης του ∆ελτίου
Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ». Για το λόγο αυτό το λογισµικό του ΦΗΜ δεν απαιτεί καµία
εισαγωγή – πληκτρολόγηση ή χειρισµό κανενός είδους κωδικού (password) για την
έκδοση του «Ζ».
2.26.2.3. Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο ηµερησίας κίνησης «Z» περιέχονται
ανάµεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ
ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» και είναι τα ακόλουθα:
1. Επώνυµο, Όνοµα και πατρώνυµο ή επωνυµία επιτηδευµατία ή επιχείρησης
2. ∆ιεύθυνση.
3. Επάγγελµα - ∆ραστηριότητα
4. ΑΦΜ και
5. ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης Ζ»
7. Αύξων αριθµός του δελτίου ηµερησίας κίνησης «Ζ»
8. Αριθµός Φορολογικού Μηχανισµού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο
ίδιο κατάστηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί µηχανισµοί (π.χ. 1,2,
κ.λ.π.).
9. Η ηµεροµηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου ηµερησίας κίνησης «Ζ».
10. Οι Ηµερήσιοι Αθροιστές και τα Ηµερήσια Σύνολα και όπως αυτά διαµορφώθηκαν από
το σύνολο της ηµερήσιας κίνησης :
i. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και ∆
(4%, 8 %, 18% και 36%)
ii. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογηµένων ( χωρίς ΦΠΑ )
εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+∆ (4%, 8%, 18% και
36%).
iii. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%)
iv. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής µνήµης από την προηγούµενη (τελευταία)
έκδοση του «Ζ», µε :
o Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ηµέρας.
o Τις τροποποιήσεις των τιµών ΦΠΑ (αναλυτικά από ... σε ...).
o Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις.
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o Τον αριθµό των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
o Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε ...).
o Τον αριθµό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
o Τον αριθµό των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
11. Οι αναφορές της φορολογικής µνήµης από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ
συµπεριλαµβανοµένης και της τρέχουσας ηµερήσιας κίνησης, µε :
i. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσµατα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριµένα κατά
κατηγορία συντελεστή.
ii. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη
λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά
που δεν υπάγονται.
iii. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου
iv. Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ.
v. Τον συνολικό αριθµό των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
vi. Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων λεκτικών.
vii. Τον συνολικό αριθµό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
viii. Τον αριθµό των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
12. Αριθµό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισµού
2.26.2.4. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ειδών – κατηγοριών, οι ποσότητες και τα
αντίστοιχα ποσά εκτυπώνονται υποχρεωτικά ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερο τµήµα του
∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ».
2.26.3. Εκτύπωση Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχοµένου φορολογικής
µνήµης
2.26.3.1. Σε οποιαδήποτε στιγµή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του
περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ηµερολογιακής
περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθµών δελτίων ηµερησίας
κίνησης «Z».
2.26.3.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού
αναγράφεται η ένδειξη «Παράνοµη Απόδειξη - ∆ιώκεται από το Νόµο». Στο δελτίο
Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήµης υποχρεωτικά αναγράφονται :
1. Επώνυµο, Όνοµα και πατρώνυµο ή επωνυµία επιτηδευµατία ή επιχείρησης
2. ∆ιεύθυνση.
3. Επάγγελµα - ∆ραστηριότητα
4. ΑΦΜ και
5. ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής
µνήµης»
7. Αριθµός Φορολογικού Μηχανισµού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο
ίδιο κατάστηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί µηχανισµοί.
8. Ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
9. Ανά ηµερήσιο δελτίο «Ζ» :
• ο αύξων αριθµός του δελτίου ηµερησίας κίνησης «Ζ» και η ηµεροµηνία έκδοσής
του
• Τα ποσά Φ.Π.Α. της ηµέρας του συγκεκριµένου «Ζ», διακεκριµένα κατά
κατηγορία συντελεστή.
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•

Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα (χωρίς ΦΠΑ) της ηµέρας του
συγκεκριµένου «Ζ», διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που
δεν υπάγονται.
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ηµέρας του συγκεκριµένου
«Ζ».
• Τον αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ της ηµέρας του συγκεκριµένου
«Ζ».
• Ο αριθµός των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors) της ηµέρας του
συγκεκριµένου «Ζ»
• Ο αριθµός των τροποποιήσεων λεκτικών της ηµέρας του συγκεκριµένου «Ζ».
• Ο αριθµός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή της ηµέρας του συγκεκριµένου
«Ζ».
• Ο αριθµός των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
10. Οι αναφορές της φορολογικής µνήµης του ΦΗΜ για τη συγκεκριµένη περίοδο, µε :
• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσµατα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριµένα κατά
κατηγορία συντελεστή.
• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη
λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά
που δεν υπάγονται.
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ.
• Τον συνολικό αριθµό των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων λεκτικών.
• Τον συνολικό αριθµό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
• Τον συνολικό αριθµό των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
11. Αριθµός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισµού.
2.26.4. Εκτύπωση Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχοµένου φορολογικής
µνήµης.
2.26.4.1. Σε οποιαδήποτε στιγµή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση συνοπτικής
αναφοράς του περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε
ηµερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθµών δελτίων
ηµερησίας κίνησης «Z».
2.26.4.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού
αναγράφεται η ένδειξη «Παράνοµη Απόδειξη - ∆ιώκεται από το Νόµο». Στο δελτίο
Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήµης υποχρεωτικά αναγράφονται :
1. Επώνυµο, Όνοµα και πατρώνυµο ή επωνυµία επιτηδευµατία ή επιχείρησης
2. ∆ιεύθυνση.
3. Επάγγελµα - ∆ραστηριότητα
4. ΑΦΜ και
5. ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής
µνήµης»
7. Αριθµός Φορολογικού Μηχανισµού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο
ίδιο κατάστηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί µηχανισµοί.
8. Ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου.
9. Οι αναφορές της φορολογικής µνήµης του ΦΗΜ για τη συγκεκριµένη περίοδο, µε :
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•

Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσµατα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριµένα κατά
κατηγορία συντελεστή.
• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη
λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά
που δεν υπάγονται.
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ.
• Ο συνολικός αριθµός των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
• Ο συνολικός αριθµός των τροποποιήσεων λεκτικών.
• Ο συνολικός αριθµός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
• Ο συνολικός αριθµός των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
10. Αριθµό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισµού.
2.26.5. Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων (Χ, κ.λ.π.).
2.26.5.1. Όταν o ΦHΜ εκδίδει λοιπά πληροφοριακά δελτία, ο εκτυπωτής νοµίµων
αποδείξεων αναγράφει στο εκτυπούµενο δελτίο το χαρακτηριστικό ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ - ∆ΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ευανάγνωστα.
2.26.5.2. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα έκδοσης δελτίων αναλυτικής αναφοράς («Χ»)
πωλήσεων ηµέρας ανά είδος και ανά κατηγορία. Το δελτίο αυτό ονοµάζεται «Αναφορά
Ειδών Ηµέρας». Σ’ αυτήν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία κάθε είδους, οι πωληθείσες
ποσότητες και οι εισπράξεις ανά είδος και ανά κατηγορία, από την έκδοση του
προηγούµενου δελτίου ηµερήσιας κίνησης «Ζ» µέχρι την στιγµή της έκδοσης της
αναφοράς «Χ».
2.26.5.3. Για την απεικόνιση των γενικών συνολικών ποσών ηµέρας, ηµερολογιακής
περιόδου, καθώς και των ποσών από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ, που εκτυπώνονται
στα ∆ελτία Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» και λοιπών αναφορών «Χ», ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα
εκτύπωσης αριθµού µε ακέραιο τµήµα τουλάχιστον 7 ψηφίων χωρισµένο σε τριψήφια
τµήµατα, ξεκινώντας από τα λιγότερα σηµαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό µέρος µε
ακριβώς 2 δεκαδικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο µέρος µε
υποδιαστολή – κόµµα (π.χ. 9.999.999,99).

2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά
2.27.1 Εισιτήριο
Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαµβάνει δυνατότητα διαχείρισης εισιτηρίου. Τότε, στην
περίπτωση αυτή :
2.27.1.1. Το εισιτήριο λειτουργεί ως προείσπραξη του ποσού µιας απόδειξης. Η
λειτουργία αυτή είναι δυνατόν είτε να έχει προβλεφθεί και είναι προκαθορισµένη
(ενσωµατωµένη στο λογισµικό του ΦΗΜ), είτε είναι δυνατή µε ειδικό προγραµµατισµό
χειριστή (π.χ. µε πλήκτρο ή συνδυασµό πλήκτρων) και είδους.
2.27.1.2. Στην πρώτη περίπτωση η δυνατότητα αυτή αναφέρεται εµφανώς στα εγχειρίδια
οδηγιών χειρισµού συντήρησης, ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά στα εν λόγω
εγχειρίδια, για τον σωστό τρόπο χρήσης της λειτουργίας του εισιτηρίου από τον χειριστή.
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Η λειτουργία του εισιτηρίου διαφέρει, ως προς αυτό το σηµείο, από την έκπτωση σε
Μερικό Σύνολο.
2.27.1.3. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της αξίας του(των)
εισιτηρίου(των) από κάποιο συγκεκριµένο είδος, ή κατηγορία ΦΠΑ. Η αξία αυτή θα
πρέπει να αφαιρείται επιµεριστικά σε όλα τα είδη του εκδιδοµένου δελτίου απόδειξης.
2.27.1.4. Είναι υποχρεωτική η εµφάνιση του συνολικού ηµερήσιου εισπραχθέντος ποσού
από τα εισιτήρια καθώς και του συνολικού αριθµού τους, στο ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης
«Ζ».
2.27.2. Κουπόνι
Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαµβάνει δυνατότητα διαχείρισης εκπτωτικών κουπονιών.
Τότε, στην περίπτωση αυτή :
2.27.2.1. Το κουπόνι υπολογίζεται ως έκπτωση συγκεκριµένου είδους και όχι επί της
αξίας Μερικού (ή ολικού) Συνόλου διαφόρων ειδών. Μετά από Μερικό Σύνολο δεν είναι
δυνατή η χρήση έκπτωσης κουπονιού παρά µόνο ως κανονικής Έκπτωσης (ποσοτικής ή
ποσοστιαίας επί του Μερικού Συνόλου) η οποία πρέπει να επιµερίζεται κατ’ αναλογία σε
όλα τα είδη και τους αντίστοιχους Συντελεστές ΦΠΑ.
2.27.2.2. Είναι υποχρεωτική η εµφάνιση του συνολικού ηµερήσιου ποσού από τα
κουπόνια καθώς και του συνολικού αριθµού τους, στο ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ».
2.27.3. Λειτουργίες Ταµείου
2.27.3.1. Ανάληψη έναντι.
Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισµού και καταγραφής της περίπτωσης ανάληψης από τον
χειριστή χρηµάτων από το ταµείο «έναντι».
2.27.3.2. Είσπραξη έναντι.
Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισµού και καταγραφής της περίπτωσης είσπραξης χρηµάτων
από τον χειριστή «έναντι» (περίπτωση εισαγωγής στο ταµείο χρηµάτων που δεν
προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ).
2.27.3.3. Είναι υποχρεωτική η εµφάνιση των ηµερήσιων συνόλων των ποσών Ανάληψης
έναντι και Είσπραξης έναντι σε ειδικό τµήµα, του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ».

2.28 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής µνήµης
2.28.1. Ο ΦΗΜ διαθέτει σειριακή θύρα (RS232) που προορίζεται για την ανάγνωση των
στοιχείων της φορολογικής µνήµης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης του ΦΗΜ ελέγχεται από
την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης µέσω της
σειριακής θύρας από προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Σελ. 33/79

2.28.2. Το καλώδιο σύνδεσης της σειριακής θύρας µε προσωπικό Η/Υ και το λογισµικό
προσωπικού Η/Υ ανάγνωσης των δεδοµένων της φορολογικής µνήµης µέσω σειριακής
θύρας, κατατίθενται στην Επιτροπή, κατά τη διαδικασία έγκρισης. Η λεπτοµερής
περιγραφή των απαιτούµενων χειρισµών ανάγνωσης αναγράφεται στο συνοδευτικό
βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών.
2.28.3. Το λογισµικό αυτό έχει τη δυνατότητα δηµιουργίας στον προσωπικό Η/Υ που
εγκαθίσταται, ηλεκτρονικού αρχείου µορφής απλού ελληνικού κειµένου (απλό
αναγνώσιµο ΕΛΟΤ-928), το περιεχόµενο του οποίου είναι όµοιο µε αυτό του αντίστοιχου
εκτυπούµενου δελτίου αναλυτικής αναφοράς φορολογικής µνήµης, από τον εκτυπωτή
νοµίµων αποδείξεων του ΦΗΜ.
2.28.4. Το καλώδιο σύνδεσης της σειριακής θύρας µε προσωπικό Η/Υ και αντίγραφο του
λογισµικού αυτού, σε κατάλληλο µέσο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού του
ΦΗΜ και παραδίδεται σε κάθε νέο κάτοχο – χρήστη ΦΗΜ από τον πωλητή του ΦΗΜ.
2.28.5. Ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ είναι υπόχρεος στη διαφύλαξη του καλωδίου και
λογισµικού αυτού και το θέτει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών σε οποιαδήποτε
περίπτωση απαιτηθεί.

3. Εκτυπωτικός µηχανισµός ΦΗΜ.
3.1. Εκτυπωτής Νοµίµων Αποδείξεων
3.1.1. Ως Εκτυπωτής Νοµίµων Αποδείξεων ορίζεται το εκτυπωτικό σύστηµα του ΦΗΜ,
που χρησιµοποιείται για την έκδοση των νοµίµων αποδείξεων:
• αποδείξεων εσόδου (ΑΛΠ - ΑΠΥ)
• δελτίων ηµερησίας κίνησης «Z»
• καθώς και για την εκτύπωση και άλλων πληροφοριακών δελτίων (π.χ. αναφορών
ανάγνωσης φορολογικής µνήµης, κ.λ.π.), όπως περιγράφονται στις σχετικές
παραγράφους του παρόντος κειµένου.
3.1.2. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται για την έκδοση όλων των δελτίων από τον
εκτυπωτή νοµίµων αποδείξεων είναι η Ελληνική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον
Κ.Β.Σ. για την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων.

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Εκτυπωτή Νοµίµων Αποδείξεων
3.2.1. Ο εκτυπωτής νοµίµων αποδείξεων είναι κρουστικός, θερµικός ή ψεκασµού και
τυπώνει υποχρεωτικά ελληνικούς και προαιρετικά λατινικούς χαρακτήρες καθώς και
αριθµούς και ειδικούς χαρακτήρες.
3.2.2. Στην περίπτωση θερµικού εκτυπωτή ενηµερώνονται οι χρήστες µε ευθύνη του
κατασκευαστή - εισαγωγέα και των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων του και
ταυτόχρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών και
στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, για τις συγκεκριµένες συνθήκες κάτω από τις οποίες
πρέπει να φυλάσσονται αντίγραφα ή δελτία αρχείου του θερµικού χαρτιού, ώστε να
εξασφαλίζεται η αναγνωσιµότητά τους για όσα χρόνια προβλέπεται η διαφύλαξη τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Σελ. 34/79

3.2.3. Ο εκτυπωτικός µηχανισµός είναι σχεδιασµένος για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής
του είναι εγγυηµένη για 40.000.000 χαρακτήρες.
3.2.4. Οι εκτυπούµενοι χαρακτήρες έχουν ύψος ≥2,5mm και πλάτος ≥1,2mm. Είναι
οµοιόµορφοι, ευκρινείς και διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής εκτύπωση κάθε
εκτυπούµενου χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε σηµείο.
3.2.5. Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι µεγαλύτερη των 2 γραµµών ανά δευτερόλεπτο για
εκτύπωση 16 στηλών ανά γραµµή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχιστον 16
στήλες αλφαριθµητικοί χαρακτήρες συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτούµενων µεταξύ
αυτών κενών διαστηµάτων.
3.2.6. Το τελικό δείγµα γραφής των ελληνικών χαρακτήρων του εκτυπωτικού συστήµατος
ελέγχεται για την έγκριση του τύπου της ταµειακής µηχανής.
3.2.7. Είναι εγγυηµένη η αξιοπιστία των κινητήρων που χρησιµοποιούνται στο
φορολογικό εκτυπωτή του ΦΗΜ και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή και τα
χαρακτηριστικά τους, όταν ζητούνται από το Υπουργείο Οικονοµικών.

3.3 Αποσύνδεση Εκτυπωτή
Οποιαδήποτε φυσική αποσύνδεση του φορολογικού εκτυπωτή εφ’ όσον ο ΦΗΜ είναι σε
τάση λειτουργίας, ανιχνεύεται, καταγράφεται στη φορολογική µνήµη µε την ένδειξη
ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, αριθµείται η επανάληψη του γεγονότος και εµφανίζεται
σχετικό µήνυµα σε οθόνη. Επιπλέον σταµατούν όλες οι λειτουργίες του ΦΗΜ και
επανέρχεται αυτή σε χρήση µόνο µε την επέµβαση των εξουσιοδοτηµένων τεχνικών
αντιπροσώπων.

3.4. Έκδοση και Τήρηση Αντιγράφων εκδιδοµένων δελτίων ΦΗΜ.
Η έκδοση και τήρηση αντιγράφων όλων των εκδιδοµένων από ΦΗΜ δελτίων, γίνεται µε
έναν από τους εξής τρόπους :
α) Με Σύστηµα ∆ιπλής Εκτύπωσης
β) Μέσω Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης των αντιγράφων

4. Σύστηµα ∆ιπλής Εκτύπωσης
4.1. Η εκτύπωση γίνεται µε κατάλληλο εκτυπωτικό σύστηµα που εξασφαλίζει την
εκτύπωση πρωτοτύπου και αντιγράφου. (π.χ. µε κατάλληλο εκτυπωτικό µηχανισµό δύο
ρολών χαρτοταινίας).
4.2. Το εκτυπωτικό σύστηµα εξασφαλίζει την απόλυτη ταυτότητα των στοιχείων που
εκτυπώνονται στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο.
4.3. Τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις του εκτυπωτή ή των εκτυπωτών που
χρησιµοποιούνται στο σύστηµα διπλής εκτύπωσης, είναι αυτά που καθορίζονται στην
προηγούµενη παράγραφο § 3.
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5. ΦΗΜ µε Ηλεκτρονικό Τρόπο διαφύλαξης αντιγράφων
εκδιδοµένων δελτίων – Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά –
λειτουργικά χαρακτηριστικά.
5.1. ΦΗΜ και ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόµενων δελτίων.
5.1.1 Είναι δυνατόν, αντί του συστήµατος διπλής εκτύπωσης για την έκδοση και τήρηση
των αντιγράφων δελτίων στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς (ΦΗΜ), να
χρησιµοποιείται ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόµενων δελτίων.
5.1.2. Οι ΦΗΜ που χρησιµοποιούν ηλεκτρονική αποθήκευση εκδιδόµενων δελτίων,
θεωρούνται ΦΗΜ Αυξηµένων ∆υνατοτήτων (ΦΗΜ/Α∆).

5.2. Εγγραφή ηµερήσιων παραγόµενων δελτίων στην Προσωρινή
Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων.
5.2.1. Όλα τα εκδιδόµενα δελτία (οι «Νόµιµες Αποδείξεις» και όλα τα λοιπά δελτία), που
εκδίδονται από τον ΦΗΜ κατά την διάρκεια της ηµέρας (από την έκδοση του αµέσως
προηγούµενου «Ζ» µέχρι και την έκδοση του επόµενου «Ζ»), εγγράφονται σε
Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων.
5.2.2. Η εγγραφή στην Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων, γίνεται µε
την έκδοση κάθε παραγόµενου δελτίου.
5.2.3. Ειδικότερα όλα τα αντίγραφα δελτίων που εγγράφονται στην Προσωρινή Μνήµη
Ηµερήσιας Αποθήκευσης και αφορούν τις «Νόµιµες Αποδείξεις», εγγράφονται µε την
αντικατάσταση των λέξεων «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ» (και όπου αυτές αναγράφονται), µε
την χαρακτηριστική φράση «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

5.3. Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων.
5.3.1. Η Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων είναι τύπου EEPROM ή
Flash EPROM ή συµβατής και σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση των δεδοµένων της είναι
ανεξάρτητη οποιασδήποτε ενσωµατωµένης πηγής ή παρεχόµενης ηλεκτρικής
τροφοδοσίας. Η µνήµη αυτή είναι είτε ενσωµατωµένη στο απαραβίαστο εσωτερικό του
ΦΗΜ, είτε εµβυσµατούµενη / αποσπώµενη από αυτό.
5.3.2. Εµβυσµατούµενη
Αποθήκευσης ∆ελτίων.

/

Αποσπώµενη

Προσωρινή

Μνήµη

Ηµερήσιας

5.3.2.1. Στην περίπτωση που η Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων
είναι εµβυσµατούµενη / αποσπώµενη, κάθε αφαίρεσή της από το σώµα του ΦΗΜ στον
οποίο ανήκει, έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση διακοπή της λειτουργίας έκδοσης δελτίων
Νοµίµων Αποδείξεων από τον ΦΗΜ.
5.3.2.2. Αυτή η διακοπή της λειτουργίας, εγγράφεται στη φορολογική µνήµη µε την
αντίστοιχη ηµεροµηνία και ώρα, σηµατοδοτείται µε σχετική ένδειξη σε οθόνη ή
προειδοποιητικό ηχητικό σήµα και συνοδεύεται από δελτίο εκτύπωσης, στο οποίο,
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περιλαµβάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη
«ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ***
∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ***», η ηµεροµηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του
ΦΗΜ.
5.3.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφεται στην Προσωρινή Μνήµη
Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία µόνον εάν γίνει
εµβυσµάτωση / επανασύνδεση της Προσωρινής Μνήµης Ηµερήσιας Αποθήκευσης
∆ελτίων µε το σώµα του ΦΗΜ στον οποίο ανήκει.

5.4. Αναφορά Ηµερήσιου Ηλεκτρονικού Αρχείου.
Καθ’ όλη την διάρκεια που µεσολαβεί από «Ζ» σε «Ζ», το λογισµικό του ΦΗΜ είναι σε
θέση µε κατάλληλο χειρισµό, να εκτυπώσει τα στοιχεία / δελτία που είναι αποθηκευµένα
στην Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων,
µε τον υπάρχοντα
ενσωµατωµένο εκτυπωτή, σε ειδικό δελτίο µε τη χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΝΑΦΟΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ». Το δελτίο αυτό δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήµη
Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων.

5.5. «Υπογραφή» Ηµερήσιων ∆εδοµένων και έκδοση σχετικού ∆ελτίου
5.5.1. Με την έκδοση (αµέσως µετά την ολοκλήρωση) του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης
«Ζ» τα δεδοµένα της Προσωρινής Μνήµης Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων,
πιστοποιούνται µονοσήµαντα µε την δηµιουργία ειδικού αριθµού - «υπογραφής», ο
οποίος «γεννιέται» µε την χρήση του ειδικού standard αλγορίθµου SHA-1.
5.5.2. Ο ειδικός αριθµός - «υπογραφής» που δηµιουργήθηκε µετά την ολοκλήρωση της
έκδοσης του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» και την εγγραφή των σχετικών δεδοµένων
στη φορολογική µνήµη, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήµη, µαζί
µε την ηµεροµηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε εδικό δελτίο υπογραφής ηµερήσιων
δεδοµένων - δελτίων, στο οποίο εκτός του ίδιου του αριθµού, περιλαµβάνει τα στοιχεία
του κατόχου της ΦΤΜ, τη χαρακτηριστική ένδειξη «∆ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ» την ηµεροµηνία και ώρα καθώς και τον Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.
5.5.3. To ∆ελτίο Υπογραφής Ηµερήσιων ∆εδοµένων, εκδίδεται αυτοµάτως, (χωρίς την
παρέµβαση µε οποιονδήποτε τρόπο του χειριστή του ΦΗΜ), µε την ολοκλήρωση της
έκδοσης του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα αυτής της
εκτύπωσης και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης
∆ελτίων.

5.6. Ηµερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά ∆ελτίων.
5.6.1. Γενικά
5.6.1.1. Μετά την έκδοση του ∆ελτίου Υπογραφής Ηµερήσιων ∆εδοµένων, µε
κατάλληλους χειρισµούς, γίνεται η µεταφορά του ηλεκτρονικού αρχείου των
αποθηκευµένων αντιγράφων δελτίων και του αντίστοιχου ∆ελτίου Υπογραφής Ηµερήσιων
∆εδοµένων, από την Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων σε κατάλληλο
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ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό µέσο προσωπικού Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή (Η/Υ), για µόνιµη αποθήκευση και διαφύλαξη.
5.6.1.2. Η µεταφορά αυτή γίνεται :
• α) Με σύνδεση µέσω µιας ολοκληρωµένης Ειδικής Θύρας Μεταφοράς ∆εδοµένων (ΕΘΜ∆). Η θύρα ΕΘΜ∆ µε την οποία συνδέεται ο ΦΗΜ µε τον Η/Υ είναι συγκεκριµένη,
µοναδική, και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα του ΦΗΜ ως
Ειδική Θύρα Μεταφοράς ∆εδοµένων – ΕΘΜ∆ µε αντίστοιχη σήµανση επί ή πλησίον της
θύρας αυτής. Η ΕΘΜ∆ µπορεί να ταυτίζεται µε την σειριακή θύρα του ΦΗΜ για την
ανάγνωση της φορολογικής µνήµης ή την ΕΘΕ∆ στην περίπτωση που ο ΦΗΜ ανήκει
στην κατηγορία των Α∆ΗΜΕ και το διασυνδεόµενο σύστηµα στην Α∆ΗΜΕ µέσω της
ΕΘΕ∆ είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής.
• β) Με την αποσύνδεση της Προσωρινής Μνήµης Ηµερήσιας Αποθήκευσης – στην
περίπτωση που αυτή είναι εµβυσµατούµενη / αποσπώµενη – και την σύνδεσή της σε
κατάλληλη υποδοχή του Η/Υ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ανάγνωσής της και
µεταφοράς των δεδοµένων της, σε µαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό µέσο.
5.6.2. Ανεπιτυχής Μεταφορά
5.6.2.1. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς µεταφοράς η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι την
τελική επιτυχή µεταφορά, εκτός της περίπτωσης εµφάνισης βλάβης, οπότε και µε
κατάλληλους χειρισµούς το γεγονός αυτό αριθµείται, εγγράφεται σε ιδιαίτερη εγγραφή στη
Φορολογική Μνήµη, µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο
ηµερήσιας ηλεκτρονικής µεταφοράς δελτίων, στο οποίο εκτός του αριθµού υπογραφής
ηµερήσιων δελτίων, περιλαµβάνονται τα στοιχεία του κατόχου της ΦΤΜ, η
χαρακτηριστική ένδειξη «ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
∆ΕΛΤΙΩΝ - ΒΛΑΒΗ», η ηµεροµηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.
5.6.2.2. To δελτίο ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ Ηµερήσιας Ηλεκτρονικής Μεταφοράς ∆ελτίων ΒΛΑΒΗΣ, εκδίδεται µε κατάλληλους χειρισµούς, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
έκδοσης των ∆ελτίων Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» και Υπογραφής Ηµερήσιων ∆εδοµένων,
και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων.
5.6.2.3. ∆εν επιτρέπεται καµία λειτουργία έκδοσης δελτίων πριν την αποκατάσταση της
βλάβης από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης
επαναλαµβάνεται η διαδικασία µεταφοράς µέχρι την ολοκλήρωση της τελικής επιτυχούς
µεταφοράς.
5.6.3. Επιβεβαίωση Επιτυχούς Μεταφοράς
5.6.3.1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και µεταφορά των αποθηκευµένων στοιχείων / δελτίων,
από την Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων και του αντίστοιχου
αρχείου ψηφιακής υπογραφής, σε ηλεκτρονικό µαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό µέσο,
επιβεβαιώνεται µε ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη
Φορολογική Μνήµη, µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο
ηµερήσιας ηλεκτρονικής µεταφοράς δελτίων, στο οποίο εκτός του αριθµού υπογραφής
ηµερήσιων δελτίων, περιλαµβάνονται τα στοιχεία του κατόχου της ΦΗΜ, η
χαρακτηριστική ένδειξη «ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ», η ηµεροµηνία και η ώρα καθώς
και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.
5.6.3.2. To δελτίο Επιτυχούς Ηµερήσιας Ηλεκτρονικής Μεταφοράς ∆ελτίων, εκδίδεται
αµέσως µετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των ∆ελτίων Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» και
Υπογραφής Ηµερήσιων ∆εδοµένων, και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήµη
Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων.
5.6.3.3. ∆εν επιτρέπεται καµία άλλη λειτουργία / χειρισµός, του ΦΗΜ, πριν την
επιβεβαίωση της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς µεταφοράς των δεδοµένων, εκτός των
απαραίτητων χειρισµών για την Ηµερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά ∆ελτίων και την έκδοση
του σχετικού δελτίου.
5.6.3.4.Μετά την επιβεβαίωση της επιτυχούς µεταφοράς των δεδοµένων, διαγράφονται τα
στοιχεία – δελτία της Προσωρινής Μνήµης Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων, ώστε αυτή
να δύναται να επαναχρησιµοποιηθεί.

5.7. Αποθήκευση Ηλεκτρονικών Αρχείων Ψηφιακών Υπογραφών.
5.7.1. Αρχεία Ηλεκτρονικού Ηµερολογίου σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
5.7.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς µεταφοράς, τα ηλεκτρονικά αρχεία που
έχουν αποθηκευθεί στον Η/Υ σε µόνιµο µαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό µέσο, είναι σε
µορφή απλού αναγνώσιµου κειµένου ΕΛΟΤ-928.
5.7.1.2. Το πρώτο εξ’ αυτών αποτελεί το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο όλων των
εκδοθέντων δελτίων της ηµέρας (από το προηγούµενο «Ζ»). Στον σχηµατισµό της
ονοµασίας αυτού του αρχείου συµµετέχουν : α) ο 10-ψήφιος ή 11-ψήφιος (τα 2 ή 3
γράµµατα έγκρισης + τα 8 ψηφία του αριθµού παραγωγής χωρίς ενδιάµεσα κενά)
αριθµός µητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει β) ο 4-ψήφιος αριθµός του
αντίστοιχου ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», γ) τα 6 ψηφία της ηµεροµηνίας δηµιουργίας
του (εγγραφής του) ως εξής : YYMMDD, όπου YY είναι το έτος, ο µήνας MM και DD η
ηµέρα, δ) το σύµβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούµενο από το
ενδεικτικό λατινικό γράµµα “a” καθώς και το προέκταµα «.txt» που υποδηλώνει το είδος
του (απλό αναγνώσιµο ΕΛΟΤ-928).
5.7.1.3. Το δεύτερο εξ’ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακής υπογραφής
όλων των εκδοθέντων δελτίων της ηµέρας. Στον σχηµατισµό της ονοµασίας αυτού του
αρχείου συµµετέχουν : α) ο 10-ψήφιος ή 11-ψήφιος (τα 2 ή 3 γράµµατα έγκρισης + τα 8
ψηφία του αριθµού παραγωγής χωρίς ενδιάµεσα κενά) αριθµός µητρώου του ΦΗΜ από
τον οποίο έχει προέλθει β) ο 4-ψήφιος αριθµός του αντίστοιχου ∆ελτίου Ηµερήσιας
Κίνησης «Ζ», γ) τα 6 ψηφία της ηµεροµηνίας δηµιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής :
YYMMDD, όπου YY είναι το έτος, ο µήνας MM και DD η ηµέρα, δ) το σύµβολο της κάτω
παύλας ( “_” underscore) ακολουθούµενο από το ενδεικτικό λατινικό γράµµα “b” καθώς
και το προέκταµα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιµο ΕΛΟΤ-928).
5.7.1.4. Στο δεύτερο αυτό αρχείο αναγράφεται µόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών
ΕΛΟΤ-928 χαρακτήρων της αντίστοιχης ψηφιακής υπογραφής (γίνεται χρήση µόνον
αριθµών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων A…F).
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5.7.1.5. Εναλλακτικά και εφ’ όσον το λογισµικό του λειτουργικού συστήµατος του Η/Υ δεν
επιτρέπει διαχείριση ονοµάτων αρχείων µεγάλου µήκους, είναι δυνατή η χρήση
αντιστοίχων καταλόγων (directories) και υπο-καταλόγων (sub-directories) στη θέση των
επιµέρους τµηµάτων (π.χ. Αρ. Μητρώου ΦΤΜ, γράµµατα έγκρισης, Α/Α «Ζ», κ.λ.π.) για
την διάκριση του κάθε αρχείου. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνοµα του κάθε
αρχείου, το πλήρες όνοµα αυτού (full path name).
5.7.2. Χρήση συγκεκριµένης κωδικοποίησης – κωδικοσελίδας.
Για τον σχηµατισµό της ηλεκτρονικής υπογραφής των ηµερήσιων δεδοµένων,
ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χαρακτήρων – συµβόλων, ΕΛΟΤ-928,
ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός του ΦΗΜ, των εκτυπούµενων
συµβόλων και χαρακτήρων.
5.7.3. Ειδικοί χαρακτήρες – χαρακτήρες ελέγχου µορφοποίησης
5.7.3.1. Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων του ΦΗΜ περιλαµβάνει και
ειδικούς χαρακτήρες µορφοποίησης κειµένου (π.χ. έντονης γραφής, διπλού ύψους,
πλάτους, κλπ), τότε εφ’ όσον αυτοί δεν έχουν συµµετάσχει στο σχηµατισµό της
ηλεκτρονικής υπογραφής, δεν αποστέλλονται.
5.7.3.2. Αποστέλλονται όλοι ανεξαιρέτως οι χαρακτήρες και τα σύµβολα που έχουν
«υπογραφεί» ώστε να υπάρχει ταυτότητα χαρακτήρων και αριθµού γραµµών κειµένου.
5.7.3.3. ∆εν απαιτείται η εµφάνιση και η µορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος,
στοίχιση κλπ) του κειµένου που αναφαίνεται (εκτυπώνεται) από το µόνιµα αποθηκευµένο
σε Η/Υ αρχείο, να ταυτίζεται µε αυτό των εκτυπούµενων από τον ΦΗΜ δελτίων.
5.7.3.4 Χρήση Γραφικών - Εικόνων. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων
του ΦΗΜ γίνεται χρήση διαφηµιστικών γραφικών και εικόνων, τότε για τον σχηµατισµό
της ηλεκτρονικής υπογραφής, τα δεδοµένα της εικόνας / γραφικού αντικαθίστανται από
την ενδεικτική λέξη «[Εικόνα]», µέσα σε όρθιες αγκύλες.
5.7.4. Υποχρέωση ∆ιαφύλαξης των αποθηκευµένων σε Η/Υ Ηλεκτρονικών
Αρχείων.
5.7.4.1. Τα φυλασσόµενα αρχεία, (των αντιγράφων δελτίων και των αντιστοίχων ∆ελτίων
Υπογραφής Ηµερήσιων ∆εδοµένων) κάθε ηµέρας, µε αποκλειστική ευθύνη του κατόχου
του ΦΗΜ και υπόχρεου στη φύλαξη, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστηµα ορίζουν οι
φορολογικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., παραµένουν δε, άµεσα προσπελάσιµα και αναγνώσιµα
σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και
εφόδιο (µέσα, αναγκαίος εξοπλισµός κλπ), για την µεταφορά τους σε άλλο προσωπικό
ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων
επαλήθευσης.
5.7.4.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση των αρχείων αυτών, επισύρει τις
προβλεπόµενες από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., κυρώσεις.
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5.7.4.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση της ακεραιότητας του
περιεχοµένου καθώς και η αναγνωσιµότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει να
εξασφαλίζονται για όλη της διάρκεια της αποθήκευσής τους.

5.8. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήµης.
5.8.1. ∆ελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήµης
Η διαδικασία έκδοσης και η µορφή του δελτίου Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής
Μνήµης, είναι γενικά αυτή που προβλέπεται από τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές (
§ 2.26.3.) και επιπλέον σε κάθε τµήµα ηµερήσιων δεδοµένων (για κάθε «Ζ»),
υποχρεωτικά εκτυπώνεται η συµβολοσειρά του αντίστοιχου ειδικού αριθµού της
ηλεκτρονικής ψηφιακής «υπογραφής» δεδοµένων ηµέρας.
5.8.2 ∆ελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών.
5.8.2.1. Σε οποιαδήποτε στιγµή είναι δυνατή η εκτύπωση ειδικού ∆ελτίου Ανάγνωσης
Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες στη φορολογική
µνήµη, κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ηµερολογιακής περιόδου (από ηµεροµηνία – έως
ηµεροµηνία) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθµών ∆ελτίων Ηµερησίας Κίνησης
«Z» (από «Ζ» σε «Ζ»).
5.8.2.2. Κατά την εκτύπωση αυτή δε γίνεται καµία εγγραφή στη φορολογική µνήµη. Στο
δελτίο αυτό, περιλαµβάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη ΦΤΜ, η χαρακτηριστική
ένδειξη «∆ελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών», η ηµεροµηνία και η
ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.9. Βλάβες
5.9.1. Βλάβη CMOS Error.
5.9.1.1 Οι ΦΗΜ που χρησιµοποιούν ηλεκτρονική αποθήκευση εκδιδόµενων δελτίων, µετά
την τυχόν εµφάνιση βλάβης CMOS Error και την διαχείρισή της όπως προβλέπεται από
τις υφιστάµενες Τεχνικές Προδιαγραφές, υποχρεωτικά διαφυλάσσουν σε κάθε περίπτωση
τους αντίστοιχους αθροιστές Ποσών, Νοµίµων Αποδείξεων, κλπ, από τα ηµερήσια
δεδοµένα που αθροίζονται µέχρι εκείνη τη στιγµή στην Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας
Αποθήκευσης ∆ελτίων, και συγκεκριµένα :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 1ου Συντελεστή Α (4%)
Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 2ου Συντελεστή Β (8%)
Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 3ου Συντελεστή Γ (18%)
Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 4ου Συντελεστή ∆ (36%)
Σύνολο Εσόδων µε ΦΠΑ Α+Β+Γ+∆ (4% + 8% + 18% + 36%)
Σύνολο Εσόδων Άνευ ΦΠΑ Ε (0%)
Πλήθος Νοµίµων Αποδείξεων Ηµέρας
Τυχόν άλλοι αθροιστές εκπτώσεων, ακυρώσεων, αλλαγών,
επεµβάσεων τεχνικού, κλπ.
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επιστροφών,

5.9.1.2. Κατά την έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» τα δεδοµένα αυτά
αναφαίνονται σε ιδιαίτερο διακριτό τµήµα στην αρχή του δελτίου αυτού, µε την ένδειξη
«∆ΙΑΦΥΛΑΓΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΒΛΑΒΩΝ CMOS ERROR ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
∆ΕΛΤΙΟ Ζ» και αθροίζονται ώστε να διαµορφώσουν τα αντίστοιχα τελικά σύνολα της
ηµέρας.
5.9.2. Βλάβη Προσωρινής Μνήµης Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων.
5.9.2.1. Οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης επικοινωνίας του ΦΗΜ µε την Προσωρινή
Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων, έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση διακοπή της
λειτουργίας έκδοσης δελτίων του ΦΗΜ.
5.9.2.2. Η ∆ιακοπή της λειτουργίας σηµατοδοτείται µε σχετική ένδειξη σε οθόνη και
προειδοποιητικό ηχητικό σήµα και συνοδεύεται από σχετικό δελτίο εκτύπωσης και
αντίστοιχη εγγραφή στη φορολογική µνήµη µε την ηµεροµηνία και ώρα και την
χαρακτηριστική ένδειξη «Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ – ΒΛΑΒΗ».
5.9.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφεται στην Προσωρινή Μνήµη
Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία µόνον όταν
αποκατασταθεί η βλάβη αυτή.
5.9.2.4. Στην ακραία περίπτωση που η ίδια η Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας
Αποθήκευσης ∆ελτίων υποστεί βλάβη και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των στοιχείων /
δελτίων που είναι αποθηκευµένα σ’ αυτή, συντάσσεται σχετική άρτια τεχνικά
τεκµηριωµένη έκθεση από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα, αντίγραφο της οποίας εκτός
από την αρµόδια ∆ΟΥ, αποστέλλεται άµεσα και στην αρµόδια υπηρεσία του τµήµατος
ΦΤΜ & Σ της ∆/νσης ΚΒΣ, για άµεση ενηµέρωση της Επιτροπής την ευθύνη της εξέτασης
της συγκεκριµένης περίπτωσης και τα όσα διαλαµβάνονται σ’ αυτή.
5.9.2.5. Για την αξιοπιστία της Προσωρινής Μνήµης Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων, η
αδυναµία αναγνωσιµότητας των περιεχοµένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3‰ (τρία
τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθεισών ΦΗΜ του ίδιου τύπου – µοντέλου.

5.10. Πλήρωση
∆ελτίων.

Προσωρινής

Μνήµης

Ηµερήσιας

Αποθήκευσης

5.10.1. Το λογισµικό του ΦΗΜ είναι σε θέση να ανιχνεύει την περίπτωση όταν η
Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων πλησιάζει να γεµίσει.
5.10.2. Για τον προσδιορισµό ότι επέρχεται πλήρωση της Προσωρινής Μνήµης
Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων, υπολογίζεται συνεχώς – µε την έκδοση κάθε δελτίου –
ο µέσος χώρος που αντιστοιχεί σε κάθε αποθηκευµένο δελτίο, και ελέγχεται µε τον
εναποµείναντα ελεύθερο χώρο της µνήµης αυτής.
5.10.3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο χώρος αυτός είναι µικρότερος από τον µέσο χώρο των
δελτίων, το λογισµικό του ΦΗΜ ειδοποιεί για το γεγονός αυτό, τον χειριστή του ΦΗΜ µε
κατάλληλο µήνυµα σε οθόνη και σχετικό ηχητικό προειδοποιητικό µήνυµα.
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5.10.4. Εάν παρ’ όλ’ αυτά ο χειριστής προχωρήσει στην έκδοση οποιουδήποτε δελτίου,
τότε :
• α) εάν αυτό καταλαµβάνει µικρότερο από τον εναποµείναντα ελεύθερο χώρο της
Προσωρινής Μνήµης Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων, η έκδοση του δελτίου
ολοκληρώνεται κανονικά µε την αντίστοιχη εγγραφή του στη µνήµη αυτή, και
επαναλαµβάνεται η διαδικασία προσδιορισµού επερχόµενης πλήρωσης µνήµης και οι
σχετικές οπτικές και ηχητικές σηµάνσεις όπως αναφέρεται στην προηγούµενη
παράγραφο.
• β) εάν ο ελεύθερος χώρος της Προσωρινής Μνήµης Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων
που αποµένει, είναι µικρότερος από αυτόν του υπό έκδοση δελτίου και εποµένως
καθίσταται αδύνατη η εγγραφή του στη µνήµη αυτή, τότε αυτοµάτως το λογισµικό του
ΦΗΜ ακυρώνει την έκδοση του δελτίου αυτού και την εγγραφή του στην Προσωρινή
Μνήµη Ηµερήσιας Αποθήκευσης ∆ελτίων, αναγράφοντας την χαρακτηριστική φράση
στο υπό έκδοση δελτίο : «∆ΙΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΛΟΓΩ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ
***∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ *** » και σηµατοδοτεί το γεγονός αυτό στον χειριστή
του ΦΗΜ µε κατάλληλο µήνυµα στην οθόνη και σχετικό ηχητικό προειδοποιητικό
µήνυµα.
5.10.5. Οι λειτουργίες που επιτρέπονται σ’ αυτή την περίπτωση β), είναι µόνον :
• η διαδικασία έκδοσης τoυ ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ»
• η διαδικασία έκδοσης τoυ ∆ελτίου Υπογραφής Ηµερήσιων ∆εδοµένων, καθώς και
• η µεταφορά των δεδοµένων / δελτίων από την Προσωρινή Μνήµη Ηµερήσιας
Αποθήκευσης ∆ελτίων σε ηλεκτρονικό µαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό µέσο
προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), για µόνιµη αποθήκευση και διαφύλαξη,
όπως αναφέρεται στις σχετικές παραγράφους.

5.11. ∆ιαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των αποθηκευµένων
στοιχείων.
5.11.1. Ο ελεγχόµενος παρέχει και θέτει σε άµεση χρήση κάθε µέσο και εξοπλισµό για τη
διενέργεια του ελέγχου από τα ελεγκτικά όργανα.
5.11.2. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τα εξής :
i.

Περιοδική ανάγνωση – εκτύπωση της Φορολογικής Μνήµης για την περίοδο (ή
ηµέρα) που θα ελεγχθεί και εντοπισµός των αντίστοιχων αναγραφοµένων
ψηφιακών υπογραφών ηµέρας («Ζ»). Εναλλακτικά µπορεί να γίνεται έκδοση
∆ελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών.

ii.

Εντοπισµός και πρόσβαση στα συγκεκριµένα αρχεία που ζητείται να ελεγχθούν.

iii.

Εκτύπωση και ανάγνωση των αρχείων αυτών ανά ηµέρα - «Ζ».

iv.

Μεταφορά των αρχείων αυτών σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα
υποδεικνύεται από τα ελεγκτικά όργανα (ή που θα έχουν στην κατοχή τους).
Ο ελεγχόµενος :
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•
•

παραδίδει αντίγραφα των αρχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλληλο
µέσο (πχ δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κλπ),
βεβαιώνει και αποδέχεται ότι είναι τα ίδια µε αυτά που αναγνώσθηκαν και
εκτυπώθηκαν στο προηγούµενο βήµα - iii,.

v.

∆ιενέργεια εκτέλεσης προγράµµατος σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που
θα υποδειχθεί από τα ελεγκτικά όργανα, για την δηµιουργία ηλεκτρονικής
ψηφιακής υπογραφής µε τον αλγόριθµο SHA-1, επί των δεδοµένων του
ηλεκτρονικού αρχείου (“….._a.txt”) όλων των εκδοθέντων δελτίων της ηµέρας
(«Ζ»).

vi.

Σύγκριση της µόλις δηµιουργηµένης ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής, µε αυτήν
που ήδη υπάρχει στο αντίστοιχο ελεγχόµενο αρχείο (“….._b.txt”), αλλά και µε αυτή
που ήδη έχει εντοπισθεί από την περιοδική ανάγνωση – εκτύπωση της
Φορολογικής µνήµης στο βήµα i.

6. Ηλεκτροπαροχικά Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισµών
Η παράγραφος αυτή δεν αφορά τους φορητούς ΦΗΜ, για τα ηλεκτροπαροχικά των
οποίων, οι σχετικές απαιτήσεις περιγράφονται στην αντίστοιχη (επόµενη) παράγραφο
§ 7.

6.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος
6.1.1. Ο φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός (ΦΗΜ) είναι κατάλληλος να λειτουργεί σε
µονοφασικό δίκτυο εναλλασσόµενου ρεύµατος µε τις ακόλουθες παραµέτρους:
• Τάση 230V ± 10%.
• Συχνότητα 50Hz ± 5%.
Η µόνωση των κυκλωµάτων 230V είναι µεγαλύτερη των 20ΜΩ ως προς τη γη, µε
εφαρµογή συνεχούς τάσεως 500V.
6.1.2. Οι τροφοδοτικές διατάξεις περιλαµβάνονται στο βασικό εξοπλισµό του ΦΗΜ. Τα
τροφοδοτικά κυκλώµατα είναι εξοπλισµένα µε κατάλληλα φίλτρα καταπνίξεως παρασίτων
προς αποφυγή παρεµβολών από ραδιοσυχνότητες.
6.1.3. Οι τροφοδοτικές διατάξεις εναρµονίζονται µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς σε
όλα τα σηµεία τα οποία δεν αναφέρονται ειδικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
6.1.4. Λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές από
την λειτουργία των ΦΗΜ (Mains interference, Radiated interference). Οι συγκεκριµένες
στάθµες δίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο και επιβεβαιώνονται από την Επιτροπή.
6.1.5. Ο ΦΗΜ, από πλευράς ασφάλειας, είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τα ισχύοντα
πρότυπα ΕΝ ( European Norms ).

6.2. Κατανάλωση ισχύος.
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Στα εγχειρίδια του ΦΗΜ αναγράφονται απαραιτήτως τα µεγέθη της καταναλισκοµένης
ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν ο ΦΗΜ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας (θέση ON).
• Όταν ο ΦΗΜ κάνει αριθµητικές πράξεις.
• Όταν ο ΦΗΜ εκτυπώνει.

6.3. Προστασία από υπερτάσεις
6.3.1. Ο ΦΗΜ προστατεύεται ικανοποιητικά από υψηλές τάσεις και ρεύµατα που
προέρχονται είτε από µεταβατικά φαινόµενα είτε από φορτία κεραυνών στο δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
6.3.2. Για την έγκριση του τύπου του ΦΗΜ πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
• Τιµή κορυφής υπερτάσεως στους αγωγούς τροφοδοσίας, µέχρι 600V.
• ∆ιάρκεια µετώπου υπερτάσεως = 1,2µs ± 30%.
• ∆ιάρκεια ηµίσεως εύρους υπερτάσεως = 50µs ± 20%.
• Σύνθετη αντίσταση εισόδου ≤ 20Ω.
6.3.3. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών επαλήθευσης των πιο πάνω απαιτήσεων δεν
επιτρέπεται κανένα σφάλµα στον ΦΗΜ. Ακόµη δεν επιτρέπεται λανθασµένη ένδειξη ή
εκτύπωση.

6.4. Ηλεκτροστατική προστασία
6.4.1. Άµεση ηλεκτροστατική εκκένωση
6.4.1.1. Ως άµεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δηµιουργείται
µεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και του ΦΗΜ.
6.4.1.2. Για την έγκριση του τύπου του ΦΗΜ διεξάγονται πειραµατικές δοκιµές κάτω από
τις ακόλουθες συνθήκες:
• Τάση εκκένωσης: 4000V.
• Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150pF.
• Αντίσταση εκφόρτισης : 330Ω.
• ∆υνατότητα δηµιουργίας µεµονωµένων και αλλεπάλληλων άµεσων εκκενώσεων, χωρίς
όριο στον χρόνο µεταξύ δύο άµεσων εκκενώσεων.
6.4.1.3. Πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιµαστικές άµεσες ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων πάνω στα σηµεία µε τα οποία µπορεί να
έρχεται σε επαφή ο χειριστής του ΦΗΜ. Ο χρόνος µεταξύ δύο εκκενώσεων καθορίζεται
ελεύθερα από τον φορέα που ενεργεί τις πειραµατικές δοκιµές.
6.4.2. Έµµεση ηλεκτροστατική εκκένωση
6.4.2.1. Ως έµµεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δηµιουργείται
µεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και διαφόρων σηµείων που δεν ανήκουν στον ΦΗΜ.
6.4.2.2. Για την έγκριση του τύπου του ΦΗΜ διεξάγονται πειραµατικές δοκιµές κάτω από
τις ακόλουθες συνθήκες:
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•
•
•
•

Τάση εκκένωσης: 4000V.
Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150pF.
Αντίσταση εκφόρτισης : 330Ω.
∆υνατότητα δηµιουργίας µεµονωµένων και αλλεπάλληλων έµµεσων εκκενώσεων,
χωρίς όριο στον χρόνο µεταξύ δύο έµµεσων εκκενώσεων.

6.4.2.3. Πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιµαστικές έµµεσες ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων στο άµεσο µεταλλικό περιβάλλον του ΦΗΜ
ή σε µεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση µε τις διαστάσεις του ΦΗΜ η οποία τοποθετείται
κάτω από τον ΦΗΜ και ενδιάµεσα τοποθετείται µονωτικό υλικό πάχους 1 mm.
6.4.3. Τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση
6.4.3.1. Ως τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που
δηµιουργείται διαµέσου στρώµατος αέρος µεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και
διαφόρων σηµείων του ΦΗΜ ή του περιβάλλοντος αυτού.
6.4.3.2. Για την έγκριση του τύπου του ΦΗΜ διεξάγονται πειραµατικές δοκιµές κάτω από
τις ακόλουθες συνθήκες:
• Τάση εκκένωσης: 4000V.
• Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150pF.
• Αντίσταση εκφόρτισης : 330Ω.• ∆υνατότητα δηµιουργίας µεµονωµένων και αλλεπάλληλων τοξοειδών ηλεκτροστατικών
εκκενώσεων, χωρίς όριο στον χρόνο µεταξύ διαδοχικών εκκενώσεων.
6.4.3.3. Πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 100 τοξοειδείς ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ
εκάστης των δύο πολικοτήτων σε διάφορα σηµεία του ΦΗΜ και ισάριθµες στο άµεσο
µεταλλικό περιβάλλον της ή σε µεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση µε τις διαστάσεις του
ΦΗΜ και ενδιάµεσα τοποθετείται µονωτικό υλικό πάχους 1 mm.
6.4.4. Απαιτήσεις κατά τις δοκιµές ηλεκτροστατικών εκκενώσεων
6.4.4.1. Βασική επιδίωξη κατά την διάρκεια των πειραµατικών δοκιµών µε
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις είναι η διαπίστωση ότι µετά την επιβολή όλων των
προδιαγραφόµενων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων δεν αλλοιώνονται τα ενταµιευµένα
στις µνήµες δεδοµένα και ο φορολογικός ηλεκτρονικός µηχανισµός λειτουργεί µετά από
κάθε δοκιµή κανονικά.
6.4.4.2. Κατά τη διάρκεια των τοξοειδών ηλεκτροστατικών εκκενώσεων δεν επιτρέπεται
καµία λανθασµένη ένδειξη στην οθόνη ούτε λανθασµένη εκτύπωση.
6.4.4.3. Κατά τη διάρκεια - και µόνο τότε - των άµεσων και έµµεσων ηλεκτροστατικών
εκκενώσεων επιτρέπεται ενδεχόµενη λανθασµένη ένδειξη στην οθόνη ή λανθασµένη
εκτύπωση.

6.5. Συνθήκες περιβάλλοντος
6.5.1. Ο ΦΗΜ λειτουργεί απρόσκοπτα κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος:
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 0°C έως +45°C .
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• Σχετική υγρασία: 20% έως 80%.
6.5.2. Για την έγκριση του τύπου του ΦΗΜ πραγµατοποιούνται πειραµατικές δοκιµές σε
τρεις διαφορετικές περιβαλλοντικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο εξεταζόµενος ΦΗΜ δεν
πρέπει να παρουσιάσει καµία ανωµαλία στη λειτουργία, ενταµίευση δεδοµένων, φωτεινή
ένδειξη, εκτύπωση κ.λ.π., σύµφωνα µε το ακόλουθο διάγραµµα:

6.5.3. Η εκκίνηση της διαδοχής των δοκιµών γίνεται µε την τοποθέτηση του ΦΗΜ στο
θάλαµο δοκιµών κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες εκκίνησης:
• Θερµοκρασία +10ο C ±2ο C
• Σχετική υγρασία 50% ± 5% και
• Τροφοδότηση µε την ονοµαστική τάση λειτουργίας, δηλαδή 230V.
6.5.4. Στη συνέχεια δηµιουργείται στο θάλαµο δοκιµών η επιθυµητή περιβαλλοντική
κατάσταση όπως προσδιορίζεται σε κάθε δοκιµή , και για όσο χρόνο προβλέπεται σε
κάθε δοκιµή. Ο χρόνος διάρκειας µετράει από το σηµείο εκείνο που πληρούνται οι
συνθήκες.
6.5.5. Συνθήκες πρώτης περιβαλλοντικής δοκιµής
• Θερµοκρασία δοκιµής: 0°C ± 1°C
• Σχετική υγρασία: 50% ±5%.
• ∆ιάρκεια δοκιµής: 2 ώρες.
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• Τάση τροφοδότησης αυξηµένη κατά 10% της ονοµαστικής τιµής για µία ώρα και
µειωµένη κατά 10% της ονοµαστικής τιµής για άλλη µία ώρα.
6.5.6. Συνθήκες δεύτερης περιβαλλοντικής δοκιµής
•
•
•
•

Θερµοκρασία δοκιµής: 45°C ± 2°C
Σχετική υγρασία: 20% ± 5%.
∆ιάρκεια δοκιµής: 2 ώρες.
Τάση τροφοδότησης αυξηµένη κατά 10% της ονοµαστικής τιµής για µία ώρα και
µειωµένη κατά 10% της ονοµαστικής τιµής για άλλη µία ώρα.

6.5.7. Συνθήκες τρίτης περιβαλλοντικής δοκιµής
•
•
•
•

Θερµοκρασία δοκιµής: 45°C ± 2°C
Σχετική υγρασία: 80% ± 5%.
∆ιάρκεια δοκιµής: 2 ώρες.
Τάση τροφοδότησης αυξηµένη κατά 10% της ονοµαστικής τιµής για µία ώρα και
µειωµένη κατά 10% της ονοµαστικής τιµής για άλλη µία ώρα.

6.5.8. Απαιτήσεις κατά τις περιβαλλοντικές δοκιµές.
6.5.8.1. Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχονται όλες οι λειτουργικές παράµετροι, όπως
σωστή ενταµίευση των δεδοµένων στη φορολογική µνήµη, στη µνήµη προγραµµάτων
και στη µνήµη εργασίας. Επίσης ελέγχονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της ταµειακής
µηχανής όπως σωστή φωτεινή ένδειξη, σωστή εκτύπωση, σωστή λειτουργία του
µικροεπεξεργαστή, κ.λ.π..
6.5.8.2. Μετά το τέλος της τρίτης δοκιµής ο ΦΗΜ τίθεται σε λειτουργία µε την ονοµαστική
τάση 230V και συχνότητα τροφοδοσίας ίση µε 50Hz +5% και εκδίδονται πέντε δελτία µε
απαιτήσεις ενός δελτίου ηµερησίας κίνησης «Z». Στη συνέχεια η συχνότητα τροφοδοσίας
γίνεται 50 Hz -5% και εκτυπώνονται άλλες πέντε αποδείξεις όπως προηγουµένως.
6.5.8.3. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιασθεί ανωµαλία στην
ενταµίευση δεδοµένων, στην ένδειξη στην οθόνη, στην εκτύπωση και γενικότερα στη
λειτουργία του ΦΗΜ, των υποσυστηµάτων ή των δοµικών στοιχείων του.
6.5.8.4. Η αξιοπιστία MTBF (µέσος χρόνος µεταξύ βλαβών) του ΦΗΜ δεν επιτρέπεται να
µειωθεί από τις συνθήκες περιβάλλοντος που προδιαγράφονται στις προαναφερόµενες
δοκιµές.

7. Ηλεκτροπαροχικά Φορητών Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισµών
Η παράγραφος αυτή (7) αφορά αποκλειστικά τις ηλεκτροπαροχικές απαιτήσεις των
Φορητών ΦΗΜ.

7.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος
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Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του φορητού ΦΗΜ εξασφαλίζεται ή από
ενσωµατωµένη µπαταρία ή από εξωτερική πηγή σταθερού ρεύµατος (12 V ή 24 V DC).
Για τους φορητούς ΦΗΜ οι οποίοι προορίζονται να λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους,
χωρίς ύπαρξη µόνιµης και σταθερής σύνδεσης σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, είναι
υποχρεωτική η ύπαρξη ενσωµατωµένης µπαταρίας.
7.1.1. Μπαταρία ενσωµατωµένη στον φορητό ΦΗΜ
7.1.1.1. Η ενσωµατωµένη στον ΦΗΜ µπαταρία είναι επαναφορτιζόµενη, µε µέγιστη τάση
24V DC, η οποία είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 δελτίων των
15 γραµµών µε 16 χαρακτήρες ανά γραµµή το καθένα, σε διάστηµα οκτώ ωρών.
7.1.1.2. Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει ειδικό όργανο που προειδοποιεί για την επόµενη
εξασθένηση της µπαταρίας αυτής.
7.1.1.3. Το όργανο αυτό παράγει οπτικό ή / και ακουστικό σήµα, όταν η µπαταρία
ευρίσκεται κοντά στην εξασθένηση: η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκδοση
τουλάχιστον 120 δελτίων των 15 γραµµών µε 16 χαρακτήρες ανά γραµµή το καθένα.
7.1.2 Εξωτερική πηγή 12 ή 24 V DC φορητού ΦΗΜ.
Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει κατάλληλη είσοδο έτσι ώστε να λειτουργεί µε λήψη από
εξωτερική πηγή 12 ή 24 V DC.

7.2 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας
7.2.1. Πέραν από κάθε άλλη δοκιµή που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία, πραγµατοποιούνται
δοκιµές µε στόχο να επιβεβαιώσουν την κανονική λειτουργία κάτω από τις συνθήκες που
αναφέρονται στη συνέχεια.
7.2.1.1 Θερµοκρασία
7.2.1.1.1 Στο διάστηµα από 0°C έως + 48°C αναφερόµενο, επίσης, στην ετικέτα του
φορητού ΦΗΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών που συνοδεύει τον φορητό
ΦΗΜ.
7.2.1.1.2 Στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών
που τον συνοδεύει, αναφέρεται υποχρεωτικά το θερµοκρασιακό πεδίο στο οποίο µπορεί
να βρεθεί ο φορητός ΦΗΜ χωρίς οποιεσδήποτε επιδράσεις στη φυσιολογική της
λειτουργία. Το θερµοκρασιακό αυτό διάστηµα περιέχει οπωσδήποτε το διάστηµα που
ορίζεται ως περιοχή οριακών θερµοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού
ΦΗΜ [t1, t2].
7.2.1.2 Σχετική υγρασία
Στο διάστηµα από 20% έως 90%.

7.3. Λειτουργική καταλληλότητα µπαταρίας
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Για τη µπαταρία της §7.1.1 πιστοποιείται η λειτουργική καταλληλότητά της, καθώς και
εκείνη του αισθητήρα αναγνώρισης της εξασθένησής της, σχετικά µε τις περιγραφείσες
δυνατότητες έκδοσης δελτίων σε διάφορες συνθήκες θερµοκρασίας εντός της περιοχής [
0 °C, + 48 °C] και µε τη σηµατοδοσία που προβλέπεται.

7.4. Τεχνικοί έλεγχοι
7.4.1 Γενικά
7.4.1.1. Για την εκτίµηση της συµπεριφοράς των φορητών ΦΗΜ κατά τις πειραµατικές
δοκιµές σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στις § 2.2.2. και § 7.1, εφαρµόζονται
οι οδηγίες που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους, συµπληρούµενες και σε
συµφωνία για όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά, µε εκείνες που έχουν καθοριστεί για τους
µη φορητούς ΦΗΜ που λειτουργούν υπό τάση 230V AC, 50Hz ± 5%.
7.4.2. Θερµικοί κύκλοι.
7.4.2.1. Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται στις συνθήκες, για τις οποίες γίνεται αναφορά
στην § 7.4.3. που ακολουθεί, για µια συνεχή (αδιάκοπη) διαδοχή τριών τουλάχιστον
θερµικών κύκλων, ο καθένας των οποίων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το ακόλουθο
γράφηµα και τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια:

7.4.2.2. Ως περιοχή θερµοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ ορίζεται το
θερµοκρασιακό διάστηµα [t1 - t2], όπου t1=0°C, και t2= +48°C. Αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια των κατασκευαστών να καθορίσουν µία ευρύτερη περιοχή θερµοκρασιών
κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ, µε την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν οι σχέσεις
t1≤ 0°C και t2≥+48°C, και ότι τα όρια του ως άνω θερµοκρασιακού διαστήµατος θα
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αναφέρονται στην µεταλλική πινακίδα επί της οποίας αναγράφονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του φορητού ΦΗΜ.
7.4.2.3. Οι κατωτέρω οριζόµενες θερµοκρασίες, οι χαρακτηρίζουσες τα όρια των
θερµικών κύκλων, αναφέρονται στον κλιµατιζόµενο χώρο όπου εκτελείται η δοκιµή.
7.4.2.4. Η ταχύτητα µεταβολής της θερµοκρασίας τόσο κατά την αύξηση όσο και κατά τη
µείωσή της πρέπει να είναι µικρότερη των 2°C το λεπτό.
7.4.2.5. Οι οριακές θερµοκρασίες (ελάχιστη t1΄ και µέγιστη t2΄) που πρέπει να
επιτευχθούν σε κάθε θερµικό κύκλο, στις οποίες ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να παραµείνει
επί 60 λεπτά, ταυτίζονται µε t1και t2 αντίστοιχα:
t1΄= t1, t2΄= t2.
7.4.3. Συνθήκες για την εκτέλεση των θερµικών κύκλων
7.4.3.1. Τάση τροφοδοσίας:
Η ονοµαστική τάση ή µια τιµή περιλαµβανόµενη στο ονοµαστικό διάστηµα της τάσεως.
7.4.3.2. Κατά τη διάρκεια των θερµικών κύκλων δεν πρέπει να υπάρχει σχηµατισµός
συµπυκνωµάτων. Ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να είναι σε αυτόµατη λειτουργία καθ’ όλο το
διάστηµα της θερµικής µεταβολής, µε τρόπο που να εκδίδει το ισοδύναµο ενός δελτίου
κάθε 4 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής δεν πρέπει να συµβούν διακοπές στην
κανονική λειτουργία. Μετά τη δοκιµή ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά.

7.5. Αδιαπερατότης
7.5.1. Επιβεβαιώνεται η συµβατότητα µε την προδιαγραφή IEC 70-1, επίπεδο
προστασίας ΙΡ Χ1, στις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται σε δοκιµή σε κατάσταση µη λειτουργίας και σε
καταστάσεις έκδοσης δελτίου.
β) Σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή. Μετά τη
δοκιµή ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί κανονικά.
7.5.2. ∆εν είναι υποχρεωτική η συµβατότητα αδιαπερατότητας της προηγούµενης
παραγράφου, για τους µόνιµα εποχούµενους φορητούς ΦΗΜ (π.χ. Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων).

7.6. ∆ιαταραχές.
Επιβεβαιώνεται η συµβατότητα µε την προδιαγραφή IEC 801-4 αναφορικά µε επιβολή
διαταραχών πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας, υπό 0,5 KV και χωρητική σύζευξη.

7.7. Έλεγχος των χαρακτηριστικών της µπαταρίας
7.7.1.Μπαταρία
κατασκευαστή.

καινούρια

και

φορτισµένη

7.7.1.1. Συνθήκες δοκιµής:
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος.

Σελ. 51/79

όπως

χορηγείται

από

τον

• Έκδοση ενός δελτίου το λεπτό µε 15 γραµµές και 16 χαρακτήρες.
7.7.1.2. Θεωρείται ότι η δοκιµή
τουλάχιστον 480 δελτία.

έχει περατωθεί επιτυχώς αν εκδοθούν σωστά

7.7.2. Μπαταρία σε κατάσταση εκφορτίσεως (µε αντίστοιχη εµφάνιση του σήµατος
εξασθενήσεως)
7.7.2.1. Η δοκιµή πραγµατοποιείται εκφορτίζοντας την µπαταρία µε την προβλεπόµενη
από τον κατασκευαστή µέθοδο, µέχρι τη σηµατοδότηση της επόµενης εξάντλησης.
7.7.2.2. Κατόπιν δίδεται εντολή για την εκτύπωση ενός δελτίου µε τις γραµµές και τους
χαρακτήρες, που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, κάθε 4 λεπτά για
τουλάχιστον 8 ώρες (120 δελτία).
7.7.3. Επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία του φορητού ΦΗΜ στο διάστηµα τάσεως (
90%…120% της ονοµαστικής τάσης) ή γενικότερα, στο δηλούµενο διάστηµα από τον
κατασκευαστή, και για τις δύο µπαταρίες, επαληθεύοντας την κατοχή των λοιπών
δηλωθέντων λειτουργικών χαρακτηριστικών και εφαρµόζοντας εν προκειµένω την
προδιαγραφή IEC 74-2 / §1.2.8.4, µε στόχο τη διαφύλαξη του αναλλοίωτου των
φορολογικών στοιχείων.

7.8. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.
Εφόσον ο φορητός ΦΗΜ δε διαθέτει γείωση πραγµατοποιούνται µόνον οι έµµεσες
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις στο επίπεδο αναφοράς.

8. Προστασία από ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία υψηλής
συχνότητας.
Ο ΦΗΜ ελέγχεται ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα παρουσία ραδιοκυµάτων στη ζώνη
συχνοτήτων 27 MHz
έως 1800 MHz, όταν σε απόσταση 30cm ευρίσκεται
οµοιοκατευθυντικώς ακτινοβολούσα πηγή ισχύος µέχρι 2W.

9.
Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισµοί µε λογισµικό
Εστιατορίου, διαχείρισης «ανοικτών τραπεζιών». Ειδικές
απαιτήσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν
όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς στις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές, οι επόµενες παράγραφοι, συµπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα µε την
περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς οι οποίοι
είναι εφοδιασµένοι µε λογισµικό Εστιατορίου και λειτουργούν αποκλειστικά σε
καταστήµατα εστιάσεως.

9.1. Γενικά
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9.1.1. Για την παρακολούθηση των ‘‘ανοικτών’’ τραπεζιών σε καταστήµατα εστιάσεως
είναι δυνατόν οι ΦΗΜ να έχουν εφοδιασθεί µε ειδικό λογισµικό διαχείρισης ανοικτών
λογαριασµών.
9.1.2. Για το σκοπό αυτό, κατά την εκτέλεση κάθε µιας παραγγελίας εκδίδονται
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ και παραδίδονται στον πελάτη σε κάθε σερβίρισµα.
9.1.3. Για το κλείσιµο ανοικτού λογαριασµού, εκδίδεται ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ.
9.1.4. ∆εν επιτρέπεται στις ΦΤΜ που λειτουργούν µε πρόγραµµα εστιατορίου η έκδοση
απλής νόµιµης απόδειξης. Υποχρεωτικά η συναλλαγή περιλαµβάνει το άνοιγµα
λογαριασµού τραπεζιού µε την έκδοση ενός τουλάχιστον δελτίου µε την χαρακτηριστική
ένδειξη «Προσωρινή Απόδειξη – Ακολουθεί Νόµιµη» και έπεται το κλείσιµο του
λογαριασµού – τραπεζιού µε την έκδοση του δελτίου της «Τελικής Νόµιµης Απόδειξης».
9.1.5. Η παραπάνω διαδικασία είναι δυνατόν να γίνεται σε µια κίνηση χειρισµού που
περιλαµβάνει την συνεχόµενη έκδοση 2 δελτίων («Προσωρινή Απόδειξη – Ακολουθεί
Νόµιµη» και «Τελική Νόµιµη Απόδειξη»), στις περιπτώσεις που τα πωλούµενα προϊόντα
δεν καταναλώνονται στους χώρους του καταστήµατος του εστιατορίου.
9.1.6. Η επιστροφή / ακύρωση σερβιρισθέντων ειδών είναι επιτρεπτή σε ΦΗΜ που
χρησιµοποιούνται σε καταστήµατα εστιάσεως και διαθέτουν πρόγραµµα εστιατορίου,
ενεργοποιείται δε, µε κατάλληλο χειρισµό, π.χ. µε ειδικό πλήκτρο “επιστροφών” το οποίο
διαθέτει για το σκοπό αυτό ο ΦΗΜ.
9.1.7. Στις Επιστροφές, στα προγράµµατα Εστιατορίου δεν επιτρέπεται η επιστροφή
αξίας µεγαλύτερης από αυτήν που έχει ήδη σερβιριστεί.
9.1.8. ∆εν επιτρέπεται µε κανέναν τρόπο η πώληση ή η µεταβίβαση ΦΗΜ εφοδιασµένων
µε λογισµικό εστιατορίου σε καταστήµατα µη εστιάσεως.
9.2. Έκδοση δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων σε
Εστιατορίου

ΦΗΜ µε

πρόγραµµα

9.2.1. Στην προσωρινή απόδείξη περιέχονται ανάµεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις
«ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» και στο τέλος «ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ – ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Επώνυµο, Όνοµα και πατρώνυµο ή επωνυµία επιτηδευµατία ή επιχείρησης
2. ∆ιεύθυνση.
3. Επάγγελµα - ∆ραστηριότητα
4. ΑΦΜ και
5. ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
6. Αριθµός Φορολογικού Μηχανισµού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο
ίδιο κατάστηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί µηχανισµοί.
7. Ηµερήσιος αύξων αριθµός νόµιµης απόδειξης εσόδου
8. Ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης
9. Οι λεπτοµέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του
ΚΒΣ.
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10. Μια τουλάχιστον γραµµή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονοµασία του
είδους και όπου απαιτείται και η αξία και η ποσότητα του είδους
11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθµητικά π.χ. 4%. 8%, 18%, 36% ή 0% , στο δεξιό
µέρος της αξίας του είδους
12. Ο αριθµός του τραπεζιού.
13. Ο αύξων αριθµός της παραγγελίας – σερβιρίσµατος του συγκεκριµένου τραπεζιού.
14. Αριθµός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισµού
9.2.2. Στις αποδείξεις αυτές ∆ΕΝ αναφέρονται σε καµία περίπτωση οι συνολικές αξίες
των ειδών, είτε του τρέχοντος σερβιρίσµατος, είτε των προηγουµένων (από µεταφορά).
Για το λόγο αυτό, οι ΦΗΜ που είναι εφοδιασµένοι µε πρόγραµµα εστιατορίου, δεν
υποστηρίζουν τη λειτουργία «ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ».
9.2.3. Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, αναγράφεται πρώτα η ένδειξη
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ και στη συνέχεια η ονοµασία, ποσότητα, η αξία και ο
συντελεστής ΦΠΑ του είδους αυτού.
9.3. Έκδοση Τελικής Νόµιµης Απόδειξης σε ΦΗΜ µε πρόγραµµα Εστιατορίου
9.3.1. Στην Τελική Νόµιµη Απόδειξη αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν
και η συνολική τους αξία.
9.3.2. Στην Τελική Νόµιµη Απόδειξη περιέχονται ανάµεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις
«ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Επώνυµο, Όνοµα και πατρώνυµο ή επωνυµία επιτηδευµατία ή επιχείρησης
2. ∆ιεύθυνση.
3. Επάγγελµα - ∆ραστηριότητα
4. ΑΦΜ
5. ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
6. Αριθµός Φορολογικού Μηχανισµού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο
ίδιο κατάστηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί µηχανισµοί.
7. Ηµερήσιος αύξων αριθµός νόµιµης απόδειξης εσόδου
8. Ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης
9. Οι λεπτοµέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του
ΚΒΣ.
10. Μια τουλάχιστον γραµµή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονοµασία του
είδους και όπου απαιτείται και η αξία και η ποσότητα του είδους
11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθµητικά π.χ. 4%. 8%, 18%, 36% ή 0% , στο δεξιό
µέρος της αξίας του είδους
12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής.
13. Ο αριθµός του τραπεζιού.
14. Ο συνολικός αριθµός των παραγγελιών για το συγκεκριµένο τραπέζι.
15. Αριθµός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισµού
9.3.3. Οι εκπτώσεις, οι επιστροφές και οι αυξήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην
Τελική Νόµιµη Απόδειξη. Ειδικά το συνολικό ποσό των επιστροφών αναγράφεται
διακεκριµένα ως πληροφοριακό στοιχείο.
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9.4. Αποτύπωση Επιστροφών σε ΦΗΜ εστιατορίου
9.4.1. Στους ΦΗΜ που λειτουργούν µε πρόγραµµα εστιατορίου, τα ηµερήσια σύνολα
αλλά και τα προοδευτικά – αθροιστικά των επιστροφών – ακυρώσεων παραγγελιών
εµφανίζονται υποχρεωτικά στο ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ». Για το σκοπό αυτό τα
ηµερήσια συνολικά ακαθάριστα ποσά εσόδων των επιστροφών / ακυρώσεων
σερβιρισθέντων ειδών, ενταµιεύονται στην φορολογική µνήµη µε την διαδικασία έκδοσης
του δελτίου «Ζ».
9.4.2. Τα συνολικά - προοδευτικά ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων παραγγελιών
εµφανίζονται υποχρεωτικά στα δελτία Αναλυτικής και Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου
περιεχοµένου φορολογικής µνήµης.
9.5. Έκδοση ∆ελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών σε ΦΗΜ µε πρόγραµµα
Εστιατορίου.
9.5.1. Σε όσους ΦΗΜ διαθέτουν και λειτουργούν µε πρόγραµµα εστιατορίου, είναι
υποχρεωτική ή δυνατότητα έκδοσης, οποτεδήποτε ζητηθεί, ειδικού δελτίου αναφοράς, το
οποίο ονοµάζεται «Αναφορά Ανοικτών Τραπεζιών».
9.5.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού
αναγράφεται η ένδειξη «Παράνοµη Απόδειξη». Στο δελτίο αυτό υποχρεωτικά
αναγράφονται :
1. Επώνυµο, Όνοµα και πατρώνυµο ή επωνυµία επιτηδευµατία ή επιχείρησης
2. ∆ιεύθυνση.
3. Επάγγελµα - ∆ραστηριότητα
4. ΑΦΜ
5. ∆ΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος – χρήστης του ΦΗΜ.
6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών»
7. Αριθµός Φορολογικού Μηχανισµού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο
ίδιο κατάστηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί µηχανισµοί.
8. Ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης
9. ανά «ανοικτό τραπέζι» :
• ο αριθµός (κωδικός) του τραπεζιού
• ο συνολικός αριθµός των προσωρινών αποδείξεων – σερβιρισµάτων στο τραπέζι
• η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών στο τραπέζι
• η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων από το τραπέζι
• η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωµής για το τραπέζι
10. συνολικά (για όλα τα «ανοικτά τραπέζια») :
• ο συνολικός αριθµός των «ανοικτών τραπεζιών»
• ο συνολικός αριθµός των προσωρινών αποδείξεων – σερβιρισµάτων
• η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών
• η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων
• η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωµής
9.6. ∆ιαχείριση Εισιτηρίου σε ΦΗΜ µε πρόγραµµα εστιατορίου
9.6.1. Όταν ο ΦΗΜ µε πρόγραµµα εστιατορίου περιλαµβάνει και δυνατότητα διαχείρισης
εισιτηρίου, τότε αυτό λειτουργεί γενικά όπως αναφέρεται στη σχετική παράγραφο 2.27
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στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον στους ΦΗΜ που λειτουργούν µε
πρόγραµµα εστιατορίου ο αριθµός και η συνολική αξία των εισιτηρίων αναγράφονται στο
δελτίο του 1ου σερβιρίσµατος -παραγγελίας σε «ανοικτό τραπέζι» (προσωρινής
απόδειξης).
9.6.2. Στο τέλος η συνολική αξία των εισιτηρίων υπολογίζεται επιµεριστικά σε όλα τα
καταναλωθέντα είδη και εµφανίζεται στο δελτίο «κλεισίµατος του τραπεζιού» (τελικής
νόµιµης απόδειξης), µαζί µε τον συνολικό αριθµό των εισιτηρίων του συγκεκριµένου
τραπεζιού.

10. Φορολογικές Ταµειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και Φορολογικές
Ταµειακές Μηχανές Αυξηµένων ∆υνατοτήτων (ΦΤΜ/Α∆).
Κοινές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
10.1 Γενικά
Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν
όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς στις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές, οι επόµενες παράγραφοι, συµπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα µε την
περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς οι οποίοι
εµπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταµειακών Μηχανών – ΦΤΜ αλλά και των
Φορολογικών Ταµειακών Μηχανών Αυξηµένων ∆υνατοτήτων – ΦΤΜ/Α∆ .
10.2. Οθόνες
10.2.1. Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/Α∆) φέρει δύο οθόνες. Η µία είναι στραµµένη προς τον πελάτη
και η άλλη προς το χειριστή. Η ΦΤΜ εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ταυτόσηµη
ένδειξη - τουλάχιστον ως προς την αξία της συναλλαγής - και στις δύο οθόνες.
10.2.2. Οι οθόνες είναι σχεδιασµένες µε τις τελευταίες εργονοµικές απαιτήσεις και είναι
εναρµονισµένες µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας από την
ακτινοβολία.
10.2.3. Η επιφάνεια των οθονών είναι αντιανακλαστική και αντιθαµβωτική. Το χρώµα των
χαρακτήρων είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση των αριθµών ή
συµβόλων. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων είναι τουλάχιστον 7 mm ύψος x 3,3mm
πλάτος.
10.2.4. Οι οθόνες έχουν το µέγεθος που απαιτείται για να εµφανίζονται ποσά µε ακέραιο
τµήµα τουλάχιστον 6 ψηφίων χωρισµένο σε τριψήφια τµήµατα, ξεκινώντας από τα
λιγότερα σηµαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό µέρος µε τουλάχιστον 2 δεκαδικά ψηφία,
τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο µέρος µε υποδιαστολή (κόµµα). Οι οθόνες, έχουν
τη δυνατότητα παράστασης τουλάχιστον του αριθµού 99.999,99 για την επί µέρους αξία
κάθε είδους και τουλάχιστον του αριθµού 999.999,99 στο σύνολο, κατά την έκδοση µιας
απόδειξης.
10.3. Πληκτρολόγιο
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10.3.1. Το
ΦΤΜ/Α∆).

πληκτρολόγιο ως σύνολο αποτελεί ενιαίο υποσύστηµα της ΦΤΜ (ή της

10.3.2. Το πληκτρολόγιο της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/Α∆) είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο
ώστε το σχήµα και οι διαστάσεις των πλήκτρων καθώς και οι µεταξύ τους αποστάσεις να
είναι σύµφωνες µε τις τελευταίες εργονοµικές προδιαγραφές και διεθνείς συστάσεις, ώστε
να εξασφαλίζεται για τον χειριστή της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/Α∆) ο πλέον άνετος και
αποδοτικός χειρισµός. Συγκεκριµένα :
• Κατά το πάτηµα των πλήκτρων γίνεται κατάπνιξη των παρασιτικών παλµών.
• ∆ιαθέτουν πλήκτρα διάφορων χρωµάτων ή και διαστάσεων ανάλογα µε τη λειτουργική
ιδιότητα που εκτελούν.
• Οι επιγραφές των πλήκτρων είναι Ελληνικές.
10.3.3. Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνοµα. Ενδεχόµενη και άλλη λειτουργία πλήκτρου ή
συνδυαστική λειτουργία πλήκτρων περιγράφεται πλήρως στο εγχειρίδιο χρήσης, δεν
αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας της ταµειακής µηχανής και δεν παρακάµπτει το
σύστηµα ασφαλείας των φορολογικών δεδοµένων.
10.3.4. Πλήκτρο Αλλαγής είδους
Για την αλλαγή είδους η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/Α∆) διαθέτει ειδικό πλήκτρο “αλλαγών” το οποίο
και χρησιµοποιείται στην συγκεκριµένη περίπτωση.
10.3.5. Πλήκτρα Ανάληψης έναντι και Είσπραξης έναντι
Η ΦΤΜ(ή η ΦΤΜ/Α∆) φέρει ειδικό πλήκτρο για τις περιπτώσεις ανάληψης από τον
χειριστή χρηµάτων από το ταµείο έναντι και αντίστοιχα για τις περίπτωσης είσπραξης
χρηµάτων από τον χειριστή έναντι (περίπτωση εισαγωγής στο ταµείο χρηµάτων που δεν
προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ).
10.4. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες
Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/Α∆) πέρα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που
αναφέρθηκαν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως υπολογιστική µηχανή µέσω ειδικών
πλήκτρων για επιπλέον λειτουργικές ανάγκες (πολλαπλασιασµός για τον προσδιορισµό
του συνολικού ποσού περισσότερων ειδών του τµήµατος, προσδιορισµός ρέστων στον
πελάτη κ.λ.π.). Κάθε λειτουργία που ενεργοποιείται από πλήκτρο ή συνδυασµό
πλήκτρων περιγράφεται πλήρως και αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης και ελέγχεται κατά
τον έλεγχο του δείγµατος από την Επιτροπή.

11. Φορολογικές Ταµειακές Μηχανές (ΦΤΜ). Ειδικές
απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
11.1 Γενικά
Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν
όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς και τα αναφερόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο § 10 στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόµενες
παράγραφοι, συµπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα µε την περίπτωση, τις απαιτήσεις
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για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς οι οποίοι εµπίπτουν στην κατηγορία
των Φορολογικών Ταµειακών Μηχανών - ΦΤΜ.
11.2. Μνήµη προγραµµάτων
11.2.1. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, είναι ενταµιευµένο στη µνήµη
προγραµµάτων ολόκληρο το λογισµικό που απαιτείται, τόσο ο φορολογικός µικροκώδικας
όσο και το λογισµικό εφαρµογών.
11.2.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισµικό εφαρµογών δεν είναι ενταµιευµένο
στη µνήµη προγραµµάτων, τότε η ΦΤΜ θεωρείται ως φορολογική ταµειακή µηχανή
αυξηµένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/Α∆) και πληροί όσα περιγράφονται κατωτέρω στην § 12.
11.3. Απαραβίαστο τµήµα της ΦΤΜ
Στην ΦΤΜ ασφαλίζονται µε απαραβίαστο τρόπο από το χειριστή τα παρακάτω µέρη και οι
λειτουργίες τους:
• ο επεξεργαστής που εκτελεί τον φορολογικό µικροκώδικα
• η µνήµη εργασίας,
• το ρολόι,
• η µνήµη προγραµµάτων,
• η φορολογική µνήµη,
• η µονάδα ελέγχου του εκτυπωτή νοµίµων αποδείξεων,
• οι µονάδες ελέγχου σύνδεσης µε το πληκτρολόγιο, µε τις οθόνες και τις συσκευές
εισόδου – εξόδου στοιχείων και µεταφοράς δεδοµένων.

12. Φορολογική Ταµειακή Μηχανή Αυξηµένων ∆υνατοτήτων
(ΦΤΜ/Α∆). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά
χαρακτηριστικά.
12.1 Γενικά
Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν
όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς στις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές, οι επόµενες παράγραφοι, συµπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα µε την
περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς οι οποίοι
εµπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταµειακών Μηχανών Αυξηµένων
∆υνατοτήτων – ΦΤΜ/Α∆ .
12.2. ∆ηµοσιονοµική µονάδα επεξεργασίας (∆ΗΜΕ) της ΦΤΜ/Α∆
12.2.1. Η ΦΤΜ/Α∆ περιλαµβάνει µια ενιαία ξεχωριστή µονάδα την οποία αποτελούν:
ο επεξεργαστής που εκτελεί το φορολογικό µικροκώδικα,
• η µνήµη εργασίας,
• το ρολόι,
• η µνήµη προγραµµάτων,
• η φορολογική µνήµη,
• ο εκτυπωτής νοµίµων αποδείξεων και
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•

οι µονάδες ελέγχου σύνδεσης µε το πληκτρολόγιο, µε τις οθόνες και τις συσκευές
εισόδου - εξόδου στοιχείων και µεταφοράς δεδοµένων.
Η µονάδα αυτή υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και ονοµάζεται ∆ηµοσιονοµική Μονάδα
Επεξεργασίας (∆ΗΜΕ).
12.2.2. Η ∆ΗΜΕ ασφαλίζεται µε απαραβίαστο τρόπο, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται
στην § 2.17.3, για την σφράγιση του περιβλήµατος ΦΗΜ, όλες οι λειτουργίες της είναι
τεκµηριωµένες και το λογισµικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου
Οικονοµικών.
12.3. Μνήµη Προγραµµάτων της ΦΤΜ/Α∆
Στη µνήµη προγραµµάτων είναι ενταµιευµένος ο φορολογικός µικροκώδικας που
διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδοµένα, όλες τις λειτουργίες των
ασφαλισµένων µε απαραβίαστο τρόπο τµηµάτων – µονάδων ελέγχου και διασφαλίζει
επίσης κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την εγγραφή των δεδοµένων στην
φορολογική µνήµη.
12.4 ∆ιαχειριστική µονάδα (∆Μ) της ΦΤΜ/Α∆
12.4.1. Η ΦΤΜ/Α∆ µπορεί να περιλαµβάνει εκτός από τη δηµοσιονοµική µονάδα
επεξεργασίας (∆ΗΜΕ), που αναφέρθηκε προηγουµένως, και άλλες µονάδες
επεξεργασίας. Αυτές οι µονάδες επεξεργασίας µε τα παρελκόµενα αποτελούν τη
∆ιαχειριστική Μονάδα (∆Μ).
12.4.2. Στις ΦΤΜ/Α∆ το λογισµικό εφαρµογών είτε διαβάζεται από µαγνητικό µέσο, είτε
µεταφέρεται ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική µονάδα (∆Μ). Στις ΦΤΜ/Α∆ που
διασυνδέονται σε δίκτυο, τα δεδοµένα διαχείρισης λαµβάνονται από εξωτερικές µονάδες,
ή γραµµές δικτύου, ή µεταφέρονται από τη διαχειριστική µονάδα σε άλλες ταµειακές
µηχανές, ή άλλες µονάδες επεξεργασίας.
12.5 Λειτουργίες
12.5.1. Όλες οι δηµοσιονοµικές λειτουργίες εκτελούνται ή ελέγχονται από τη ∆ΗΜΕ. Οι
πληροφορίες µεταξύ διαχειριστικής µονάδας (∆Μ) και ∆ΗΜΕ µεταφέρονται µε σειριακές ή
παράλληλες γραµµές. Οι πληροφορίες αυτές δεν επηρεάζονται µε εντολές
κωδικοποιηµένες από τη µηχανή. Η οργάνωση των µηνυµάτων που µεταφέρονται από
τη διαχειριστική µονάδα στη ∆ΗΜΕ είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε να αποκλείεται η
απευθείας αλληλεπίδραση του λογισµικού εφαρµογών µε το φορολογικό µικροκώδικα.
12.5.2. Ιδιαιτέρως όλες οι λειτουργίες της ∆ΗΜΕ που σχετίζονται µε τη διαχείριση
φορολογικών στοιχείων, την έκδοση νοµίµων αποδείξεων και την εγγραφή των
απαραίτητων δεδοµένων στη φορολογική µνήµη, σε καµιά περίπτωση δεν αλλοιώνονται
από λογισµικό εφαρµογών.
12.5.3. Η λειτουργικότητα της ∆ΗΜΕ και η επικοινωνία της µε άλλες υποµονάδες,
εξετάζεται από την Επιτροπή.
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12.5.4. Η ∆ΗΜΕ δεν θεωρείται αυτόνοµη µονάδα, αλλά µέρος του συγκεκριµένου
συστήµατος της ΦΤΜ/Α∆.
12.6. Οθόνες και πληκτρολόγια
Οι οθόνες και τα πληκτρολόγια είναι δυνατόν να αποσπώνται από τη ∆ΗΜΕ, ελέγχονται
δε, είτε από τη ∆ΗΜΕ, είτε από τη ∆Μ.
12.7. Εκτυπωτικές µονάδες
12.7.1. Ο Εκτυπωτής Νοµίµων Αποδείξεων ελέγχεται υποχρεωτικά από τη ∆ΗΜΕ.
12.7.2. Εκτός από τον εκτυπωτή νοµίµων αποδείξεων είναι δυνατόν να συνδέονται µε την
ΦΤΜ/Α∆ ένας ή περισσότεροι πρόσθετοι εκτυπωτές οι οποίοι ελέγχονται είτε από τη ∆Μ,
είτε από τη ∆ΗΜΕ.
12.7.3. Οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές, εάν εγκαθίστανται σε µέρος ορατό από τους
πελάτες, θα πρέπει να φέρουν ευκρινή επιγραφή ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).
12.7.4. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές θα πρέπει να τυπώνουν σε
προτυπωµένο χαρτί που φέρει την ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ κατακόρυφα, ενώ
σε περίπτωση που ελέγχονται µόνο από η δηµοσιονοµική µονάδα επεξεργασίας θα
πρέπει να τυπώνεται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ κάθε 6 γραµµές τουλάχιστον.
12.7.5. Στην ΦΤΜ/Α∆ είναι δυνατόν να συνδέονται περιφερειακές µονάδες, όπως, π.χ.,
οπτικός αναγνώστης, αναγνώστης πιστωτικής κάρτας κ.λ.π., εφόσον η λειτουργία τους
δεν επηρεάζει τη διασφάλιση των δηµοσιονοµικών δεδοµένων.
12.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής µνήµης
Στις ΦΤΜ/Α∆ η σειριακή θύρα που προορίζεται για ανάγνωση των στοιχείων της
φορολογικής µνήµης ελέγχεται αποκλειστικά από την ∆ΗΜΕ.

13. Φορητή φορολογική ταµειακή µηχανή. Ειδικές απαιτήσεις
και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
13.1. Η φορητή φορολογική ταµειακή µηχανή πληρεί τουλάχιστον όλες τις
προαναφερόµενες τεχνικές απαιτήσεις και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν
γενικά τους ΦΗΜ και το βασικό τύπο ΦΤΜ ή τον ΦΤΜ/Α∆.
13.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των φορητών ΦΤΜ, εφαρµόζονται τα όσα
αναφέρονται στη § 7 η οποία αφορά τις απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των
Φορητών ΦΗΜ.
13.3. Οι φορητές ΦΤΜ αντικειµενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:
• εύκολη δυνατότητα µεταφοράς από ένα άτοµο, προσδιοριζόµενη, κυρίως, από το
βάρος τους,
• κατάλληλες (µικρές) διαστάσεις,
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•
•
•

ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασµούς,
καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,
τροφοδοσία υπό χαµηλή τάση.

14. Αυτόνοµη ∆ηµοσιονοµική Μονάδα Επεξεργασίας. Ειδικές
απαιτήσεις και τεχνικά – λειτουργικά χαρακτηριστικά.
14.1 Γενικά
14.1.1. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που
αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς στις παρούσες τεχνικές
προδιαγραφές, οι επόµενες παράγραφοι, συµπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα µε την
περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς οι οποίοι
εµπίπτουν στην κατηγορία των Αυτόνοµων ∆ηµοσιονοµικών Μονάδων Επεξεργασίας Α∆ΗΜΕ.
14.1.2. Ανάλογα µε την εξειδίκευση του τοµέα εφαρµογής της Α∆ΗΜΕ, το διασυνδεόµενο
µε αυτήν σύστηµα και ειδικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., είναι δυνατόν η Επιτροπή να χορηγεί
άδεια καταλληλότητας σε Α∆ΗΜΕ µε τροποποιηµένες και εξειδικευµένες κατάλληλα
λειτουργικές δυνατότητες Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών.
14.1.3. Η Θέση (τοποθέτηση) της Α∆ΗΜΕ είναι είτε επί του σώµατος του διασυνδεόµενου
συστήµατος είτε πλησίον αυτού σε συγκεκριµένη απόσταση που επιτρέπει στον
συναλλασσόµενο και υπόχρεο λήπτη της εκδιδιδόµενης απόδειξης συναλλαγής, να την
παραλαµβάνει άµεσα.
14.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία
14.2.1. Οι Α∆ΗΜΕ διαθέτουν αυτόνοµη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού
ρεύµατος, είτε εναλλασσοµένου (Τάσεως 230V ± 10%.συχνότητος 50Hz ± 5%.), είτε
συνεχούς (12 ή 24 V DC).
14.2.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των Α∆ΗΜΕ, εφαρµόζονται τα όσα αναφέρονται
στη § 6 (ή εάν πρόκειται για φορητή Α∆ΗΜΕ, στη § 7 η οποία αφορά τις απαιτήσεις
ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φορητών ΦΗΜ).
14.2.3. Ενδεχόµενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής –
µετασχηµατιστής κ.λ.π.), θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα της Α∆ΗΜΕ και της έγκρισής
της.
14.2.4. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση µε διασυνδεόµενο σύστηµα, η ηλεκτρική
τροφοδοσία της Α∆ΗΜΕ, είναι δυνατόν να λαµβάνεται από το διασυνδεόµενο σύστηµα.
14.3. Επικοινωνία ∆εδοµένων
14.3.1. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας ∆εδοµένων- (ΕΘΕ∆).
14.3.1.1. Οι Α∆ΗΜΕ, εκτός από την σειριακή θύρα Ανάγνωσης ∆εδοµένων Φορολογικής
Μνήµης, διαθέτουν επιπλέον µια ολοκληρωµένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας ∆εδοµένων-
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(ΕΘΕ∆), για την επικοινωνία και µεταφορά δεδοµένων από και προς το διασυνδεόµενο
σύστηµα.
14.3.1.2. Η θύρα ΕΘΕ∆ µε την οποία συνδέεται η Α∆ΗΜΕ είναι συγκεκριµένη, µοναδική
και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα της Α∆ΗΜΕ ως Ειδική Θύρα
Επικοινωνίας ∆εδοµένων – ΕΘΕ∆ µε αντίστοιχη σήµανση επί ή πλησίον της θύρας
αυτής.
14.3.1.3 Η σύνδεση της Α∆ΗΜΕ µε σύστηµα διασυνδεόµενου Η/Υ, µέσω της ΕΘΕ∆,
δύναται να είναι ενσύρµατη ή ασύρµατη :
• Ενσύρµατη (µέσω αγώγιµων µεταλλικών επαφών) :
α) είτε απευθείας χωρίς την παρεµβολή καλωδίων (βύσµα µε βύσµα),
β) είτε καλωδιακά.
• Ασύρµατη
14.3.1.4. Στην περίπτωση ενσύρµατης καλωδιακής σύνδεσης :
14.3.1.4.1. Στην ΕΘΕ∆ συνδέεται µόνον ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων,
(πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόµενο, µη διακοπτόµενο και µη συνδεόµενο καλωδιακά ή
αλλιώς µε άλλες παρεµβαλλόµενες συσκευές.
14.3.1.4.2. Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή το είδος του καλωδίου σύνδεσης
καθώς και το µήκος της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ – Α∆ΗΜΕ.
14.3.1.4.3. Το καλώδιο θα πρέπει να φέρει θωράκιση σε παρεµβολές ηλεκτροµαγνητικών
θορύβων και να έχει ηλεκτροµαγνητική ατρωσία.
14.3.1.4.4. Σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλός βαθµός ασφαλείας, γίνεται χρήση
αποκλειστικά
ενσύρµατης καλωδιακής διασύνδεσης Α∆ΗΜΕ – διασυνδεόµενου
συστήµατος και επιπλέον :
• Η τοποθέτηση του καλωδίου είναι τέτοια ώστε παρέχεται η δυνατότητα πλήρους και
ορατής εξέτασης από άκρου εις άκρο.
• Οι απολήξεις του καλωδίου σύνδεσης καταλήγουν αφενός στο σφραγισµένο
εσωτερικό της Α∆ΗΜΕ και αφ’ ετέρου στο εσωτερικό του διασυνδεόµενου
συστήµατος.
• Η αποσύνδεση του καλωδίου από την Α∆ΗΜΕ γίνεται µόνο µε αποσφράγισή του από
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
Στην περίπτωση αυτή η ΕΘΕ∆ προσδιορίζεται ως Ασφαλής ΕΘΕ∆ και η Α∆ΗΜΕ
θεωρείται Α∆ΗΜΕ µε Ασφαλή ΕΘΕ∆.
14.3.1.4.5. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Α∆ΗΜΕ και της
έγκρισής της.
14.3.1.5. Στην περίπτωση ασύρµατης διασύνδεσης, όπου προσδιορίζεται από σχετικές
διατάξεις, απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς.
14.3.1.6. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης,
καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην επιτροπή.
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14.4. Αποσύνδεση
14.4.1. Ως αποσύνδεση της Α∆ΗΜΕ, θεωρείται κάθε αδυναµία λειτουργικής συνεργασίας
και επικοινωνίας της, για οποιονδήποτε λόγο, µε το διασυνδεδεµένο σύστηµα.
14.4.2. Πέραν της φυσικής αποσύνδεσης, (στην περίπτωση ενσύρµατης διασύνδεσης),
των επαφών (βυσµάτων) ή του καλωδίου σύνδεσης, ή της διακοπής της ασύρµατης
επικοινωνίας, (στην περίπτωση ασύρµατης διασύνδεσης), ως αποσύνδεση, θεωρείται και
κάθε αδυναµία-βλάβη λειτουργίας της Α∆ΗΜΕ να επικοινωνήσει µε το διασυνδεόµενο
σύστηµα, όπως :
• η αδυναµία-βλάβη αποστολής ή λήψης δεδοµένων,
• η αδυναµία-βλάβη της µνήµης εργασίας της Α∆ΗΜΕ
• η αδυναµία-βλάβη εγγραφής στη φορολογική µνήµη της Α∆ΗΜΕ
• η αδυναµία–βλάβη λειτουργίας (εκτύπωσης) του εκτυπωτή Νοµίµων Αποδείξεων της
Α∆ΗΜΕ.
14.4.3. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε λειτουργία συναλλαγής και
έκδοσης αποδείξεων εσόδου από την Α∆ΗΜΕ είναι αδύνατη.
14.4.4. Κάθε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του διασυνδεόµενου συστήµατος,
αντιµετωπίζεται από την Α∆ΗΜΕ ως αποσύνδεση – διακοπή επικοινωνίας.
14.4.5. Κάθε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της Α∆ΗΜΕ, ενόσω αυτή ευρίσκεται
σε κατάσταση λειτουργίας λήψης - αποστολής δεδοµένων µε το διασυνδεδεµένο
σύστηµα, διαδραστικής επικοινωνίας µε χειριστή, ή εκτύπωσης του εκτυπωτή Νοµίµων
Αποδείξεων, ανιχνεύεται από αυτήν, και καταγράφεται η ένδειξη «∆ΙΑΚΟΠΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ», αµέσως µετά την αποκατάστασή της (αµέσως µετά την
επαναφορά της ηλεκτρικής. τροφοδοσίας). Στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιµο το
διασυνδεόµενο σύστηµα να αντιλαµβάνεται το γεγονός ως αποσύνδεση και να
σηµατοδοτείται κατάλληλα.
14.4.6. Ο µέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδεσης από την Α∆ΗΜΕ, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.
14.4.7. Στην περίπτωση αποσύνδεσης της Α∆ΗΜΕ από το διασυνδεόµενο σύστηµα, είτε
αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, είτε σε αρχική κατάσταση εκκίνησης
:
• Το γεγονός αριθµείται ως Α/Α αποσυνδέσεων στη µνήµη εργασίας.
• Αυτόµατα η Α∆ΗΜΕ σηµατοδοτείται ανάλογα, µε την εκτύπωση σχετικού µηνύµατος
Παράνοµης Απόδειξης «Αποσύνδεση ΕΘΕ∆ # xxx Ηµεροµηνία : ηη/µµ/εε - Ώρα : (ΧΩ
ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειµερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα)». Η εκτύπωση αυτή
συνοδεύεται από σχετικό χαρακτηριστικό ηχητικό σήµα και εφόσον δεν έχει
µεσολαβήσει διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή αποκατάσταση της αποσύνδεσης
(επανασύνδεση), επαναλαµβάνεται τουλάχιστον 10 φορές, πέραν των οποίων είναι
δυνατόν η Α∆ΗΜΕ, αυτοµάτως να διακόπτει την λειτουργία της.
• Ο Α/Α αποσυνδέσεων # xxx εγγράφεται στη Φορολογική Μνήµη, µε την έκδοση του
∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» σε ιδιαίτερο αθροιστή Αποσυνδέσεων ΕΘΕ∆. Ο
αριθµός αυτών των αποσυνδέσεων, είναι συνεχής, προοδευτικός και εµφανίζεται : α)
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σε κάθε ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», β) σε κάθε ∆ελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής
Μνήµης.
14.5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
14.5.1. Η Α∆ΗΜΕ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνατότητα (εξωτερικών) χειρισµών,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε αυτόνοµη
λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από το διασυνδεδεµένο σύστηµα. Τέτοια
απαραίτητα δελτία είναι:
α) η έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», και
β) η έκδοση δελτίου ανάγνωσης της φορολογικής µνήµης (µε δυνατότητα επιλογών
ηµερολογιακής περιόδου και περιόδου από α/α «Ζ» έως α/α «Ζ» ).
14.5.2. Οι χειρισµοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται µέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή
συνδυασµού αυτών. Ενδεχόµενο αποσπώµενο χειριστήριο για την έκδοση των
παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα της Α∆ΗΜΕ και της έγκρισής της.
14.5.3. Το χειριστήριο –ή το σηµείο σύνδεσής του, στην περίπτωση που αυτό είναι
αποσπώµενο– προστατεύεται, από τυχόν βανδαλισµούς ή άσκοπη χρήση.
14.5.4. Η Α∆ΗΜΕ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επιπλέον θύρες για την προσθήκη
πληκτρολογίων χειρισµού, περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραµµατισµού, δηλώσεων,
ρυθµίσεων, τεχνικού ελέγχου κλπ, ή και την προσθήκη οθονών πληροφοριών, διαλόγου
χειρισµών, κ.λ.π..
14.6.. Ασφάλεια δεδοµένων Α∆ΗΜΕ
14.6.1. Το λογισµικό της Α∆ΗΜΕ (φορολογικός µικροκώδικας) δεν επιτρέπει την έκδοση
απόδειξης εσόδου από πληκτρολόγιο - χειριστήριο, ή την εισαγωγή δεδοµένων για
έκδοση απόδειξης εσόδου από άλλη θύρα ή µε άλλο τρόπο πέραν της ΕΘΕ∆.
14.6.2. Η Α∆ΗΜΕ δεν δέχεται δεδοµένα διαµόρφωσης και έκδοσης απόδειξης εσόδου
από άλλη θύρα πέραν της ΕΘΕ∆. Εάν υπάρχει κανονικό ή περιορισµένο πληκτρολόγιο,
τότε αυτό θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για χειρισµούς προγραµµατισµού και
δηλώσεων παραµέτρων της Α∆ΗΜΕ.
14.7. Έγκριση και Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας
14.7.1. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους στο ΕΜΠ, εάν δεν είναι τεχνικά δυνατόν η
Α∆ΗΜΕ να συνοδεύεται και από διασυνδεόµενο σύστηµα, είναι απαραίτητη η διάθεση
εξοπλισµού και λογισµικού προσοµοίωσης επικοινωνίας και λειτουργίας σε διασύνδεση
µε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
14.7.2. Για την τελική έγκριση η Επιτροπή δύναται να απαιτεί και να ελέγχει τη
συµπεριφορά και λειτουργία του δείγµατος σε διασύνδεση µε το σύστηµα.
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15. Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων.
15.1. Γενικά
15.1.1. Οι Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων δύνανται να εµπίπτουν σε µια από τις δύο ακόλουθες
κατηγορίες :
1. Ολοκληρωµένοι ειδικοί φορολογικοί µηχανισµοί ταξιµέτρων. Οι µηχανισµοί αυτοί
συνδυάζουν και ενσωµατώνουν σε µια συσκευή, τόσο τις λειτουργίες του ταξιµέτρου
(οθόνη, ρολόι, κλπ), όσο και του φορολογικού υποσυστήµατος (καταγραφής στη
φορολογική µνήµη, εκτυπωτή έκδοσης νοµίµων αποδείξεων κ.λ.π.).
2. Σταθερά συνδεόµενοι φορολογικοί µηχανισµοί µέσω ειδικής θύρας, µε ήδη
εγκατεστηµένα ηλεκτρονικά ταξίµετρα, που διαθέτουν θύρα και δυνατότητα
διασύνδεσης.
15.1.2. Και οι δύο αυτές κατηγορίες εντάσσονται στην κατηγορία των Αυτόνοµων
∆ηµοσιονοµικών Μονάδων Επεξεργασίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών
και επιπροσθέτως, ειδικά για τις λειτουργίες του υποσυστήµατος του ταξιµέτρου, πληρούν
όλες τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης που
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και προδιαγραφές των Υπουργείων Μεταφορών &
Επικοινωνιών και Ανάπτυξης και εφ’ όσον είναι σε ισχύ, εφαρµόζονται τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά ή ελληνικά πρότυπα (π.χ. ΕΛΟΤ/CENELEC EN 50148).
15.1.3. Το φορολογικό υποσύστηµα της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου διαθέτει µια και µοναδική
θύρα για τη διασύνδεσή του µε το υποσύστηµα του ταξιµέτρου (ρολόι) για την είσοδο και
καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση αποδείξεων εσόδου.
15.2. Για το σύστηµα εκτύπωσης – έκδοσης δελτίων
Ειδικά για Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων, δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αντιγράφου των
εκδιδοµένων δελτίων, δηλ. δεν είναι απαραίτητο η ύπαρξη και χρήση δεύτερου ρολού
στελέχους του εκτυπωτή νοµίµων αποδείξεων, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η
χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδοµένων δελτίων, όπως αυτός
περιγράφεται στη § 5 του παρόντος κειµένου των τεχνικών προδιαγραφών.
15.3. ∆ιαχείριση Εκµεταλλευτών
15.3.1. Οι Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων έχουν δυνατότητα διαχείρισης τουλάχιστον 3
διαφορετικών Εκµεταλλευτών, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στη φορολογική
µνήµη. Η έκδοση του δελτίου «Ζ» για κάθε εκµεταλλευτή γίνεται µε τη λήξη της κάθε
βάρδιας από τον ίδιο. Κάθε εκµεταλλευτής προσδιορίζεται µονοσήµαντα από έναν
συγκεκριµένο αύξοντα αριθµό – κωδικό (π.χ. εάν µια Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου έχει 3
εκµεταλλευτές, τότε ο πρώτος έχει α/α - κωδικό 1, ο δεύτερος 2 και ο τρίτος 3.)
15.3.2. Η Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου λειτουργεί µόνον εφ’ όσον µε κατάλληλο χειρισµό (π.χ. µε
τη χρήση του αντίστοιχου α/α - κωδικού ) έχει δηλωθεί ο τρέχων χρήστης –
εκµεταλλευτής βάρδιας.
15.3.3. Στην περίπτωση που ο πραγµατικός αριθµός των εκµεταλλευτών είναι µικρότερος
από 3, δεν επιτρέπεται η χρήση των επιπλέον δυνατοτήτων για τη διαχείριση άλλων
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εκµεταλλευτών και τα αντίστοιχα στοιχεία παραµένουν υποχρεωτικά κενά. Απαγορεύεται
η χρήση κωδικού ανύπαρκτου εκµεταλλευτή.
15.4. Χωρητικότητα Φορολογικής Μνήµης
Για την χωρητικότητα της φορολογικής µνήµης της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου ορίζονται 360
ηµέρες, ως εργάσιµες ηµέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής µνήµης είναι
τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταµίευση των προαναφερθέντων δεδοµένων κάθε
βάρδιας για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια ή για 5400 εγγραφές. Η χωρητικότητα αυτή
προσαυξάνεται αντίστοιχα εφ’ όσον η Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου έχει δυνατότητα να διαχειρισθεί
περισσότερες από 3 βάρδιες.
15.5. Έκδοση ∆ελτίων
15.5.1. Οι Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων, υποχρεωτικά έχουν τη δυνατότητα επανεκτύπωσης του
τελευταίου εκδοθέντος δελτίου ηµερήσιας κίνησης «Ζ» της βάρδιας, για όσες φορές
ζητηθεί, εφ΄ όσον δεν έχει µεσολαβήσει έκδοση απόδειξης εσόδου, όπως ορίζεται στη §
2.8.2.8 στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
15.5.2. Οι Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων έχουν υποχρεωτικά δυνατότητα αυτόνοµης έκδοσης
δελτίων αποδείξεων εσόδου, ηµερήσιας κίνησης «Ζ» και αναφοράς περιοδικής
ανάγνωσης δεδοµένων της φορολογικής µνήµης (αναλυτικής και συνοπτικής) ανά βάρδια
και συνολικά. Ειδικά για τις Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων, όλα τα παραπάνω δελτία εκδίδονται από
κατάλληλους χειρισµούς του ενσωµατωµένου σ’ αυτές χειριστηρίου (δηλ δεν απαιτείται η
ύπαρξη άλλων εξωτερικών χειριστηρίων για την έκδοσή τους).
15.6. Λοιπές απαιτήσεις Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων
15.6.1. Οι Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων δεν διαθέτουν καµιά δυνατότητα εκπτώσεων, αυξήσεων, ή
αλλαγών - τροποποιήσεων των στοιχείων των εκδιδοµένων αποδείξεων εσόδου.
15.6.2. ∆εν είναι υποχρεωτική η δυνατότητα διαχείρισης ειδών – κατηγοριών για τις
Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων.
15.6.3 Το συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης κατά τις εργάσιµες ώρες της ηµέρας
παραµένει εντός του οχήµατος και διαφυλάσσεται µε ευθύνη του Ιδιοκτήτη. Σ’ αυτό
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του ιδιοκτήτη της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου - Ταξί, όσο
και των εκµεταλλευτών.
15.6.4. Σε περίπτωση αντικατάστασης της φορολογικής µνήµης (π.χ. λόγω µεταβίβασης,
βλάβης, πλήρωσης, κ.λ.π.) η αφαιρεθείσα φορολογική µνήµη παραµένει στην κατοχή
του ιδιοκτήτη της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου.
15.7. Ενταµίευση δεδοµένων στη φορολογική µνήµη των Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων
Ειδικά στη φορολογική µνήµη των Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων ενταµιεύονται όλες οι
φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριµένα:
15.7.1. Σταθερά στοιχεία
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1. Αριθµός Μητρώου της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου. Παραµένει αµετάβλητος κατά την διάρκεια
ζωής της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου και αλλάζει µόνο όταν γίνει αντικατάσταση της
φορολογικής µνήµης µε καινούργια (λόγω µεταβίβασης, βλάβης, ή πλήρωσης αυτής
µε δεδοµένα)
Στοιχεία οχήµατος
2. Ο Αριθµός Κυκλοφορίας του Οχήµατος
3. ∆ιοικητική Έδρα Οχήµατος
Στοιχεία τουλάχιστον τριών (3) Εκµεταλλευτών ή Οδηγών «βάρδιας»
4. Τα Ονοµατεπώνυµα των Εκµεταλλευτών και οι αντίστοιχοι α/α – κωδικοί (π.χ. 1,2, ή 3,
κ.λ.π. ).
5. Τα ΑΦΜ των Εκµεταλλευτών
6. Οι ∆ΟΥ των Εκµεταλλευτών
Τα στοιχεία των εκµεταλλευτών αποτελούν λεκτικά και κάθε αλλαγή τους αριθµείται,
εγγράφεται στη φορολογική µνήµη και εµφανίζεται στο δελτίο ηµερήσιας κίνησης «Ζ» της
βάρδιας που έλαβε χώρα.
Λοιπά δηµοσιονοµικά στοιχεία
7. Τιµές συντελεστών ΦΠΑ.
15.7.2. Στοιχεία που παράγονται από την ηµερήσια κίνηση βάρδιας
Αφού λήξει η ηµερήσια κίνηση της βάρδιας, µε τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου
ηµερησίας κίνησης «Ζ» για τη συγκεκριµένη βάρδια, ενταµιεύεται στη φορολογική µνήµη
µία εγγραφή µε την ηµεροµηνία και ώρα, και µε τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Το πλήθος των δελτίων ηµερήσιας κίνησης «Ζ» του συγκεκριµένου εκµεταλλευτή βάρδιας.
2. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέµενης αξίας διακεκριµένα ανά συντελεστή ΦΠΑ,
4%, 8%, 18%, 36% για τη συγκεκριµένη βάρδια.
3. ∆ύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογηµένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριµένα
σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, για τον συγκεκριµένο
εκµεταλλευτή βάρδιας.
4. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ηµέρας για τον συγκεκριµένο εκµεταλλευτή βάρδιας.
5. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέµενης αξίας διακεκριµένα ανά συντελεστή ΦΠΑ,
από την έναρξη λειτουργίας της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου για τον συγκεκριµένο
εκµεταλλευτή βάρδιας.
6. ∆ύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογηµένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριµένα
σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη
λειτουργίας της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου (από την ενεργοποίηση της φορολογικής µνήµης)
για τον συγκεκριµένο εκµεταλλευτή βάρδιας.
7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας της Α∆ΗΜΕ
Ταξιµέτρου.
8. Το πλήθος βλαβών µνήµης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας της
Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου.
9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου.
10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου για
τον συγκεκριµένο εκµεταλλευτή βάρδιας.
11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από την έναρξη λειτουργίας της
Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου.
12. Το πλήθος «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας
της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου.
13. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική
µνήµη.
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15.8. Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Εσόδου
15.8.1. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάµεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις
«ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» και
«ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ»,
ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:
Στοιχεία εκµεταλλευτή ταξί
1. Το Ονοµατεπώνυµο – Επωνυµία του Εκµεταλλευτή
2. Το ΑΦΜ του Εκµεταλλευτή
3. Η ∆ΟΥ του Εκµεταλλευτή
4. Ο Αριθµός Κυκλοφορίας του Οχήµατος
5. ∆ιοικητική Έδρα Οχήµατος
Στοιχεία Συναλλαγής
6. Ο α/α - κωδικός του Εκµεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λ.π. )
7. Ο αύξων αριθµός απόδειξης εσόδου της συγκεκριµένης βάρδιας εκµεταλλευτή.
8. Ηµεροµηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειµερινή η θερινή ώρα
αντίστοιχα) έκδοσης της απόδειξης.
9. Εφ’ όσον το υποσύστηµα ταξιµέτρου διαθέτει διάταξη επιβαρύνσεων :
• α) η συνολική αξία - χρέωση ∆ιαδροµής και ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ
• β) το συνολικό ποσό τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων και ο αντίστοιχος συντελεστής
ΦΠΑ (όπως π.χ. από ειδικές χρεώσεις επιβάρυνσης δώρου, µεταφοράς επιβάτη
από και προς σταθµούς τρένων, αεροδροµίων κλπ, µεταφοράς αποσκευών,
κλήσεως κλπ) εάν και όταν επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις.
10. Το τελικό ποσό κοµίστρου µεταφοράς πελάτη, όπως ακριβώς αυτό εµφανίζεται στην
οθόνη του υποσυστήµατος ταξιµέτρου.
11. Ο Αριθµός Μητρώου της Α∆ΗΜΕ ταξιµέτρου
15.8.2. Εφ΄ όσον έχει εκδοθεί έστω και µία απόδειξη εσόδου από συγκεκριµένο
εκµεταλλευτή, δεν επιτρέπεται µε κανένα τρόπο εναλλαγή σε άλλον εκµεταλλευτή ή η
αλλαγή άλλων δηµοσιονοµικών στοιχείων του εκµεταλλευτή της συγκεκριµένης βάρδιας
(όπως αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ, λεκτικών, τιµών µονάδων κ.λ.π.), εάν δεν προηγηθεί
η έκδοση του δελτίου ηµερήσιας κίνησης «Ζ» για αυτόν τον εκµεταλλευτή.
15.9. Στοιχεία Έκδοσης ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης Βάρδιας Εκµεταλλευτή «Ζ»
Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάµεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ
ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα
ακόλουθα στοιχεία:
Στοιχεία εκµεταλλευτή ταξί
1. Το Ονοµατεπώνυµο – Επωνυµία του Εκµεταλλευτή
2. Το ΑΦΜ του Εκµεταλλευτή
3. Η ∆ΟΥ του Εκµεταλλευτή
4. Ο Αριθµός Κυκλοφορίας του Οχήµατος
5. ∆ιοικητική Έδρα Οχήµατος
6. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης Εκµεταλευτή - Ζ»
7. Ο αύξων αριθµός του δελτίου ηµερησίας κίνησης «Ζ»
8. Ο α/α - κωδικός του Εκµεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λ.π. )
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9. Ηµεροµηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειµερινή η θερινή ώρα
αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου.
10. Οι Ηµερήσιοι Αθροιστές βάρδιας και τα Ηµερήσια Σύνολα βάρδιας και όπως αυτά
διαµορφώθηκαν από το σύνολο της ηµερήσιας κίνησης για το συγκεκριµένο
εκµεταλλευτή βάρδιας:
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της βάρδιας του συγκεκριµένου
εκµεταλλευτή.
• Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και ∆
(4%, 8 %, 18% και 36%) των εισπραχθέντων εσόδων της βάρδιας
• Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογηµένων ( χωρίς ΦΠΑ )
εισπραχθέντων εσόδων της βάρδιας που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ
Α+Β+Γ+∆ (4%, 8%, 18% και 36%).
• Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%)
• Το συνολικό ποσόν που αντιστοιχεί σε τυχόν καταγραφέντες επιβαρύνσεις, όπως
συνολικά ποσά εσόδων βάρδιας που αντιστοιχούν σε δώρο, σε µεταφορές από και
προς σταθµούς τρένων, σε κλήσεις ραδιοταξί, σε χρέωση µεταφοράς αποσκευών,
κ.λ.π.
11. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής µνήµης από την έκδοση του αµέσως
προηγούµενου - τελευταίου «Ζ», ανεξαρτήτως εκµεταλλευτή, µε :
• Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε ...).
• Τις τροποποιήσεις των τιµών ΦΠΑ (αναλυτικά από ... σε ...).
• Τον αριθµό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
• Τον αριθµό των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
• Τον αριθµό των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
12. Οι συνολικές αναφορές της φορολογικής µνήµης ανεξαρτήτως εκµεταλλευτή, από
αρχής λειτουργίας της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου, συµπεριλαµβανοµένης και της τρέχουσας
ηµερήσιας κίνησης βάρδιας, µε :
• Τον συνολικό αριθµό των αλλαγών λεκτικών.
• Τον συνολικό αριθµό των αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ.
• Τον συνολικό αριθµό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
• Τον συνολικό αριθµό των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
• Τον συνολικό αριθµό των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
ix. Ο Αριθµός Μητρώου της Α∆ΗΜΕ ταξιµέτρου
15.10. ∆ελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχοµένου φορολογικής µνήµης
Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου
15.10.1. Σε οποιαδήποτε στιγµή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του
περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ηµερολογιακής
περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθµών δελτίων ηµερησίας
κίνησης «Z».
15.10.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού
αναγράφεται η ένδειξη «Παράνοµη Απόδειξη - ∆ιώκεται από το Νόµο». Στο δελτίο
Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήµης υποχρεωτικά αναγράφονται :
1. Ο Αριθµός Κυκλοφορίας του Οχήµατος
2. ∆ιοικητική Έδρα Οχήµατος
3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής
µνήµης»
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4. Ηµεροµηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειµερινή η θερινή ώρα
αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου.
5. Ανά δελτίο «Ζ» :
• ο αύξων αριθµός του δελτίου ηµερησίας κίνησης «Ζ» και η ηµεροµηνία έκδοσής
του
• Ο α/α - κωδικός του Εκµεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λ.π. )
• Τα ποσά Φ.Π.Α. του συγκεκριµένου «Ζ», διακεκριµένα κατά
κατηγορία
συντελεστή.
• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα (χωρίς ΦΠΑ) του συγκεκριµένου «Ζ»,
διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται.
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου του συγκεκριµένου «Ζ».
• Τον αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ του συγκεκριµένου «Ζ».
• Ο αριθµός των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors) του συγκεκριµένου
«Ζ»
• Ο αριθµός των τροποποιήσεων λεκτικών του συγκεκριµένου «Ζ».
• Ο αριθµός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή του συγκεκριµένου «Ζ».
• Ο αριθµός των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού του συγκεκριµένου
«Ζ».
6. Συνολικά για τη συγκεκριµένη επιλεγµένη περίοδο οι αναφορές της φορολογικής
µνήµης της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου µε :
• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσµατα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριµένα κατά
κατηγορία συντελεστή.
• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη
λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά
που δεν υπάγονται.
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων λεκτικών.
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ.
• Τον συνολικό αριθµό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
• Τον συνολικό αριθµό των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
• Τον συνολικό αριθµό των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
7. Αριθµός Μητρώου της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου.
15.11. ∆ελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχοµένου φορολογικής µνήµης
Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου, για συγκεκριµένο Εκµεταλλευτή.
15.11.1. Σε οποιαδήποτε στιγµή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του
περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε ηµερολογιακής
περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθµών δελτίων ηµερησίας
κίνησης «Z», σε συνδυασµό µε την επιλογή κωδικού για συγκεκριµένο εκµεταλλευτή.
15.11.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού
αναγράφεται η ένδειξη «Παράνοµη Απόδειξη - ∆ιώκεται από το Νόµο». Στο δελτίο
Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήµης υποχρεωτικά αναγράφονται :
1. Ο Αριθµός Κυκλοφορίας του Οχήµατος
2. ∆ιοικητική Έδρα Οχήµατος
3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής
µνήµης Εκµεταλλευτή»
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4. Ηµεροµηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειµερινή η θερινή ώρα
αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου.
5. Ανά δελτίο «Ζ» του επιλεγµένου εκµεταλευτή :
• ο αύξων αριθµός του δελτίου ηµερησίας κίνησης «Ζ» και η ηµεροµηνία έκδοσής
του
• Ο α/α - κωδικός του Εκµεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λ.π. )
• Τα ποσά Φ.Π.Α. του συγκεκριµένου «Ζ», διακεκριµένα κατά
κατηγορία
συντελεστή.
• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα (χωρίς ΦΠΑ) του συγκεκριµένου «Ζ»,
διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά που δεν υπάγονται.
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου του συγκεκριµένου «Ζ».
• Τον αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ του συγκεκριµένου «Ζ».
• Ο αριθµός των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors) του συγκεκριµένου
«Ζ»
• Ο αριθµός των τροποποιήσεων λεκτικών του συγκεκριµένου «Ζ».
• Ο αριθµός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή του συγκεκριµένου «Ζ».
• Ο αριθµός των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού του συγκεκριµένου
«Ζ».
6. Συνολικά για τη συγκεκριµένη επιλεγµένη περίοδο και µόνον για τον επιλεγµένο
εκµεταλλευτή οι αναφορές της φορολογικής µνήµης της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου µε :
• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσµατα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριµένα κατά
κατηγορία συντελεστή.
• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη
λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά
που δεν υπάγονται.
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων λεκτικών.
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ.
• Τον συνολικό αριθµό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
• Τον συνολικό αριθµό των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
• Τον συνολικό αριθµό των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
7. Αριθµός Μητρώου της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου.
15.12. ∆ελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχοµένου φορολογικής µνήµης.
15.12.1. Σε οποιαδήποτε στιγµή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση συνοπτικής
αναφοράς του περιεχοµένου της φορολογικής µνήµης κατ’ επιλογή οποιασδήποτε
ηµερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ’ επιλογή δύο διαφορετικών αριθµών δελτίων
ηµερησίας κίνησης «Z».
15.12.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ’ αυτού
αναγράφεται η ένδειξη «Παράνοµη Απόδειξη - ∆ιώκεται από το Νόµο». Στο δελτίο
Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήµης υποχρεωτικά αναγράφονται :
1. Ο Αριθµός Κυκλοφορίας του Οχήµατος
2. ∆ιοικητική Έδρα Οχήµατος
3. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής
µνήµης»
4. Ηµεροµηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειµερινή η θερινή ώρα
αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου.
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5. Η χαρακτηριστική ένδειξη «∆ελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής
µνήµης»
6. Οι αναφορές της φορολογικής µνήµης του ΦΗΜ για τη συγκεκριµένη περίοδο,
διακεκριµένες ανά Εκµεταλλευτή µε :
• Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσµατα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριµένα κατά
κατηγορία συντελεστή.
• Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογηµένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη
λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριµένα σ’ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ’ αυτά
που δεν υπάγονται.
• Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων λεκτικών.
• Τον συνολικό αριθµό των τροποποιήσεων των τιµών ΦΠΑ.
• Τον συνολικό αριθµό των βλαβών της µνήµης εργασίας (CMOS Errors)
• Τον συνολικό αριθµό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.
• Τον συνολικό αριθµό των «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού
7. Αριθµός Μητρώου της Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρου.
15.13. Είναι δυνατόν, µετά από σχετικές αποφάσεις των συναρµοδίων Υπουργείων, τα
ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις, το περιεχόµενο των εκδιδόµενων δελτίων, οι
διαδικασίες χορήγησης άδειας καταλληλότητας καθώς και λοιπές λεπτοµέρειες των
Α∆ΗΜΕ Ταξιµέτρων, να τροποποιούνται και να προσαρµόζονται κατάλληλα.

16. ΦΗΜ - Α∆ΗΜΕ Αντλιών Καυσίµων
16.1. Γενικά
16.1.1. Η έναρξη της έκδοσης απόδειξης εσόδου, για κάθε συναλλασσόµενο πελάτη, από
ΦΗΜ ο οποίος συνδέεται µε αντλία καυσίµων, γίνεται αυτοµάτως µε την έναρξη της ροής
του καυσίµου και λήγει µε την ολοκλήρωση της ροής του, οπότε και εκδίδεται η σχετική
απόδειξη εσόδου η οποία υποχρεωτικά παραδίδεται στον πελάτη.
16.1.2. Σε περίπτωση που ο ΦΗΜ εµπίπτει στην κατηγορία Α∆ΗΜΕ και πρόκειται να
τοποθετηθεί επί, ή πλησίον αντλιών καυσίµων, τότε αυτός πληροί επιπροσθέτως και τις
προδιαγραφές ασφαλείας για λειτουργία σε συνθήκες εκρήξιµης ατµόσφαιρας, σύµφωνα
µε την οδηγία 94/9/EC («ATEX-Directive») του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, σε κατηγορία
προϊόντος ίδια µε αυτήν της αντλίας.
16.2. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στην Απόδειξη Εσόδου
Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται µε βενζιναντλίες και εκδίδουν αποδείξεις εσόδου εκτός
των άλλων που αναφέρονται στην § 2.26.1. στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι
υποχρεωτική η αναγραφή :
• της ονοµασίας – περιγραφής του είδους του καυσίµου,
• η τιµή µονάδας (π.χ. λίτρου) µε τρία τουλάχιστον δεκαδικά
• η συνολική ποσότητα καυσίµου (των λίτρων) µε δύο τουλάχιστον δεκαδικά
16.3. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στο ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ»
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Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται µε βενζιναντλίες εκτός των άλλων που αναφέρονται στην
§ 2.26.2. για το ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές,
είναι υποχρεωτική η αναγραφή των συνολικών ποσοτήτων (λίτρων) καυσίµων,
διακεκριµένων ανά είδος καυσίµου.

17. Χρήση ΦΗΜ για Εκπαιδευτικούς σκοπούς.
17.1. Για την εξοικείωση των χρηστών σε θέµατα χειρισµών λειτουργίας των ΦΗΜ,
επιτρέπεται η χρήση των ΦΗΜ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
17.2. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς που κατέχουν άδεια καταλληλότητας εγκεκριµένων
ΦΗΜ, κατόπιν αιτήσεώς τους στην Επιτροπή, µπορούν να λαµβάνουν άδεια χρήσης
περιορισµένου αριθµού εγκεκριµένων µοντέλων ΦΗΜ, οι οποίοι έχουν εφοδιασθεί µε
κατάλληλα τροποποιηµένο λογισµικό φορολογικού µικροκώδικα ή / και λογισµικό
εφαρµογών, προκειµένου αυτοί να χρησιµοποιηθούν από συγκεκριµένο πελάτη τους, για
εκπαίδευση του ίδιου ή / και του προσωπικού του και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
17.3. Για την χορήγηση της άδειας χρήσης τέτοιων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτιµάται κυρίως
από την Επιτροπή, ο συνολικός αριθµός των τυχόν ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών
ΦΗΜ ανά µοντέλο του συγκεκριµένου κατασκευαστή / εισαγωγέα.
17.4. Η εκπαίδευση γίνεται σε χώρους του κατασκευαστή / εισαγωγέα ή του πελάτη του,
στους οποίους δεν λαµβάνουν χώρα συναλλαγές µε το καταναλωτικό κοινό. Τα
πρωτότυπα δελτία παραµένουν στην κατοχή του εκπαιδευόµενου για όσο καιρό διαρκεί η
εκπαίδευση και µετά καταστρέφονται. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η παράδοση
των εκδιδοµένων δελτίων από τους εκπαιδευτικούς ΦΗΜ, σε καταναλωτές. Τα αντίγραφα
των εκδιδοµένων δελτίων παραµένουν στην κατοχή και φύλαξη του κατασκευαστή /
εισαγωγέα, µέχρι την επόµενη χορήγηση άδειας εκπαιδευτικής χρήσης των
συγκεκριµένων ΦΗΜ και στο διάστηµα αυτό είναι πάντα διαθέσιµες για έλεγχο από τις
φορολογικές αρχές.
17.5. ∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η πώληση ή η µεταβίβαση κυριότητας
εκπαιδευτικών ΦΗΜ. Η κυριότητα αυτών των ΦΗΜ παραµένει εφ’ όρου ζωής τους στον
κατασκευαστή / εισαγωγέα. Επιτρέπεται µόνον η διακίνησή τους από τις εγκαταστάσεις
του κατασκευαστή / εισαγωγέα προς τους χώρους εκπαίδευσης του πελάτη του και η
επιστροφή τους εντός των χρονικών ορίων που προσδιορίζονται από την άδεια.
17.6. ∆εν επιτρέπεται σε ΦΗΜ οι οποίοι έχουν λάβει άδεια ως εκπαιδευτικοί και έχουν
εφοδιασθεί µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό, να αντικαθίσταται το εν λόγω
λογισµικό φορολογικού µικροκώδικα ή και η φορολογική τους µνήµη, προκειµένου να
λειτουργήσουν ως κανονικοί ΦΗΜ για συναλλαγές µε το κοινό.
17.7. Το λογισµικό του φορολογικού µικροκώδικα των εκπαιδευτικών ΦΗΜ, θα πρέπει
υποχρεωτικά να εκτυπώνει στην αρχή και στο τέλος κάθε εκδιδοµένου δελτίου την
χαρακτηριστική ένδειξη «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ – ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ». Αυτή η χαρακτηριστική ένδείξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ – ΧΡΗΣΗ
ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ», εκτυπώνεται µε κεφαλαίους χαρακτήρες και κρίνεται
σκόπιµο όπου είναι τεχνικά δυνατόν να εκτυπώνεται µε έντονα διαφοροποιηµένη γραφή ή
χαρακτήρες µεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους.
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17.8. Ο εργοστασιακός αριθµός παραγωγής (αριθµός µητρώου) των εκπαιδευτικών ΦΗΜ
είναι µοναδικός και παραµένει ο ίδιος για όλη την διάρκεια ζωής τους. ∆εν επιτρέπεται η
ύπαρξη άλλου ΦΗΜ εκπαιδευτικού ή όχι µε τον ίδιο αριθµό µητρώου.
17.9. Στη µεταλλική ετικέτα του περιβλήµατος των εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτός όσων
προβλέπονται από την § 2.17.2., αναγράφεται µε κεφαλαίους χαρακτήρες η
χαρακτηριστική φράση : «ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ –
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ»
17.10. Για την χορήγηση άδειας χρήσης εκπαιδευτικών ΦΗΜ, κατατίθεται στην Επιτροπή,
αίτηση - φάκελος µε τα εξής στοιχεία :
 Αίτηση άδειας χρήσης εκπαιδευτικών ΦΗΜ µε τα στοιχεία :
− Κατασκευαστής / εισαγωγέας (πλήρη στοιχεία).
− Ονοµασία Μοντέλου – Τύπου ΦΗΜ το οποίο έχει λάβει ήδη άδεια
καταλληλότητας καθώς και ο αριθµός έγκρισης.
− Συνολικός αριθµός των ΦΗΜ του συγκεκριµένου µοντέλου, που τυχόν έχουν
λάβει προηγούµενη άδεια ως εκπαιδευτικοί.
 Πίνακας κατ’ αύξουσα σειρά, µε τους εργοστασιακούς αριθµούς παραγωγής
(αριθµούς µητρώου), των µοντέλων τα οποία έχουν εφοδιασθεί µε τον φορολογικό
µικροκώδικα µε το εκπαιδευτικό λογισµικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
 ∆ισκέτα µε το ηλεκτρονικό αρχείο του κατάλληλα τροποποιηµένου φορολογικού
µικροκώδικα µε το εκπαιδευτικό λογισµικό, σε binary object µορφή, καθώς και η
υπολογισµένη CRC-32 τιµή για το αρχείο αυτό.
 ∆είγµατα από όλα τα εκδιδόµενα δελτία.
17.11. Κάθε περίπτωση διακίνησης και χρήσης των εγκεκριµένων εκπαιδευτικών ΦΗΜ,
εκτός των εγκαταστάσεων του κατέχοντος την άδεια, κατατίθεται στην Επιτροπή (αρµόδιο
τµήµα ΦΤΜ & Σ της ∆/νσης ΚΒΣ), σχετική αίτηση µε τα εξής στοιχεία :
• Ονοµασία – Επωνυµία, ∆ιεύθυνση και τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης του πελάτη
του, στις εγκαταστάσεις της οποίας θα λάβει χώρα η εκπαίδευση µε χρήση των εν λόγω
εκπαιδευτικών ΦΗΜ. Στην περίπτωση που η εκπαίδευση λάβει χώρα σε περισσότερα
του ενός καταστήµατα / υποκαταστήµατα, τότε απαιτείται ο κατάλογος µε τα πλήρη
στοιχεία των καταστηµάτων / υποκαταστηµάτων αυτών, καθώς και τα στοιχεία των
υπευθύνων τους.
• Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης.
• Πίνακας κατ’ αύξουσα σειρά, µε τους εργοστασιακούς αριθµούς παραγωγής (αριθµούς
µητρώου), των εγκεκριµένων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
Στην περίπτωση που έχει δηλωθεί ότι η εκπαίδευση θα λάβει χώρα σε περισσότερα
του ενός καταστήµατα / υποκαταστήµατα, τότε δίπλα σε κάθε αριθµό µητρώου
αναγράφεται το κατάστηµα / υποκατάστηµα
στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί ο
αντίστοιχος ΦΗΜ.
17.12. Η αίτηση υπογράφεται τόσο από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα, όσο και από τον
ενδιαφερόµενο πελάτη του και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή.
17.13. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς οι οποίοι έχουν ήδη στην διάθεσή τους κατόπιν
σχετικής άδειας, εκπαιδευτικούς ΦΗΜ, έχουν δυνατότητα καταστροφής τους κατόπιν
αιτιολογηµένης αιτήσεως (βλάβη, γήρανση κλπ) και εγκρίσεως από την Επιτροπή.
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18. Έναρξη ισχύος εφαρµογής διατάξεων
18.1. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει στις 15/11/2002. Από την ηµεροµηνία
αυτή καταργείται η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1314/1144860/370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β’/
31.12.1998).
18.2. Απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή νέων Φορολογικών Ταµειακών
Μηχανών και συστηµάτων (ΦΤΜ & Σ), σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα :
i. Από 1/7/2003 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ
έλαβαν άδεια καταλληλότητας µέχρι και 31/12/1993.
ii. Από 1/7/2004 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ
έλαβαν άδεια καταλληλότητας µέχρι και 31/12/1996.
iii. Από 1/7/2005 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ
έλαβαν άδεια καταλληλότητας µέχρι και 31/12/1998.
iv. Από 1/1/2007 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή όλων των ΦΤΜ & Σ
που έλαβαν ή θα λάβουν άδεια καταλληλότητας µε βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.
1314/1144860/370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β’/ 31.12.1998).
18.3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΙΣΗΓ.

ΤΜΗΜ.

∆/ΝΤΗΣ

Γ.∆/ΝΤΗΣ

Γ.ΓΡΑΜΜ.

Ο Υφυπουργός
Ακριβές Αντίγραφο

Απόστολος Φωτιάδης
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α.
1. Γενική ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης
α) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
β) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης ∆ηµοσίων ∆ιαχειρίσεων
Νοµικών προσώπων και ∆ΕΚΟ
γ) ∆ιεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης
2. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
∆30 – TAXIS Οµάδα Κ.Β.Σ.
3. Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.
4. Περιφερειακές Οικονοµικές Επιθεωρήσεις
5. Όλες οι ∆.Ο.Υ. της χώρας
6. Σ.∆.Ο.Ε. - Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
7. ΕΘΕΚ - Καραϊσκάκη 2, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ
8. Όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. – Τ.Ε.Κ.)
9. Ε.Μ.Π. - Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
– Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος – Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Ζωγράφου - Αθήνα
10. Ε.Μ.Π. - Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
– Τοµέας Συστηµάτων µετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών, Ηρώων
Πολυτεχνείου, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157773 Ζωγράφου – Αθήνα
11. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως).
Β.
1. INTERSYS Α.Ε.
∆ΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 7, 117 42 ΑΘΗΝΑ
2. ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3, 111 41 ΓΑΛΑΤΣΙ
3. Ε. ΖΑΓΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Α. ΠΑΠΑΓΟΥ 3, 173 43 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΑΘΗΝΑ
4. ΕΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6, 542 49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5. ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΚΡΑ 10, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6. MICROMEDIA – BRITANNIA A.E.
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ 2, 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
7. ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 267, 112 54 ΑΘΗΝΑ
8. Κ. ΤΡΙΜΗΣ
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 44, 104 44 ΑΘΗΝΑ
9. Θ. ΜΠΙΡΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 9, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10. ΚΑΖΟΛΗΣ Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 45, 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
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11. ΑΡΙΘΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 5, 182 33 ΡΕΝΤΗΣ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ
12. Α. ΚΑΡΑΠΙ∆ΑΚΗΣ - Φ. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 7, 117 43 ΑΘΗΝΑ
13. Ε. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 11, 106 82 ΑΘΗΝΑ
14. LOADER AEBE
Π. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η 32 – 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
15. GETRONICS Hellas A.E.
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 236, 176 72 ΑΘΗΝΑ
16. ΩΡΙΩΝ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
17. ΜΙΚΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 94, 115 26 ΑΘΗΝΑ
18.ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙ∆Η Α.Ε.Β.Ε.
15o χλµ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 14 564 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
19.ΣΕΜΟΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 19, 157 71 ΑΘΗΝΑ
20.ΑΦΟΙ ΠΟΝΤΙΚΗ Ο.Ε.
ΡΟΓΚΟΤΗ 4, 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23, 141 22 Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
22.Ι. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α.Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
23.Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
MEΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 144 51 ΑΘΗΝΑ
24.ΗΛΚΑ Α.Ε.
ΤΕΜΠΩΝ 14, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΑΘΗΝΑ
25.ΙΝΤΕΡΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 204, 116 31 ΑΘΗΝΑ
26.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΠΑΝΗ – «GIGAFON».
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 73, 135 62 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
27.ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
28.Γ. ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ128/ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 79
166 74 ΓΛΥΦΑ∆Α
29.INFOCENTER A.E.
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 56, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
30.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Τ.Ε.
Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 34, 105 58 ΑΘΗΝΑ
31. ICL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-5, 117 45 ΑΘΗΝΑ
32.WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΖΗΡΙ∆Η 10, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ/ΑΘΗΝΑ
33.ΕΛΚΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 7, 143 43 Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ/ΑΘΗΝΑ
34.INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
Α. ΠΑΝΤΟΥ 25, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
35.ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΕ
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ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 92 - 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ
36.Ε. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΑΙΝΑΡΟΥ 10-12 & ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 87 - 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
37. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 190 - 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
38. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 32-34, 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ
39. ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Α.Ε.
19ο χλµ. Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ
40. ISOTRON Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Τ.Θ.:117, ΚΟΡΩΠΙ
41. LOGIC DATA A.E.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 56, 173 42 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
42. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 126 & ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 85, 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
43. Ε. ΜΗΝΟΣ Α.Ε.
Β. ΜΕΤΑΞΗ 5, 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
44. ΜRS ELECTRONICS EΠE
ΦΩΚΙΩΝΟΣ 3, 182 33 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ/ΡΕΝΤΗ
45. TECHNORAN AE
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 80 & ΠΥΛΟΥ, 104 14 ΑΘΗΝΑ
46. ∆ΗΜ. ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 6, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
47. ΑΛΦΑ ΓΡΑΦΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 17, 115 26 ΑΘΗΝΑ
48. Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 3, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
49. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε.
Β. ΜΕΤΑΞΗ 5, 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
50. ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 142, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
51. NCR (EΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ
Λ. ΘΗΣΕΩΣ 330, 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
52. CPI A.E
ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΟΥ 1 & ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 177 78 Ταύρος
53. I.R.S. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 33, 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
54. ΑLTEC ABEE
ΠΑΤΜΟΥ 12, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
55.INFOCOM AUTOMATION EΠΕ
ΘΗΒΩΝ 339, 122 44 ΑΘΗΝΑ
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας
Λ. Συγγρού 188 - 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Πανεπιστηµίου 16, 106 72 ΑΘΗΝΑ
3. Όλα τα Επιµελητήρια της χώρας
4. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
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Ξενοφώντος 5 - 105 57 ΑΘΗΝΑ
5. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27 - 106 82 ΑΘΗΝΑ
6. Ένωση Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος
Μοριχόβου 1, 546 25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24 ΑΘΗΝΑ
8. Οµοσπονδίες Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών
9. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΕΦΕΕ)
Λ. Αλεξάνδρας 60 - 114 73 ΑΘΗΝΑ
10. Π.Ο.Ε. - ∆.Ο.Υ. (Περιοδικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ)
Οµήρου 18 - 106 72 ΑΘΗΝΑ
11. Σύνδεσµος Εισαγωγέων και Κατασκευαστικών Ταµειακών Συστηµάτων (ΣΕΚΤ)
Μεσολογγίου 3, 144 51 Μεταµόρφωση Αττικής
12. ΣΚΑΜΗΓΕ, Πραξιτέλους 18, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
13. Σωµατείο Επιχειρηµατιών Μηχανών Γραφείου και Μηχανών
Καταστηµάτων Βορείου Ελλάδος
Μητροπόλεως 12, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
Λαγουµιτζή 23, 176 71 Αθήνα
15. Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση
Βασ. Κων/νου 79, 671 00 ΞΑΝΘΗ
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων
4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραµµατέα Σ∆ΟΕ
5. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων - Γρ. κ. Γενικού Γραµµατέα
6. Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆/ντών
7. 'Oλες τις ∆/νσεις Φορολογίας - Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία
8. ∆/νση Οργάνωσης
9. ∆/νση Σχεδιασµού & Συντονισµού Φορολογικών Ελέγχων
10. ∆/νση Μητρώου
11. ∆/νση ∆ιοικητικού
12. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
13. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων
14. ∆/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων
α) Γραφείο κ. ∆/ντή
β) Τµήµα Α' (10 αντίγραφα)
γ) Τµήµα Β' (10 αντίγραφα)
δ) Τµήµα Γ’ (30 αντίγραφα)
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