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Πίνακας περιεχομένων

Α.1238/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Α.1011/16-1-2020 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση
από την χρήση μοντέλων Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν
άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1
Αριθμ. Α. 1238
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1234/9-10-2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), όπως ισχύει.
(ΦΕΚ Β 4755/27.10.2020)
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251),
β) της υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1234/9-10-2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία
Α.1100/2020 (Β' 1751) και Α.1176/2020(Β' 3293) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση
- Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και
συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β' 3517),
δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1234/9-10-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και
συστημάτων» (Β' 136),
ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1135/26-10-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους» (υπ'
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αρ. 1100772/1474/0015) (Β' 1592),
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1063/26-03-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Απαγόρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών
μοντέλων Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας
υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της» (Β' 633),
ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1285/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ ΠΟΛ.1015/10-1-2012 (Β'
257) “Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών”» (Β' 54/2014),
η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/21-02-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ1285/31-12-2013 (Β'
54) “Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών"» (Β' 592),
θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/01-04-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.
Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατό-χων-χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β'
497),
ι) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α'
94) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και
του άρθρου 41 αυτού,
ια) Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968 και Β' 1238), όπως ισχύει με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α.1125859
ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαρ. α' της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπ' αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς
την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από την χρήση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την υπό στοιχεία ΠΟΛ
1234/9-10-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 1362) και την υπό
στοιχεία ΠΟΛ1135/26-10-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β'
1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε συνάφεια με τα μέτρα που
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί
η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που
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έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1234/9-10-2002 (Β' 1362) και
ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85),
όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Η παρ. Β' αντικαθίσταται, ως εξής: «Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων
Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-12-2020».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ' αντικαθίσταται, ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων
Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-12-2020, την παύση αυτών».
3. Η παρ. Ε' αντικαθίσταται, ως εξής: «Από την 1-1-2021 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων
λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού
παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 23 Οκτωβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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