
      ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αθήνα, 3 Σεπτεµβρίου 1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      Αρ.Πρωτ.:  1090582/805/0015 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        ΠΟΛ.: 1240 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: B' 

                                           ΠΡΟΣ 

Ταχ. ∆/νση   : Κ. Σερβίας 10               Τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις 

Ταχ. Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ               των Νοµαρχιών του Κράτους 

Πληροφορίες  : Αντ. Γαστεράτος             α) ∆/νσεις Επιθ/σης & Συντ/σµού ∆ΟΥ 

Τηλέφωνο     : 3640870                     β) ∆ΟΥ 

                                           γ) Σ∆ΟΕ - Κεντρική Υπηρεσία και 

                                              Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 

             

                                 

ΘΕΜΑ:      "∆ιαδικασία διαφύλαξης των δηµοσιονοµικών µνηµών των φ.τ.µ. –  

  Απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης και άλλα θέµατα"  

 

 Όπως είναι γνωστό η διαδικασία της σταδιακής εφαρµογής των φορολογικών 

ταµειακών µηχανών άρχισε το 1989 και ολοκληρώθηκε το 1995, µε την ένταξη στην 

υποχρέωση της χρήσης των φ.τ.µ. και των κυρίως χονδροπωλητριών επιχειρήσεων 

(άρθρο 27 ν. 2214/1994). 

 Με αφορµή την επέλευση των χρονικών ορίων πλήρωσης (γεµίσµατος) των 

δηµοσιονοµικών µνηµών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία το θέµα της "τύχης" αυτών, µετά 

την πλήρωσή τους. Εδώ υπενθυµίζουµε ότι όταν πληρωθεί η µνήµη µιας φ.τ.µ. ο 

χρήστης - κάτοχος έχει την ευχέρεια, είτε να προµηθευτεί καινούργια  φ.τ.µ., 

είτε να αντικαταστήσει µόνο τη δηµοσιονοµική µνήµη. 

  

Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  MONO ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ - ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

 ΧΡΗΣΤΕΣ 

 Στην περίπτωση που ο επιτηδευµατίας επιλέξει την αντικατάσταση της 

δηµοσιονοµικής µνήµης της φ.τ.µ. και την τοποθέτηση καινούργιας, πρέπει να 

διαφυλάξει την παλιά ο ίδιος (τελευταίος χρήστης - κάτοχος), καταργουµένης στο 

εξής της διαδικασίας παράδοσης στη ∆ΟΥ. 

 Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση αντικατάστασης της µνήµης 

λόγω βλάβης. 

  



Εξυπακούεται ότι στη τελευταία αυτή περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

1084365/178/0015/ΠΟΛ. 1213/17.7.96 εγκύκλιό µας. (προσκόµιση τεχνικής αναφοράς 

της κατασκευαστικής-εισαγωγικής επιχείρησης περί αδυναµίας ανάγνωσης της 

φορολογικής µνήµης, σύνταξη κατάστασης σε δύο αντίτυπα,  αντιπαραβολικός  

έλεγχος της κατάστασης µε τις εγγραφές των δελτίων "Ζ"). 

 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η αφαίρεση µνήµης γίνεται πάντοτε µε την παρουσία 

εφοριακού υπαλλήλου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1809/1988. 

 Ενόψει των ανωτέρω και για λόγους αποσυµφόρησης των αρχείων των Υπηρεσιών, 

από 1.11.1997 σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης δηµοσιονοµικής µνήµης 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1. Η αφαίρεση της δηµοσιονοµικής µνήµης διενεργείται από την επιχείρηση, που 

έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας ή από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό-

αντιπρόσωπο αυτής, παρουσία εφοριακού υπαλλήλου, στην περιφέρεια της ∆ΟΥ 

που βρίσκεται η εγκατάσταση στην οποία χρησιµοποιήθηκε η συγκεκριµένη 

φ.τ.µ., πριν την πλήρωσή της. 

2. Συντάσσεται κατάσταση σε δύο αντίτυπα (ως το συνηµµένο υπόδειγµα "Α") από 

τον επιτηδευµατία-χρήστη ή κάτοχο, πριν την αφαίρεση της µνήµης, από την 

οποία θα προκύπτουν : 

2.1. Για το τελευταίο έτος λειτουργίας της  φ.τ.µ. και τα δύο προηγούµενα 

αυτού. 

- Ο α/α και η ηµεροµηνία του ηµερησίου δελτίου "Ζ", που εκδόθηκε στην 

���τελευταία ηµεροµηνία κάθε φορολογικής περιόδου ΦΠΑ (π.χ. για επιχείρηση 

µε βιβλία Β' κατηγορίας που αποδίδει ΦΠΑ ανά δίµηνο, καταγράφονται οι α/α 

των "Ζ" της 28/2, 30/4, 30/6, 31/8, 31/10, 31/12). 

Αν στην καταληκτική ηµεροµηνία κάθε περιόδου δεν έχει εκδοθεί "Ζ", λόγω µη 

ύπαρξης συναλλακτικής κίνησης καταγράφεται το τελευταίο "Ζ" που είναι 

εγγύτερα στην καταληκτική ηµεροµηνία.  

- Το ενταµιευθέν ποσό τζίρου για κάθε περίπτωση, όπως εµφανίζεται στο 

καταχωρηµένο στην κατάσταση "Ζ". 

- Ειδικά, για τα "Ζ" που εκδόθηκαν στη λήξη κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου 

(30/6 ή 31/12), εκτός του συνολικού τζίρου, θα αναγράφεται επιπλέον και ο 

εµφανιζόµενος στα "Ζ" αυτά ΦΠΑ κατά συντελεστή. 

 

 

 

 

 



2.2. Για το πέραν της τριετίας διάστηµα. 

- Για το χρονικό διάστηµα λειτουργίας  της φ.τ.µ.  που προηγείται του 

ανωτέρω χρονικού διαστήµατος (3 χρόνια) και από την έναρξη λειτουργίας της 

µηχανής,  στην  κατάσταση  θα  αναγράφονται µόνον  τα  ενταµιευθέντα    

ποσά τζίρου που προκύπτουν στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. 

 Εννοείται ότι στην περίπτωση που η φ.τ.µ. έχει προηγουµένως µεταβιβαστεί 

µία ή περισσότερες φορές, η ανωτέρω κατάσταση θα περιλαµβάνει τα 

δηµοσιονοµικά δεδοµένα µόνο του τελευταίου κατόχου-χρήστη. 

3. Συντάσσεται πρωτόκολλο αφαίρεσης της δηµοσιονοµικής µνήµης σε δύο αντίτυπα 

(ως το συνηµµένο υπόδειγµα "B"). 

4. Το ένα αντίτυπο της ως άνω κατάστασης και  του πρωτοκόλλου υπογράφονται 

από το χρήστη-κάτοχο της φ.τ.µ., τον τεχνικό που διενέργησε την αφαίρεση 

και τον παριστάµενο εφοριακό και µαζί µε το βιβλιάριο συντήρησης 

παραµένουν και φυλάσσονται από τον επιτηδευµατία. 

Τα άλλα αντίτυπα της κατάστασης και του πρωτοκόλλου καθώς και 

φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης παραλαµβάνονται 

από τον εφοριακό υπάλληλο και παραµένουν στη ∆ΟΥ ή αποστέλλονται 

υπηρεσιακώς εντός δέκα  (10)  ηµερών στη ∆ΟΥ της έδρας (φορολογίας), 

εφόσον η αφαίρεση έγινε σε διαφορετική ∆ΟΥ (π.χ. ∆ΟΥ υποκαταστήµατος). 

 

ΙΙ. ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ Φ.Τ.Μ. ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ Φ.Τ.Μ. 

1. Υποχρεώσεις χρήστη 

 Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιτηδευµατίας προβεί στην αγορά 

καινούργιας φ.τ.µ., λόγω πλήρωσης της µνήµης υποχρεούται : 

α) να διαφυλάξει ολόκληρη την παλιά µηχανή, το βιβλιάριο συντήρησης καθώς και 

τη δηµοσιονοµική µνήµη µε τα στοιχεία που εµπεριέχονται σ' αυτήν, για όσο 

χρόνο απαιτείται, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 

2, 39 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/92) και του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 

1809/1988. 

β) να συντάξει σε δύο αντίτυπα την κατάσταση της παραγράφου 2 του 

προηγούµενου κεφαλαίου και να υποβάλει στη ∆.Ο.Υ. εντός δέκα (10) ηµερών 

το ένα αντίτυπο αυτής, µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση, που προβλέπουν οι 

διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1809/1988 για την αγορά της νέας 

φ.τ.µ 

 



 Εξυπακούεται ότι και στην πλήρωση της µνήµης της φ.τ.µ. χωρίς να αγορασθεί 

νέα (π.χ. επιλέγεται η χρήση Η/Υ), έχουν ανάλογη εφαρµογή τα οριζόµενα στην 

παράγραφο αυτή. 

2. Απόσβεση αξίας καινούργιας φ.τ.µ. 

 Τονίζεται ότι στην περίπτωση αγοράς καινούργιας φ.τ.µ., παρέχεται από τις 

διατάξεις  του  ν. 1809/1988  (άρθρο 9 παρ. 1 και 2),  η δυνατότητα απόσβεσης 

της αξίας της. Στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας και εφόσον ο 

επιτηδευµατίας φορολογείται µε τη χρήση µοναδικών συντελεστών (εξωλογιστικός 

προσδιορισµός καθαρών κερδών), η αξία  της φ.τ.µ. εκπίπτει  από τα καθαρά κέρδη. 

 Το πλεονέκτηµα αυτό δεν υφίσταται σε περίπτωση αντικατάστασης µνήµης. 

  

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ-ΚΑΤΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

 �Σε συνέχεια της µε αριθ. 1051689/146/0015/ΠΟΛ. 1159/9.6.97 εγκυκλίου µε 

την οποία ζητήθηκαν στοιχεία (φωτοαντίγραφα των σελίδων του σχετικού βιβλίου) 

των κατόχων-χρηστών φ.τ.µ. και ενόψει της εφαρµογής του προγράµµατος TAXIS, 

τονίζουµε ότι για τις  εγγραφές  που  θα  διενεργούνται  στο  εν  λόγω βιβλίο 

από τώρα και στο εξής θα πρέπει να τίθενται οπωσδήποτε ο Αριθµός Φορολογικού 

Μητρώου  (ΑΦΜ)  του συγκεκριµένου κατόχου καθώς και ο αριθµός µητρώου της 

µηχανής. Για το λόγο αυτό πρέπει, µέχρι να γίνει εκτύπωση νέου βιβλίου, να 

γραµµογραφήσετε κατάλληλα το υπάρχον, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής των 

στοιχείων αυτών. 

 
ΙV. ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Επειδή αρκετές φορές έχουν  τεθεί ερωτήµατα ως προς τον τρόπο 

αντιµετώπισης των περιπτώσεων απώλειας των βιβλιαρίων συντήρησης των φ.τ.µ., 

επισηµαίνουµε ότι για τη χορήγηση νέου βιβλιαρίου, θα πρέπει να ακολουθείται η 

παρακάτω διαδικασία: 

- Ο χρήστης-κάτοχος προσέρχεται στην αρµόδια ∆ΟΥ και υποβάλλει υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την απώλεια. 

Για την περίπτωση αυτή ως γνωστό προβλέπεται η επιβολή προστίµου, βάσει 

των  συνδυασµένων διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 10 παρ. 4 του       

ν. 1809/1988 

- Η ∆ΟΥ χορηγεί αντίγραφο της δήλωσης επιτηδευµατία, στην οποία τίθεται η 

εξής σηµείωση : "Ακριβές αντίγραφο από κατατεθείσα όµοια στην Υπηρεσία 

µας". 

 



- Ο επιτηδευµατίας προσκοµίζει το  αντίγραφο στην επιχείρηση, που έχει 

λάβει την άδεια καταλληλότητας, για τη συγκεκριµένη φ.τ.µ. ή σε 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό αντιπρόσωπο αυτής και του χορηγείται νέο 

βιβλιάριο µε την ένδειξη "ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ" 

σηµειώνοντας στο βιβλιάριο και τον αριθµό πρωτοκόλλου, τον οποίο έχει 

λάβει η υπεύθυνη δήλωση από τη ∆ΟΥ. 

Εξυπακούεται  ότι σε  καµιά περίπτωση δεν µπορεί να χορηγηθεί νέο 

βιβλιάριο συντήρησης, εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η ως άνω περιγραφόµενη 

διαδικασία. 

  

V. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Σύµφωνα  µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 1809/1988 "ο συντηρητής ή 

επισκευαστής υποχρεούται να καταχωρεί στο βιβλιάριο της µηχανής, κάθε επισκευή 

και συντήρησή της, υπογράφοντας και θέτοντας τη σφραγίδα του ......." 

 Επειδή διαπιστώθηκε, ότι έχουν δηµιουργηθεί προβλήµατα σχετικά µε την 

ανωτέρω υποχρέωση,  διευκρινίζουµε ότι ο εξουσιοδοτηµένος τεχνικός, µετά από 

κάθε επισκευή, συντήρηση ή αφαίρεση  δηµοσιονοµικής  µνήµης, πρέπει να 

ενηµερώνει το βιβλιάριο συντήρησης και να αναγράφει ευκρινώς τα ατοµικά του 

στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) ως και τον αριθµό σφραγίδας 

("ζουµπά") θέτοντας παράλληλα την  υπογραφή του και  τη σφραγίδα της 

επιχείρησης, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί για την επισκευή και συντήρηση του 

συγκεκριµένου τύπου φ.τ.µ. 

 Τέλος, επισηµαίνεται ότι, η εξουσιοδοτούµενη  επιχείρηση δεν 

νοµιµοποιείται να  εξουσιοδοτήσει περαιτέρω  (υπεξουσιοδότηση)  άλλη  επιχείρηση 

(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), για την παροχή τεχνικής υποστήριξης. 

 

VI. ΤΕΛΙΚΑ 

 Παλαιότεροι εγκύκλιοι που ρυθµίζουν τα ανωτέρω θιγόµενα θέµατα κατά 

διάφορο τρόπο εξυπακούεται ότι δεν ισχύουν, ως προς τα συγκεκριµένα σηµεία. 

 

      Ακριβές αντίγραφο                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΛΤΙΩΝ "Ζ" 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟ. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Φ.Π.Α. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ "Β" 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

 
 
Σήµερα .............. ηµέρα ........... και ώρα ........ στα γραφεία της 

∆ΟΥ............................................................................. 

έγινε αποσφράγιση και αφαίρεση της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ από την ταµειακή µηχανή 

του τύπου ................................. µε Αριθµό Μητρώου .................. 

Κάτοχος της Ταµειακής Μηχανής .................................................. 

.................................................. Α.Φ.Μ. ...................... 

Τα τελευταία δεδοµένα της Φορολογικής Μνήµης που αφαιρέθηκε είναι: 

Αριθµός τελευταίου ηµερήσιου δελτίου "Ζ" : .................. 

Ακαθάριστα έσοδα ΚΩ∆. Α-Β-Γ-∆ : .................. 

Ακαθάριστα έσοδα ΚΩ∆. Ε : .................. 

ΦΠΑ Α: 

ΦΠΑ Β: 

ΦΠΑ Γ: 

ΦΠΑ ∆: 

Η αφαίρεση της µνήµης έγινε: 

1) Λόγω πλήρωσης 

2) Λόγω βλάβης (καταστροφή της µνήµης) 

(Τίθεται Χ ανάλογα µε την περίπτωση) 

Τοποθετήθηκε καινούργια Φορολογική Μνήµη µε Αριθµό Μητρώου ................... 

Η παραπάνω διαδικασία έγινε παρουσία του Εφοριακού Υπαλλήλου κ. .............. 

................................. της ∆ΟΥ .................................... 

 

 

Ο εξουσιοδοτηµένος                Ο Χρήστης             Ο Εφοριακός Υπάλληλος 

αντιπρόσωπος 

 
 
 
(σφραγίδα υπογραφή)              (υπογραφή)            (σφραγίδα ∆ΟΥ-Υπογραφή) 
 
 
Το παρόν συντάσσεται σε δύο (2) τουλάχιστον αντίγραφα. Ένα παραδίδεται στον 
κάτοχο της φ.τ.µ. και το άλλο στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 


