
 Σελ. 1 / 16 

  

ΣΧΕ∆ΙΟ 
                 ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,          20  Αυγούστου 2003 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ :     1075116/800/0015 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΛ : 1100 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :  15η - ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   
Τµήµατα : Γ’ - Β’  
Ταχ.∆/νση: Καρ. Σερβίας 10  Προς:  Ως  Π.∆. 
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Π. Ζαφειρόπουλος 

Μ. Γεροντάρη 
 

Τηλέφωνο: 210 33 75 009 
210 36 10 030  

 

        

FAX : 210 33 90 882    
     
 

ΘΕΜΑ: «∆ιαδικασίες µεταβίβασης – µεταβολής Φορολογικών Μηχανισµών».  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις των αποφάσεων 1081253/320/ΠΟΛ.1234/0015/9-10-2002 (ΦΕΚ 
1362 Β'/23.10.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών 
µηχανισµών και συστηµάτων και 1092129/366/ΠΟΛ.1257/0015/20.11.2002 (ΦΕΚ 
1489 Β’ / 28.11.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών 
∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης 
τους», όπως ισχύουν. 

3. Την µε αριθµ. πρωτ. 1065956/863/Α0006/15-07-2001 (ΦΕΚ 985/Β’/16-07-2003) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών περί 
«καθορισµού αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµικών». 

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1133630/1096/ΠΟΛ. 1326/0015/13.12.1996 (ΦΕΚ 
1169Β’/30-12-1996) «παρακολούθηση πώλησης µεταχειρισµένων φορολογικών 
ταµειακών µηχανών (φ.τ.µ.) από εµπόρους – «αντιπροσώπους» ή επιχειρήσεις 
που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας φ.τ.µ.». 

5. Την επιτακτική ανάγκη καθορισµού διαδικασιών µεταβίβασης – µεταβολής των 
φορολογικών µηχανισµών για την παρακολούθηση αυτών µέσω του 
υποσυστήµατος Κ.Β.Σ. του TAXIS και τη διευκόλυνση των υπόχρεων στη χρήση 
αυτών αλλά και των ελεγκτικών οργάνων. 

6. Ό,τι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 
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Αποφασίζουµε 

 Ορίζουµε τις διαδικασίες και τις λεπτοµέρειες µεταβίβασης των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισµών (ΦΗΜ) και των Ειδικών Ασφαλών ∆ιατάξεων Σήµανσης 
Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ), ως εξής :  
 
 
Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΗΜ) - ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.   Η µεταβίβαση φορολογικού µηχανισµού από χρήστη – επιτηδευµατία ή κάτοχο 

(αυτοπαράδοση) ή η µίσθωση πάγιου εξοπλισµού µε παραχώρηση της χρήσης του 
φορολογικού µηχανισµού σε άλλο επιτηδευµατία επιτρέπεται εφόσον 
προηγουµένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιµοποιηθείσας φορολογικής 
µνήµης (παλαιάς) µε νέα. 

2.  Η µεταβίβαση σώµατος φορολογικού µηχανισµού χωρίς φορολογική µνήµη, 
επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής 
µνήµης) και µόνον στις εξής περιπτώσεις: 

     α)  από χρήστη - επιτηδευµατία  ή κάτοχο σε επιτηδευµατία πωλητή – µεταπωλητή 
(Dealer) φορολογικών µηχανισµών ή κατασκευαστή – εισαγωγέα ή επιχείρηση 
τεχνικής υποστήριξης φορολογικών µηχανισµών. 

    β)  από επιτηδευµατία πωλητή – µεταπωλητή (Dealer) σε άλλο επιτηδευµατία 
επίσης πωλητή – µεταπωλητή (Dealer) φορολογικών µηχανισµών ή 
κατασκευαστή – εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών 
µηχανισµών. 

  γ) από εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε επιτηδευµατία πωλητή – 
µεταπωλητή (Dealer) φορολογικών µηχανισµών ή κατασκευαστή – εισαγωγέα ή 
επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών µηχανισµών.  

3.   Σε κάθε περίπτωση ο φορολογικός µηχανισµός µεταβιβάζεται από τον πωλητή – 
µεταπωλητή (Dealer) σε επιτηδευµατία – χρήστη, µε ενεργή τη φορολογική µνήµη 
(φορολογοποιηµένος). 

4.   Στο τέλος της δεύτερης ενότητας της παραγράφου 2.20.5.4. της Α.Υ.Ο.Ο. 
1081253/320/ΠΟΛ. 1234/0015/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β’/23.10.2002) όπως ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος ως εξής: 

   «2.20.5.4.6. Μία επιπλέον σελίδα µε τη µορφή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, η οποία συµπληρώνεται σε περίπτωση 
µεταβίβασης µεταχειρισµένου φορολογικού µηχανισµού σε νέο κάτοχο – χρήστη, 
από µεταπωλητή φορολογικών µηχανισµών». 

5.   Το θεωρηµένο βιβλίο «παραλαµβανοµένων φ.τ.µ.» το οποίο τηρείται, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. 1133630/1096/0015/ΠΟΛ. 
1326/13.12.1996, από τους επιτηδευµατίες οι οποίοι ασκούν πλέον εµπορία 
µεταχειρισµένων φορολογικών µηχανισµών, µετονοµάζεται σε βιβλίο 
«παραλαµβανοµένων φορολογικών µηχανισµών και φορολογικών µνηµών» και 
συνεχίζει να τηρείται θεωρηµένο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται µε την παραλαβή 
κάθε µεταχειρισµένος φορολογικός µηχανισµός ή φορολογική µνήµη που 
παραλαµβάνεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των περιπτώσεων συντήρησης ή 
επισκευής. 

6.   Καταργείται η υποχρέωση υποβολής στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. αντιτύπου παραστατικού 
που αφορά µεταβολή φορολογικού µηχανισµού, στις εξής περιπτώσεις:     

 α.  Πώληση σώµατος φορολογικού µηχανισµού (χωρίς φορολογική µνήµη).  
        β. Πώληση νέας φορολογικής µνήµης από τους κατ’ επάγγελµα πωλητές 

φορολογικών µηχανισµών για τις πωλήσεις φορολογικών µνηµών, που 
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διενεργούν σε άλλους κατ’ επάγγελµα πωλητές – µεταπωλητές φορολογικών 
µηχανισµών. 

7.   Σε κάθε περίπτωση της παρούσας απόφασης στην οποία απαιτείται η θεώρηση 
Νέου Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) και η συµπλήρωση του εντύπου 
Β1 του TAXIS, η συµπλήρωση και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 
παρέλκει, εφόσον τα δεδοµένα που αναγράφονται – δηλώνονται µε τη δήλωση αυτή 
καταχωρούνται στον πίνακα στ’ του εντύπου Β1 του TAXIS, το οποίο στην 
περίπτωση αυτή πρωτοκολλείται από τη ∆.Ο.Υ.  

 
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ – 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ – ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
1. Μεταβίβαση µεταχειρισµένου φορολογικού µηχανισµού από χρήστη  ή 

κάτοχο (πωλητή), σε άλλο επιτηδευµατία χρήστη (αγοραστή), µε αφαίρεση – 
αντικατάσταση της φορολογικής µνήµης. 

     
1.1.     Ενέργειες πωλητή 
1.1.1. Αφαίρεση – Αντικατάσταση φορολογικής µνήµης 
Πριν την αφαίρεση – αντικατάσταση της φορολογικής µνήµης, υποβάλλει στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ., αίτηση, µε τη µορφή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης – Αίτησης του άρθρου 8 του           
ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται: 
• Τα πλήρη στοιχεία του πωλητή και του αγοραστή 
• Ο αριθµός µητρώου του φορολογικού µηχανισµού, του οποίου αφαιρείται η 

φορολογική µνήµη λόγω µεταβίβασης. 
• Ο τόπος (δηλωµένη διεύθυνση λειτουργίας του φορολογικού µηχανισµού του πωλητή 

ή του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού) που θα λάβει χώρα η αφαίρεση – αντικατάσταση 
της φορολογικής µνήµης, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στη χωρική 
αρµοδιότητα της ∆ΟΥ της δηλωµένης εγκατάστασης λειτουργίας του φορολογικού 
µηχανισµού του πωλητή.  

• Ο χρόνος αφαίρεσης – αντικατάστασης της Φορολογικής Μνήµης ο οποίος ορίζεται 
σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών εργάσιµων ηµερών και όχι πέραν των πέντε  
από την υποβολή της ∆ήλωσης -  Αίτησης. Η αφαίρεση – αντικατάσταση της 
φορολογικής µνήµης γίνεται σε ωράριο εργασίας ∆ΟΥ, εφ’ όσον πρόκειται να 
παρευρεθεί εφοριακός υπάλληλος. 

• Μετά την παρέλευση δύο εργασίµων ηµερών από την υποβολή της ∆ήλωσης -  
Αίτησης και εφ’ όσον δεν έχει ειδοποιηθεί σχετικά από την αρµόδια ∆ΟΥ, ο πωλητής 
προβαίνει σε αφαίρεση της Φορολογικής Μνήµης.  

    
1.1.2. Κατά την αφαίρεση – αντικατάσταση της φορολογικής µνήµης, µε ευθύνη του 
πωλητή, διενεργούνται οι εξής ενέργειες : 

 
α)   Έκδοση δελτίου µε τα τελευταία δεδοµένα της µνήµης 

Εκδίδεται το τελικό – προ της αφαίρεσης της φορολογικής µνήµης –  ∆ελτίο 
Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στην περίπτωση που σ’ αυτό δεν εµφανίζονται τα τελικά 
σωρευτικά σύνολα, ∆ελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου περιεχοµένου 
φορολογικής µνήµης, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της 
Φορολογικής Μνήµης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. ως εξής : 
i. Τέσσερα (4)  ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές Φ.Π.Α. Α,Β,Γ και ∆ 

(4%, 8 %, 18% και 36%) 
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ii. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογηµένων ( χωρίς Φ.Π.Α. ) 
εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+∆ (4%, 8%, 18% και 
36%). 

iii. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο µηδενικό συντελεστή Ε (0%). 
β)    Βιβλιάριο Συντήρησης 

Στο παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) του φορολογικού 
µηχανισµού αναγράφονται σε  κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία του πωλητή και 
αγοραστή, η ηµεροµηνία, ο τόπος, ο αριθµός µητρώου της παλαιάς και της νέας 
Φορολογικής Μνήµης, κ.λπ., καθώς και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά  ποσά από 
αρχής λειτουργίας της αφαιρεθείσας (παλαιάς) Φορολογικής Μνήµης. Το ΒΣΕ 
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πωλητή και από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό 
καθώς και από τον εφοριακό υπάλληλο, εφόσον παρίσταται. 

γ)    Αποσφράγιση φορολογικού µηχανισµού 
Αποσφραγίζεται ο φορολογικός µηχανισµός από εξουσιοδοτηµένο Τεχνικό και 
αφαιρείται η φορολογική µνήµη και παραδίδεται στον πωλητή, ο οποίος υποχρεούται 
στη διαφύλαξή της µαζί µε το ΒΣΕ για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπουν οι 
διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. 

δ) Εκδίδεται το φορολογικό παραστατικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 
1 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988, όπως ισχύει.  
  

1.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών 
 Υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. το αργότερο, εντός 10 ηµερολογιακών  
ηµερών από την ηµεροµηνία αφαίρεσης – αντικατάστασης της φορολογικής µνήµης και 
έκδοσης του φορολογικού παραστατικού, συµπληρωµένα τα εξής: 
• Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού 

µηχανισµού στο έντυπο Β2 συµπληρώνεται ο κωδικός 5 - «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ/ΠΩΛΗΣΗ». 

• Φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τελικού ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και ∆ελτίου 
Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου φορολογικής µνήµης και συγχρόνως προσκοµίζεται 
και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο.  

• Το παλαιό ΒΣΕ. 
 
1.1.4. Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι πρώην επιτηδευµατίας (αυτοπαράδοση) 
όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών εφαρµόζεται η εναλλακτική απλοποιηµένη 
διαδικασία του κεφαλαίου Α της παραγράφου ΙΙ της 1095857/264/ΠΟΛ. 
1196/0015/13.10.1999 εγκυκλίου, κατά το µέρος που ισχύει.  
 
1.1.5. Ενέργειες ∆.Ο.Υ. 

Ο αρµόδιος υπάλληλος της ∆ΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία,  
σφραγίζει µε τα στοιχεία της ∆ΟΥ και την ηµεροµηνία την αντίστοιχη σελίδα του ΒΣΕ, 
θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ στον πωλητή – παλαιό πλέον κάτοχο - 
προς φύλαξη. 
 
1.2. Ενέργειες αγοραστή 
1.2.1. Με ευθύνη του αγοραστή και από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό : 
α)Τοποθετείται νέα – κενή Φορολογική Μνήµη. 
Ο πωλητής (dealer - προµηθευτής) της νέας φορολογικής µνήµης µαζί µε την   
φορολογική µνήµη παραδίδει στο νέο κάτοχο, και το νέο ΒΣΕ, µε συµπληρωµένα τα 
στοιχεία της νέας φορολογικής µνήµης, τον ακριβή τύπο και τα χαρακτηριστικά του 
φορολογικού µηχανισµού, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και το σχετικό 
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παραστατικό (∆ελτίο Αποστολής ή ∆ελτίο Αποστολής - Τιµολόγιο) το οποίο εκδίδεται 
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1809/88. 

β)Ενεργοποιείται η νέα φορολογική µνήµη (φορολογοποίηση). 
• Σφραγίζεται µε την ειδική σφραγίδα (ζουµπά) µε χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο 
δεν επιδέχεται ξέσµατα, η ειδική βίδα («βίδα εφορίας») του φορολογικού µηχανισµού.  

• Τίθεται-επικολλάται  η νέα µεταλλική ετικέτα, µε τα στοιχεία της νέας φορολογικής 
µνήµης, πλησίον της υπάρχουσας (παλαιάς). 

γ)Εκδίδεται ∆ελτίο ηµερήσιας κίνησης «Ζ» 
• Εκδίδεται ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» ή ∆ελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) 
φορολογικής µνήµης, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.1.2α’ της παρούσας 
απόφασης. 
Στην περίπτωση αυτή τα αναγραφόµενα ποσά θα πρέπει να είναι µε µηδενικές αξίες. 
Η αναγραφόµενη ηµεροµηνία στο εκδοθέν δελτίο, δεν πρέπει να είναι πέραν των δύο 
εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
 

1.2.2. Υποβολή δικαιολογητικών 
 Υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ΟΥ το αργότερο εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από 
την ηµεροµηνία τοποθέτησης της νέας φορολογικής µνήµης και λήψης του 
παραστατικού, συµπληρωµένα τα εξής : 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 1809/1988.  

• Το έντυπο Β1 του TAXIS. 
• Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός έναρξης του φορολογικού 

µηχανισµού στο έντυπο Β2 συµπληρώνεται ο κωδικός 3  - «ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ». 
• Αντίτυπο παραστατικού αγοράς της νέας Φορολογικής Μνήµης. 
• Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» ή και του  
∆ελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήµης, µε προσκόµιση-επίδειξη του αντίστοιχου 
πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της νέας 
Φορολογικής Μνήµης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως 
καθορίζονται στην παράγραφο 1.2.1.γ’ της παρούσας απόφασης. 

• Το Νέο ΒΣΕ, µε συµπληρωµένα τα στοιχεία της παραγράφου 1.2.1α’ του κεφαλαίου Β 
της παρούσας απόφασης. 

 
1.2.3. Ενέργειες ∆.Ο.Υ. 
 Ο αρµόδιος υπάλληλος της ∆ΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, 
θεωρεί το νέο ΒΣΕ, σφραγίζει µε τα στοιχεία της ∆ΟΥ και την ηµεροµηνία την αντίστοιχη 
σελίδα, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το σφραγισµένο - θεωρηµένο ΒΣΕ στον 
νέο κάτοχο. 
 Για την θεώρηση κάθε νέου ΒΣΕ εφαρµόζεται η διαδικασία που ορίζεται από την 
Α.Υ.Ο. 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ. 1078/24.2.1998 (ΦΕΚ 193Β’/3-3-1998) και την 
1035798/224/0015/ΠΟΛ. 1086/5.4.1999 εγκύκλιο (πχ επικόλληση του ειδικού ενσήµου 
της πράξης θεώρησης που εκδίδεται µέσω του συστήµατος TAXIS).  
 
2. Μεταβίβαση µεταχειρισµένου σώµατος Φορολογικού Μηχανισµού από κάτοχο 
(εκτός από κατ’ επάγγελµα πωλητή - dealer) ή χρήστη, σε κατ’ επάγγελµα πωλητή 
- dealer (Αγοραστή), µε αφαίρεση της Φορολογικής Μνήµης. 
 
2.1. Ενέργειες Πωλητή 
2.1.1. Αφαίρεση φορολογικής µνήµης 
 Πριν την αφαίρεση της φορολογικής µνήµης υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
αίτηση, µε τη µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης – Αίτησης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
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όπως ισχύει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.1.1. της παρούσας 
απόφασης. 
2.1.2. Κατά την αφαίρεση της φορολογικής µνήµης µε ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται 
τα εξής: 
α)    Έκδοση δελτίου µε τα τελευταία δεδοµένα της µνήµης. 

Ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.1.2α’ της παρούσας απόφασης. 
β)  Βιβλιάριο συντήρησης-Συνοδευτικά παραστατικά σώµατος φορολογικού 

µηχανισµού.  
Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ του φορολογικού µηχανισµού, αναγράφονται τα στοιχεία, 

κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.1.2β’ της παρούσας απόφασης.  
  Στην περίπτωση αυτή η σελίδα αυτή του ΒΣΕ επέχει θέση Πρωτοκόλλου  Αφαίρεσης 
Φορολογικής µνήµης. Φωτοαντίγραφο της σελίδας στην οποία έγινε η καταχώρηση των 
στοιχείων  συµπληρώνεται µε τα στοιχεία του εξουσιοδοτηµένου τεχνικού, ο  οποίος 
αφαίρεσε την φορολογική µνήµη και επανασφράγισε το σώµα του φορολογικού 
µηχανισµού, καθώς και µε τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας – επιχείρησης στην οποία 
εργάζεται, υπογράφεται από αυτόν και παραδίδεται στον αγοραστή µαζί µε το εκδοθέν  
παραστατικό. 
γ) Αποσφράγιση – επανασφράγιση φορολογικού µηχανισµού 
 Αποσφραγίζεται ο φορολογικός µηχανισµός από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό και 
αφαιρείται η Φορολογική Μνήµη και στη συνέχεια ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικός σφραγίζει 
το σώµα του φορολογικού µηχανισµού µε την ειδική σφραγίδα (ζουµπά), µε χρήση 
κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσµατα, την ειδική βίδα («βίδα εφορίας») του 
φορολογικού µηχανισµού.  
 Η φορολογική µνήµη παραδίδεται στον πωλητή ο οποίος υποχρεούται στη 
διαφύλαξή της, µαζί µε το ΒΣΕ, για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπουν οι διατάξεις του 
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.  
δ) Συνοδευτικά παραστατικά 
 Το φωτοαντίγραφο της σελίδας Πρωτόκολλο Αφαίρεσης φορολογικής µνήµης του 

ΒΣΕ και του παραστατικού, συνοδεύουν το σώµα του ανωτέρω φορολογικού 
µηχανισµού  σε κάθε περίπτωση µεταβίβασής του.   

2.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών 
• Υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. το αργότερο εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία αφαίρεσης της φορολογικής µνήµης συµπληρωµένα τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 1.1.3. της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός 
παύσης του φορολογικού µηχανισµού στο έντυπο Β2 συµπληρώνεται ο κωδικός 6  - 
«ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ». 

2.1.4. Ενέργειες ∆.Ο.Υ. 
Ο αρµόδιος υπάλληλος της ∆ΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, 

σφραγίζει µε τα στοιχεία της ∆ΟΥ και την ηµεροµηνία την αντίστοιχη σελίδα του ΒΣΕ,  
θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το σφραγισµένο ΒΣΕ στον πωλητή – παλαιό πλέον 
κάτοχο – προς φύλαξη. 
 
2.2. Ενέργειες Αγοραστή 
α) Ο αγοραστής – µεταπωλητής (dealer) συµπληρώνει άµεσα το θεωρηµένο βιβλίο 
«Παραλαµβανοµένων Φορολογικών Μηχανισµών και Φορολογικών µνηµών»  
(1133630/1096/ΠΟΛ. 1326/0015/13.12.1996) ως εξής : 

• Ηµεροµηνία παραλαβής. 
• Ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παραδίδοντος χρήστη ή κατόχου. 
• Είδος και τύπος (µοντέλο) του φορολογικού µηχανισµού 
• Αριθµός µητρώου του φορολογικού µηχανισµού. 
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 Κατά τη µεταπώληση του σώµατος του φορολογικού µηχανισµού σε άλλο πωλητή – 
µεταπωλητή (Dealer) αναγράφεται στο ίδιο βιβλίο η ηµεροµηνία παράδοσης ή αποστολής 
κατά περίπτωση καθώς και ο αριθµός του σχετικού φορολογικού παραστατικού και 
παραδίδεται ή αποστέλλεται µαζί µε τα συνοδευτικά παραστατικά (παράγραφος 2.1.2δ’). 
β) Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης µεταχειρισµένων φορολογικών µηχανισµών που 
ευρίσκονται στην κατοχή µεταπωλητών, και είχαν αποκτηθεί προ της έναρξης ισχύος 
εφαρµογής του µέτρου (1.1.2003), αφαιρείται η φορολογική µνήµη µε ευθύνη του 
κατόχου µεταπωλητή. Ο µεταπωλητής υποχρεούται να διαφυλάξει την αφαιρεθείσα 
φορολογική µνήµη, µαζί µε το αντίστοιχο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης για όσο 
χρονικό διάστηµα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο αγοραστής – κατ’ επάγγελµα µεταπωλητής δεν έχει 
υποχρέωση γνωστοποίησης ή  υποβολής δικαιολογητικών στην αρµόδια ∆ΟΥ. 

 
3. Εγκατάσταση Νέας Φορολογικής Μνήµης σε σώµα µεταχειρισµένου 
Φορολογικού Μηχανισµού από µεταπωλητή - dealer (Πωλητή) και µεταβίβαση του 
Φορολογικού Μηχανισµού (µε ενεργοποιηµένη τη νέα φορολογική µνήµη) σε νέο  
χρήστη (Επιτηδευµατία - Αγοραστή). 
  
3.1. Ενέργειες πωλητή (dealer) 

Ο πωλητής (dealer) ο οποίος κατέχει σώµα φορολογικού µηχανισµού µε τα 
απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά (παράγραφος 2.1.2δ’), πριν από την µεταβίβαση 
φορολογικού µηχανισµού σε νέο χρήστη (επιτηδευµατία - αγοραστή µε ενεργοποιηµένη 
νέα φορολογική µνήµη), προβαίνει στα εξής: 
α)  Προµήθεια νέας φορολογικής µνήµης. Η προµήθεια αυτή πρέπει να αποδεικνύεται 

από αντίτυπο παραστατικού, το οποίο εκδίδεται, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 
1.2.1α’ της παρούσας απόφασης.  

β) Ενηµέρωση άµεσα µε τα απαραίτητα στοιχεία του θεωρηµένου βιβλίου    
«Παραλαµβανοµένων Φορολογικών Μηχανισµών και Φορολογικών Μνηµών», κατά 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2α’ της παρούσας απόφασης. 

γ) Αποσφράγιση του σώµατος του φορολογικού µηχανισµού, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η εγκατάσταση της νέας φορολογικής µνήµης από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 

δ)  Τοποθέτηση νέας – κενής Φορολογικής Μνήµης από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
ε)   Ενεργοποίηση της νέας φορολογικής µνήµης (φορολογοποίηση). 
στ) Επανασφράγιση από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό µε την ειδική σφραγίδα (ζουµπά) 

µε χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσµατα, την ειδική βίδα («βίδα 
εφορίας») του φορολογικού µηχανισµού, και τοποθέτηση-επικόλληση  της νέας 
µεταλλικής ετικέτας, µε τα στοιχεία της νέας φορολογικής µνήµης, πλησίον της 
υπάρχουσας (παλαιάς).  

ζ)  Ενηµέρωση του ΒΣΕ.  
Στη σελίδα του νέου ΒΣΕ, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει,  βεβαιώνεται, προς τον νέο χρήστη (επιτηδευµατία) 
του φορολογικού µηχανισµού, ότι: 
o α) ο εν λόγω Φορολογικός Μηχανισµός, έχει ελεγχθεί τεχνικά από εξουσιοδοτηµένο 

τεχνικό και λειτουργεί απολύτως σύµφωνα µε τα  τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
λειτουργίες του συγκεκριµένου µοντέλου-τύπου Φορολογικού Μηχανισµού, όπως 
αυτά έχουν εγκριθεί από την αρµόδια ∆ιακοµµατική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 
1809/1988  

o β) το εγκατεστηµένο λογισµικό (φορολογικός µικροκώδικας) εντός του Φορολογικού 
Μηχανισµού δεν έχει υποστεί απολύτως καµία τροποποίηση και συµφωνεί απόλυτα 
µε αυτό που έχει κατατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και στην αρµόδια ∆ιακοµµατική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 
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1809/1988.  Η σελίδα αυτή υπογράφεται και από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό, ο 
οποίος θέτει και την σφραγίδα µε τα στοιχεία του.  
Εφόσον στο ΒΣΕ δεν υπάρχει σχετικός χώρος η βεβαίωση µπορεί να συντάσσεται 

σε βεβαίωση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία προσαρτάται στο ΒΣΕ και αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο µέρος του.   
Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ που υπάρχει για το σκοπό αυτό, µε βάση τα συνοδευτικά 

παραστατικά (παρ. 2.1.2δ’), αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (ηµεροµηνία, τόπος, 
παλαιός και νέος αριθµός µητρώου Φορολογικής Μνήµης, κλπ ). Το ΒΣΕ υπογράφεται 
και σφραγίζεται από τον µεταπωλητή και τον νέο αγοραστή. 
Μετά το πέρας των ανωτέρω ενεργειών : 
η) Παραδίδει στο νέο αγοραστή, το µεταχειρισµένο φορολογικό µηχανισµό (µε νέα 

φορολογική µνήµη - ενεργοποιηµένη), το συµπληρωµένο ΒΣΕ, καθώς και αντίτυπο 
του σχετικού παραστατικού πώλησης (ολόκληρου του φορολογικού µηχανισµού) το 
οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του                   
ν. 1809/1988, όπως ισχύει.  

 
3.2. Ενέργειες Αγοραστή – Χρήστη Επιτηδευµατία 

 Υποβολή δικαιολογητικών 
Υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. το αργότερο εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών 

από τη λήψη του παραστατικού συµπληρωµένα τα εξής: 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988, όπως ισχύει. 
• Το έντυπο Β1 TAXIS. 
• Το έντυπο Β2 TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός έναρξης του 

φορολογικού µηχανισµού στο Έντυπο Β2 συµπληρώνεται ο κωδικός 3 «ΑΓΟΡΑ 
ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ». 

• Αντίτυπο του φορολογικού παραστατικού που του παρέδωσε ο πωλητής. 
• Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» ή 

και του  ∆ελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήµης, µε προσκόµιση-επίδειξη του 
αντίστοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής 
λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήµης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά 
τζίρου και Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1.2.1.γ’ της παρούσας 
απόφασης. 

• Το Νέο ΒΣΕ, µε συµπληρωµένα τα στοιχεία της παραγράφου 1.2.1α’ του 
κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης. 

 
4.  ∆ιακοπή χρηµατοδοτικής µίσθωσης φορολογικού µηχανισµού. 

 
 Σε περίπτωση διακοπής της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης φορολογικού 
µηχανισµού, είναι υποχρεωτική η αφαίρεση της παλαιάς χρησιµοποιηθείσας φορολογικής 
µνήµης, η οποία παραµένει στον µισθωτή – χρήστη του φορολογικού µηχανισµού. 
Ειδικότερα : 
4.1. Σε περίπτωση διακοπής χρηµατοδοτικής µίσθωσης φορολογικού µηχανισµού και 
ταυτόχρονης µίσθωσής του σε νέο µισθωτή – χρήστη, µε ευθύνη της εταιρείας 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, του παλαιού και του νέου µισθωτή κατά περίπτωση, 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του κεφαλαίου Β.1 της παρούσας απόφασης και 
τα σχετικά έγγραφα (συµβάσεις κ.λπ.) προσκοµίζονται και επιδεικνύονται στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. 
4.2. Σε περίπτωση που στο χρόνο της διακοπής της χρηµατοδοτικής µίσθωσης του 
φορολογικού µηχανισµού δεν γίνεται η µίσθωσή του σε νέο µισθωτή – χρήστη, για την 
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αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής µνήµης εφαρµόζονται οι διαδικασίες του κεφαλαίου 
Β.2, παράγραφοι 2.1 έως και 2.1.4 της παρούσας απόφασης.  
 Το σώµα του µεταχειρισµένου φορολογικού µηχανισµού παραµένει στη 
περίπτωση αυτή, στην εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποία σε µεταγενέστερη 
µίσθωσή του σε νέο µισθωτή – χρήστη, υποχρεούται να τον παραδώσει µε 
ενεργοποιηµένη νέα φορολογική µνήµη, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διαδικασιών του 
κεφαλαίου Β.3 της παρούσας απόφασης, εξαιρουµένης της περίπτωσης Β.3.1β’. 
        
Γ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ. 
 
1. Αυτοπαράδοση 
 Επιτρέπεται η µεταβίβαση φορολογικού µηχανισµού χωρίς να έχει προηγηθεί 
αντικατάσταση της φορολογικής µνήµης µε νέα, στις ακόλουθες  περιπτώσεις που δεν 
πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της µεταβίβασης – πώλησης. 
1.1. Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού µηχανισµού λόγω διακοπής 
λειτουργίας ατοµικής επιχείρησης και επανέναρξης οποιασδήποτε δραστηριότητας από 
το ίδιο πρόσωπο.     
1.2. Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού µηχανισµού σε µέλος διαλυθείσης  
εταιρείας (λόγω ανάληψης εταιρικής µερίδας σε είδος) και εφόσον το µέλος αυτό δεν έχει 
την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη αιτία.   
1.3. Ενέργειες νέου κατόχου. 
Με ευθύνη του νέου κατόχου προ της δήλωσης διακοπής λειτουργίας των 

δραστηριοτήτων των περιπτώσεων 1.1. και 1.2 υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ΟΥ : 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία 
δηλώνονται, το γεγονός της διακοπής δραστηριότητας, τα στοιχεία του κατόχου του 
φορολογικού µηχανισµού, ο τόπος (διεύθυνση) διαφύλαξης του φορολογικού 
µηχανισµού και του ΒΣΕ. 

• Το έντυπο Β2 του TAXIS στο οποίο συµπληρώνεται ως κωδικός παύσης του 
φορολογικού µηχανισµού στο έντυπο Β2 συµπληρώνεται ο κωδικός 10  - 
«ΑΥΤΟΠΑΡΑ∆ΟΣΗ». 

• Στοιχείο αυτοπαράδοσης το οποίο δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί προγενέστερα των 
δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του. 

• Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης  «Ζ» ή, στην 
περίπτωση που σ’ αυτό δεν εµφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, ∆ελτίου 
Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήµης και προσκόµιση – επίδειξη του πρωτοτύπου, στο 
οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής µνήµης, τα σωρευτικά 
αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 1.1.2.α’ 
της παρούσας απόφασης. 
Στην περίπτωση αυτή η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου δεν θα πρέπει να είναι 
προγενέστερη των δύο εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του στην 
αρµόδια ∆ΟΥ. 

• Το ΒΣΕ, µε συµπληρωµένα τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες 
υπογεγραµµένες όπου αυτό απαιτείται. 

1.4. Ενέργειες ∆.Ο.Υ. 
 Ο αρµόδιος υπάλληλος της ∆ΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, 
σφραγίζει το ΒΣΕ µε τα στοιχεία της ∆ΟΥ, υπογράφει και το παραδίδει στον κάτοχο προς 
φύλαξη.  
 Ο φορολογικός µηχανισµός και το  ΒΣΕ φυλάσσεται µε ευθύνη του φυσικού 
προσώπου – κατόχου για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται από τις ισχύουσες 
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διατάξεις του Κ.Β.Σ., και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση 
ελέγχου. 
 Σε περίπτωση επανέναρξης οποιασδήποτε ατοµικής δραστηριότητας από τον κάτοχο 
της παραγράφου 1.1 του κεφαλαίου Γ, εφαρµόζονται οι διαδικασίες για την δήλωση 
επανέναρξης δραστηριότητας και των τυχόν µεταβολών (πχ επωνυµίας, διεύθυνσης 
κλπ) .  
 Σε περίπτωση έναρξης οποιασδήποτε δραστηριότητας από τον κάτοχο της 
παραγράφου 1.2 του κεφαλαίου Γ, εφαρµόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 1 του 
κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης.  
  
2. Λοιπές περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται αντικατάσταση φορολογικής 
µνήµης. 
2.1. Στην περίπτωση επιχείρησης που προέρχεται από µετασχηµατισµό (συγχώνευση – 
διάσπαση – απορρόφηση) και εφόσον η νέα επιχείρηση (προερχόµενη από 
µετασχηµατισµό) έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις για την εφαρµογή των 
διατάξεων του κώδικα, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που 
µετασχηµατίστηκαν, ως καθολικός διάδοχος αυτών, δεδοµένου ότι δεν θεωρείται ότι 
συντελείται µεταβίβαση ή αλλαγή του χρήστη ή κατόχου. 
2.2. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής ή γονικής παροχής. 
2.3. Σε περίπτωση µεταβίβασης µη χρησιµοποιηθέντος φορολογικού µηχανισµού, του 
οποίου η φορολογική µνήµη αποδεδειγµένα δεν περιέχει ηµερήσια ή αθροιστικά – 
σωρευτικά δηµοσιονοµικά δεδοµένα συναλλαγών. 
 
2.4. Ενέργειες νέου χρήστη ή κατόχου 
Με ευθύνη του χρήστη – επιτηδευµατία ή κατόχου υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ΟΥ : 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση  του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία 
δηλώνεται το γεγονός της µεταβολής.  Σ’ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου 
– χρήστη προ και µετά την µεταβολή. 

• Το Έντυπο Β2 TAXIS. Στις περιπτώσεις αυτές ως κωδικοί παύσης και έναρξης του 
φορολογικού µηχανισµού στο έντυπο Β2 συµπληρώνονται κατά περίπτωση οι 
αντίστοιχοι κωδικοί. Ειδικότερα :  
• 28 - «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)». 
• 24 - «ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ», 15 – «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ – ΓΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ». 
•  6 - «ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ», 1 – 

«ΑΓΟΡΑ» 
• Σχετικό νοµικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η µεταβολή (απόκτηση του 
φορολογικού µηχανισµού) πχ συστατικό ή Καταστατικό της Εταιρείας κατατεθέν στην 
αρµόδια Νοµαρχία,  ∆ήλωση Κληρονοµιάς, κλπ. 

• Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης  «Ζ» ή, στην 
περίπτωση που σ’ αυτό δεν εµφανίζει τα τελικά σωρευτικά σύνολα, ∆ελτίο Ανάγνωσης 
Φορολογικής Μνήµης, - προ και µετά την µεταβολή – και προσκοµίζονται τα αντίστοιχα 
πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής µνήµης, 
τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 
1.1.2α’ της παρούσας απόφασης.  

Στα αναγραφόµενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν θα πρέπει να προκύπτει διαφορά  
µεταξύ του δελτίου που εξεδόθη προ της µεταβολής και αυτού που εξεδόθη µετά την 
µεταβολή. 
• Το ΒΣΕ, µε συµπληρωµένα τα στοιχεία προ και µετά την µεταβολή, καθώς και τις 
αντίστοιχες σελίδες και υπογεγραµµένες όπου αυτό απαιτείται. 
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2.5. Ενέργειες ∆.Ο.Υ. 
 Ο αρµόδιος υπάλληλος της ∆ΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, 
σφραγίζει τις αντίστοιχες σελίδες του ΒΣΕ µε τα στοιχεία της ∆ΟΥ, θέτει την υπογραφή 
του και παραδίδει το ΒΣΕ, στον κάτοχο – χρήστη  προς φύλαξη.  
 
∆. Α∆ΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
  
 Σε κάθε περίπτωση αδράνειας χρήσης φορολογικού µηχανισµού, µε ευθύνη του 
κατόχου - χρήστη εκδίδεται : 
α) ∆ελτίο Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στην περίπτωση που σ’ αυτό δεν εµφανίζονται τα 
τελικά σωρευτικά σύνολα, ∆ελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήµης, στο οποίο 
αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της Φορολογικής Μνήµης, τα σωρευτικά 
αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.1.α΄της 
παρούσας απόφασης. 
 Για φορολογικό µηχανισµό που είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί σε επιχείρηση µε 
εποχιακή δραστηριότητα, το ως άνω δελτίο εκδίδεται υποχρεωτικά την τελευταία 
ηµεροµηνία λήξης της εποχιακής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία αυτή, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του 
αµέσως προηγούµενου (τελευταίου) ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ». 
β) Ενηµερώνεται το ΒΣΕ, από τον χρήστη του φορολογικού µηχανισµού και 
αναγράφεται η ένδειξη «Αδράνεια – ∆ιακοπή Χρήσης», ο αύξων αριθµός και τα στοιχεία 
του ως άνω εκδοθέντος ∆ελτίου Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ», καθώς και η ηµεροµηνία 
έκδοσής του. Ο χρήστης του φορολογικού µηχανισµού υπογράφει την σελίδα αυτή και 
θέτει την σφραγίδα της επιχείρησής του. 
 Με την επανέναρξη χρήσης του φορολογικού µηχανισµού και την έκδοση του 
πρώτου δελτίου απόδειξης συναλλαγής, ενηµερώνεται άµεσα η παραπάνω σελίδα του 
ΒΣΕ µε την ένδειξη «Επανέναρξη Χρήσης» και την αντίστοιχη ηµεροµηνία. 
 
Ε. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΥ (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

 
1.1. Ενέργειες Πωλητή 
Ο πωλητής εκδίδει υποχρεωτικά σε δύο επιπλέον αντίτυπα το παραστατικό πώλησης 

του φορολογικού µηχανισµού. Το ένα από αυτά το αποστέλλει το αργότερο εντός 10  
ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοσή του στην ∆ΟΥ του αγοραστή και το άλλο το 
παραδίδει µαζί µε το πρωτότυπο στον αγοραστή.  
 
1.2. Ενέργειες Αγοραστή 
Ο αγοραστής είναι υποχρεωµένος το αργότερο εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από 

την έκδοση – λήψη του παραστατικού να υποβάλλει στην ∆.Ο.Υ. της έδρας του τα εξής : 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύµφωνα µε την παρ. 

2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988.  
• Το έντυπο Β1 του TAXIS. 
• Το έντυπο Β2 του TAXIS.   
• Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος ∆ελτίου - «Ζ» και συγχρόνως υποχρεούται 
στην προσκόµιση και επίδειξη του αντίστοιχου πρωτότυπου δελτίου.  

• Το συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ. 
 
1.3. Ενέργειες ∆.Ο.Υ. 
Για την θεώρηση του συνοδευτικού ΒΣΕ νέου (αχρησιµοποίητου) φορολογικού 

µηχανισµού, εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες της περίπτωσης 1.2.3. της 
παραγράφου 1.2. του κεφαλαίου Β. 
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ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦ∆ΣΣ). 
  
1. Μεταβίβαση ΕΑΦ∆ΣΣ. 
1.1. Οι ανωτέρω διαδικασίες ισχύουν αναλόγως και κατά την απόκτηση ή µεταβίβαση 
φορολογικού µηχανισµού που ανήκει στην κατηγορία των – Ειδικών Ασφαλών ∆ιατάξεων 
Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ). Στην περίπτωση αυτή αντί της  έκδοσης ∆ελτίου «Ζ» ή 
∆ελτίου Ανάγνωσης Περιεχοµένου Φορολογικής Μνήµης, στο οποίο αναφαίνονται τα 
αθροιστικά – σωρευτικά ποσά - τζίρου και ΦΠΑ , εκδίδεται αντίστοιχα  στη θέση αυτού 
∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων (∆ΗΦΑΣΣ) – «Ζ» και 
ελέγχεται µεταξύ των άλλων η ηµεροµηνία έκδοσης, ο  γενικός α/α (από αρχής 
λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) του εκδιδόµενου ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς 
Σήµανσης Στοιχείων  - «Ζ» και αναγραφόµενη τελική γενική ηµερήσια ΠΑΗΨΣ.  
1.2. Το περιεχόµενο του ∆ελτίου αυτού πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.7 της ΑΥΟΟ   1092819/366/0015 / ΠΟΛ.  1257/20.11.2002 «Τεχνικές 
προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων 
(ΕΑΦ∆ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους», όπως ισχύει.  
 
2. Απόκτηση νέας ΕΑΦ∆ΣΣ 
2.1. Στην περίπτωση απόκτησης νέας αχρησιµοποίητης ΕΑΦ∆ΣΣ, για την έκδοση του 
∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων (∆ΗΦΑΣΣ) – «Ζ», δεν 
απαιτείται να έχουν προηγηθεί  σηµάνσεις εκδοθέντων στοιχείων (παραστατικών).  
 
3.  Παύση ΕΑΦ∆ΣΣ. 
3.1. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης παύσης ΕΑΦ∆ΣΣ (λόγω µεταβίβασης ή άλλης αιτίας), 
υποχρεωτικά συµπληρώνεται στο συνοδευτικό προς φύλαξη ΒΣΕ η  τελική γενική 
ηµερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία πρέπει να είναι η ίδια µε αυτή που αναγράφεται στο 
αντίστοιχο εκδοθέν ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων 
(∆ΗΦΑΣΣ) – «Ζ». Φωτοτυπία του δελτίου αυτού πρέπει να προσκοµίζεται µαζί µε το 
αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο για έλεγχο στην αρµόδια ∆ΟΥ κατά την δήλωση παύσης 
της ΕΑΦ∆ΣΣ. 

 
Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ. 
1. Οι διατάξεις του κεφαλαίου ∆ της παρούσας απόφασης ισχύουν δύο µήνες από τη 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι λοιπές διατάξεις ισχύουν από τη 
δηµοσίευσή της. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
  

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Γενική ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης 
α) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 
β) ∆ιεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης 
2. Περιφερειακές Οικονοµικές Επιθεωρήσεις 
3. Όλες οι ∆.Ο.Υ. της χώρας 
4. Σ.∆.Ο.Ε. - Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
5. ΕΘΕΚ - Καραϊσκάκη 2, 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ 
6. Όλα τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) 
7. Όλα τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα (Τ.Ε.Κ.) 
8. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) 
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 18, 106 71 ΑΘΗΝΑ 
2. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά 
Καραϊσκου 111, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
3. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 7- 9, 106 71 ΑΘΗΝΑ 
4. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά 
Πλ. Οδησσού & Λουδοβίκου 1, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
5. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Πανεπιστηµίου 44, 106 79 ΑΘΗΝΑ 
6. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
7. Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 
Σταδίου 24, 105 67 ΑΘΗΝΑ 
8. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
Γ’ Σεπτεµβρίου 36, 104 32 ΑΘΗΝΑ 
9. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
Κ. Σερβίας 4, 105 62 ΑΘΗΝΑ 
10. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
Λ. Συγγρού 188 – 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
11. Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
Πανεπιστηµίου 16, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
12. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Ξενοφώντος 5 - 105 57 ΑΘΗΝΑ 
13. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27 - 106 82 ΑΘΗΝΑ 
14. Ένωση Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος 
Μοριχόβου 1, 546 25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
15. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24 ΑΘΗΝΑ 
16. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΕΦΕΕ) 
Λ. Αλεξάνδρας 60 - 114 73 ΑΘΗΝΑ 
17. Π.Ο.Ε. - ∆.Ο.Υ. (Περιοδικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ) 
Οµήρου 18 - 106 72 ΑΘΗΝΑ 
18. Σύνδεσµος Εισαγωγέων και Κατασκευαστικών Ταµειακών Συστηµάτων (ΣΕΚΤ) 
Θηβών 339, 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ 
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19. ΣΚΑΜΗΓΕ, Πραξιτέλους 18, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
20. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) 
Λαγουµιτζή 23, 176 71 Αθήνα 
21. Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση 
Βασ. Κων/νου 79, 671 00 ΞΑΝΘΗ 
22. Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος 
Λόντου 8, 106 81 ΑΘΗΝΑ 
23. Σύνδεσµος Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) 
Θέτιδος 4, 115 28 ΑΘΗΝΑ 
24. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27, 106 82 ΑΘΗΝΑ 
25. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λ. Αλεξάνδρας 60, 114 73 ΑΘΗΝΑ 
26. Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. 
Αδριανού 7, 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ 
27. INTERSYS Α.Ε. 
∆ΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 7, 117 42 ΑΘΗΝΑ 
28. ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ΣΚΡΑ 10, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
29. MICROMEDIA – BRITANNIA A.E. 
ΦΩΚΑΙΑΣ, ΑΙΓΙΝΗΣ & ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
30. ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε. 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 267, 112 54 ΑΘΗΝΑ 
31. Κ. ΤΡΙΜΗΣ 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 44, 104 44 ΑΘΗΝΑ 
32. Ε. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 11, 106 82 ΑΘΗΝΑ 
33. ΜΙΚΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 94, 115 26 ΑΘΗΝΑ 
34. ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙ∆Η Α.Ε.Β.Ε. 
13o χλµ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 14 564 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 
35. Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
MEΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 144 51 ΑΘΗΝΑ 
36. ΗΛΚΑ Α.Ε. 
ΤΕΜΠΩΝ 14, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΑΘΗΝΑ 
37. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 
38. Γ. ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ128/ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 79 166 74 ΓΛΥΦΑ∆Α 
39. FUJITSU SERVICES A.E. (ICL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) 
ΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-5, 117 45 ΑΘΗΝΑ 
40. WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
ΖΗΡΙ∆Η 10, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ/ΑΘΗΝΑ 
41. INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε. 
Α. ΠΑΝΤΟΥ 25, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
42. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΕ 
ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 92 - 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ 
43. Ε. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΤΑΙΝΑΡΟΥ 10-12 & ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 87 - 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
44. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 190 - 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
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45. ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Α.Ε. 
19ο χλµ. Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ 
46. ISOTRON Α.Ε.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Τ.Θ.:117, ΚΟΡΩΠΙ 
47. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 126 & ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 85, 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
48. ΜRS ELECTRONICS EΠE 
ΦΩΚΙΩΝΟΣ 3, 182 33 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ/ΡΕΝΤΗ 
49. TECHNORAN AE 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 80 & ΠΥΛΟΥ, 104 14 ΑΘΗΝΑ 
50. ΑΛΦΑ ΓΡΑΦΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 17, 115 26 ΑΘΗΝΑ 
51. Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
ΝΥΜΦΑΙΟΥ 3, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
52. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε. 
Β. ΜΕΤΑΞΗ 5, 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 
53. ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ 
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 142, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
54. NCR (EΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ 
Λ. ΘΗΣΕΩΣ 330, 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
55. CPI A.E 
ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΟΥ 1 & ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 177 78 Ταύρος 
56. I.R.S. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 33, 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
57. ΑLTEC ABEE 
ΠΑΤΜΟΥ 12, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ 
58. INFOCOM AUTOMATION EΠΕ 
ΘΗΒΩΝ 339, 122 44 ΑΘΗΝΑ 
59. ΑΦΟΙ ΠΟΝΤΙΚΗ Ο.Ε. 
ΚΩΛΕΤΗ 26, 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
60. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΠΑΝΗ (GIGAFON) 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 73, 135 62 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
61. ΣΥΝΘΕΞ ΕΠΕ 
ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΥ 77, 141 31 Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ 
62. ΜΙΚΡΕΛΕΚ Α.Ε. 
ΙΣΜΗΝΗΣ 16, 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ 
63. X – CODE A.E. 
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 24, 143 43 Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ 
64. LOGIC DATA 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 56, 173 42 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
65. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΑΛΙΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ 27 ΠΕΥΚΑ, 570 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
  
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 
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8. ∆/νση Οργάνωσης 
9. ∆/νση Σχεδιασµού & Συντονισµού Φορολογικών Ελέγχων 
10. ∆/νση Μητρώου 
11. ∆/νση ∆ιοικητικού 
12. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (20 αντίγραφα) 
13. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (10 αντίγραφα) 
14. ∆/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων 
α) Γραφείο κ. ∆/ντή 
β) Τµήµα Α' (5 αντίγραφα) 
γ) Τµήµα Β' (5 αντίγραφα) 
δ) Τµήµα Γ’ (20 αντίγραφα) 

 


