
ΜΣΗΓΉΤΕΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο Ν0μο> «Καδεέρωση Ηλεκτρονικών Ταμειακών 

Μηχανών».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στα πλαίσια των προσπαδειων που καταβάλλονται στο V 
πουργειο Οικονομικών για την χ/χμάρφωση χαι τον εκσυγχρο- 
vteuo το φορολογικού συστήματος, ιδιαίτερα μετά την εεαρ- 
μογη στη Χώρα μ»ς του Φ.Π.Α. από 1.1.1987. ενόψει δε 
χβί τη; αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος και με 
ττοχο την απλοποίηση κα: βελτίωση διαδικασιών και την 
Λαφρντναη των <5ο:ολαγούμι νων πολιτών ατό γράφε ιοχ:στίχε; 
διαδεχαπες. αλλά ν.α: την περιστολή τη; φοροδιαφυγής. πε
ριλαμβάνεται χαι το παρόν νομοσχέδιο.

Είναι γνωστά τα δεσμικά μέτρα στον τομέα τη; φορολο
γίας WJ έχουν ληφδεί ατό το Υπουργείο Οικονομικών. Η 
av.cnελεσματιχότητα των μέτρων χυτών χαι η συμβολή τους 
στην ουσιαστική βελτίωση τον οορολογικαυ συστήματος είναι 
πλέον αναμφισβήτητη, αν μάλιστα ληφδεί υπόψη ότι στο σύ
νολο σχεδόν των περιπτώσεων τα μέτρα χυτά λειτουργούν 
οτοερ των φορολογούμενων χαι του Δημοσίου.

Με γνώμονα το συμφέρον τη; Πολιτείας χαι των ειλιχρι- 
νών φορολογούμενων και με στόχους χυτούς που τροαναφέρ- 

;αν, γίνβται ένα αχόμχ αποφασιστικό βήμα εκσυγχρονισμού 
τι ι φορολογικού συστήματος, αφού είναι γνωστό ότι η ττ-ρσ- 
στάδεια χυτή συμπληρώνεται απαραίτητα και αχό την ανα- 
βχδμιση χαι τον εκσυγχρονισμό των μέσων φορολογικού ελέγ
χου. Πιρος την κατεόδυνση χυτή η καδιόρωση οχοχρέωση; 
τήρησης Ηλεκτρονικών Τχμειχκών Μηχανών (H.TJM.) από 
τους ετττηϊειχιοιτίες της Χώρας, χατά την έννοια του Κ.Φ.Σ., 
αποτελεί ηοανοποττγτη ώριμης ανάγκης. Το μέτρο δε αυτό, 
εκτός από την περιστολή της φοροδιαφυγής, δα συμβάλλει 
στην καλύτερη οργάνωση και εαοχηρέτηση των ίδιων των 
επττηδεειμχτιών. Ειδικότερα:

Άρδρο 1

1. Με την παράγραφο 1 καδιερώνεται η υποχρέωση στους 
ετιτηοομοατίτς. κχτά την έννοια του Κ.Φ.Σ., να τηρούν και 
χρησιμοποιούν για την έκδοση αποδείξεων λιανικής τώλητης: 
ή παροχής υπηρεσιών ειϊικές Η.Τ.Μ., των οποίων τα τεχνι
κά χαρακτηριστικά δα καδορίζονται με ατο οάσεις του Υ
πουργού Οικονομικών. Για τη διευκόλυνση των επιτηδεύμα
τα ών, κυρίως των μακρών που δεν έχουν μεγάλο κύκλο εργα
σιών, και η προμήδεια Η.Τ.Μ. μπορεί να τους επιβαρύνει 
χωρίς ενδεχομένως να τους εξυπηρετήσει ουσιαστικά, καδώ; 
και γι' χυτούς που εκδίδουν αποδείξεις αηχανσγιναφικά και 
ήδη έχουν υποστε! κάποια δαπάνη. για τον εκσυγχρονισμό της 
επιχείρησής τους, πχκρέχετα: η δυνατότητα να ουνεχίσουν, εφ’ 
όσον επιδοιχοΰν να χρησιμοποιούν δεωρηυένε; χειρόγραφες ή 
δεωρημένες μηχανογραφικές αποδείξεις κατά περίπτωση.

Άρδρο 2

Με τις διατάσεις του άρδρου χυτού καθιερώνεται υποχρέ- 
ωση των κατασκευαστών Η.Τ.Μ.. να ζητούν, πριν ατό οποια- 
δήτοτε διάδεση στην αγορά των μηχανών αυτών, τη; έγκρι
ση ειδικής Ετιτροτής σχετικά με την καταλληλότητα τους. 
Η Επιτροπή. -δα εξετάζει κάδε φορά δείγμα του συγκεκριμέ
νου τόπου Η.Τ.Μ.. μετά ατό αίτηση του ενδιαφερομένου και 
δα δίνει την τελική έγκριση, εφ’όσον συντρέχουν οι τροΰτοδέ- 
σεις του χεχφέρονται στις διατάξεις αυτές και στις τεχνικές 
τροδι αγραφές.

Η ίδια Ειδική Επιτροπή δα εξετάζει τις ηλεκτρονικές τα
μειακές μηχανές του χρησιμοτοιούντχ/ μέχρι 25 Μαΐου 1988 
ατό ετιτηδευματίες του υτοχρεωτικά ή τροαιοετικά τηρούσαν 
βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και δα δίνει άδεια 
καταλληλότητας για τεραιτέρω χρησιμοτοίησή τους εφ’ όσον 
ί:ατιστωδεί ότι διαδιέτουν τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρα- 
κηριστικά του προβλέπονται ατό τις τεχνικές τροδίαγοχοές.

Άρδρο 3

Με τις διατάξεις του άρδρου αυτού καδιερώνουν υποχρε
ωθείς στους κατασκευαστές για την καλύτερη διευκόλυνση 
και εξυπηρέτηση των χρηστών των Η.Τ.Μ.

Άρδρο 4

Με τις διατάξεις του άρδρου αυτού, καδιερωνονται υτο- 
χρεώσεις στους τωλητές και στους αγοραστές των Η.Τ. 
Μ. για την ενημέρωση και τληροφόρηση των Οικονομικών 
Εφοριών σχετικά με τους χρήστες και τον αριδμό Η.Τ.Μ. 
του δα χρησιμοποιεί κάδε υπόχρεος. Οι Οικονομικές Εφο
ρίες δα τηρούν ειδικό βιβλίο που δα παρακολουδούν κατά 
χρήστη τις Η.Τ.Μ. που αγόρασε, ως και κάδε μεταβολή 
που αφορά στο χρήστη των μηχανών.

Άρδρο 5

1. Με την παράγραφο 1 καδιερώνεται η υποχρέωση 
στους χρήστες Η.Τ.Μ., να τηρούν και να διαφυλάσσουν το 
όιδλιάριο συντήρησης που παραδίδεται από τον προμηδευτή 
στον αγοραστή και να το ενημερώνουν με κάδε γεγονός που 
σχετίζεται με την Η.ΤΜ.

2. Με την παράγραφο 2 καδιερώνεται υποχρέωση ενη
μέρωσης του πιο πάνω βιβλιαρίου από τον επισκευαστη και 
υποχρέωση του ίδιου να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια 
Οικονομική Εφορία του χρήστη σε περίπτωση του η μηχσντ 
δε διαδέτει πλέον τις ρδιστητες και τα χαρακτηριστικά 
που απαιτεί ο νόμος λόγω δλαδών ή άλλων αίτιων.

3. Με την παράγραφο 3 υποχρεώνεται ο χρήστης Η.Τ. 
Μ., να εκδίδει δεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις σε πε
ρίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διακόπτεται η λειτουργία 
της Η.Τ.Μ.

Άρδρο 6

Με τις διατάξεις του άρδρο υαυτού και για τη διασφά
λιση των συμφερόντων του Δημοσίου από επεμβάσεις στην 
Η.Τ.Μ. με σκοπό την αλλοίωση των δεδομένων χυτής προ- 
δλέπεται ειδική σφράγιση των Η.Τ.Μ. παρο’ΧΊα υπαλλήλου 
του Τπουργείου Οικονομικών. Επίσης προδλέπεται οτι και κά
δε αποσφράγιση της μηχανής ή αφαίρεση της μνήμης δα γί
νεται παρουσία υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών. Οι 
λεπτομόοειες εφαρμογής των διατάξεων χυτών δα καδορι- 
στούν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Άρδρο 7

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ταυ άρδρου αυτού 
προδλέπεται η σύσταση ειδικής επιτροπής στη Διευδννση Βι- 
δλέων και στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών και παρέ
χεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να συνιστα 
όμοιες επιτροπές σε περιφέρειες ή νομούς της χώρας με τις 
ίδιες αρμοδιότητες, που δα αποτελειται απο πεντε (5) μέλη, 
υπαλλήλους της Διεύδυσης χυτής και ειδικούς τεχικούς του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Η Επιτροπή αυτή δα χορηγεί την άδεια καταλληλότητας 
για τη διάδεση σην αγορά των Η.Τ.Μ.

Τα μέλη, η διάρκεια της δητείας τους, η μηνιαία αποζη
μίωση, οι αρμοδιότητες της Tto πάνω Επιτροπής ως και κά
δε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών.

Άρδρο 8

Με τις διατάξεις του άρδρου χυτού παρέχεται η δυνατό
τητα στο Υπουργείο Οικονομικών να ενεργεί δημοπρασίες, 
μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής προσφορά 
Η.Τ.Μ. για rry κάλυψη των αναγκών των υποχρεών επιτη- 
δευματιών. με σφραγισμένες προσφορές για την προμήδεια 
απ' αυτό Η.Τ.Μ., που δα τις διαδέτει στους υπόχρεούς επι- 
τηδευματίες. Ο: μηχανές αυτές πρέπει να διαδετουν ελάχι
στο ποσοστό εγχώριας προστιδέμβνης αξίας.



Άρ£ρο 9
Mt τις διατάξεις του άρθρου αυτού ταρέχοντα: κίνητρα 

ροίολογΓκά χα: χρηματοτιστωτιχά γι χυτούς του τρόχειται 
να χαοκτήσουν τις Η.Τ.Μ.. ιτροεκρυιένα τ*?έχεται Τ ό«να- 
τότητα στόσδεσης της σχετικής δατάνης. είτε ερ’ άταξ είτε 
ιαότοσα σε τεοισσότεσες χρήσεις, όχι όαως τέραν των τριών

(3ΚEicικότερσ χαι για τις τεριττώτει; του τηρούνται διδλία 
Ε' ή Γ' χατηγορίας του Κ.Φ.Σ. χα: τα καόαρά κέρδη των 
ετιχειρήσεων τροσδιορίζοντα: εξωλογιστιχά για οτοιοδήτοτε 
λόγο ταρέχετα: δυνατότητα έκσττωτης της σχετικής :στάνης 
αγοράς των Η.Τ.Μ. (ικσοστό ατόσόεση; χαι τυχόν τάχους 
δανείων τ τιστωσεων του έχουν συνάγει για την αγορά 
< Η.Τ.Μ.1 ατό τα καόαρά τους κέρδη.

Για τους ετιτηδεαματιες του -λα αντικαταστήσουν τι; ήδη 
χρησιμοτοιούμενες μηχχ-ες με Η.Τ.Μ. του νόμου χυτού τα- 
οέγετα: εχιτλέον των άλλων χινήτρων για τις καινούργιες 
μηχανές χαι η δυνατότητα να εχτέσουν χατά τον χρόνο αντι
κατάστασης των ταλιών ταμειχ/νών μηχανών ολόκληρη την 
ατνατόσόεστη αξία αυτών, είτε ατό τα αχαόάριστα έσοδα 
τους είτε ατό τα χα-όαιά τους χέρόη. χατά τερίττωση.

Τέλος τε τεριττωση λήψης δανείου για την αγορά Η.Τ.Μ. 
ετιόοτείται το ετιτόχιο χορήγησης του δανείου με τέντε ('ο'; 
ποσοστιαίε; μονάδες, αε χρέωση του χοινού λο'-αοιασυού του 
ν. ! 28/1975.

Ο: όρο: χορήγησης του δανείου χαι χάόε σχετιχή λεττο- 
μεαεια όα καόοριζσντχ: με χοινές ατοοάσεις των Υτουργών 
Βόνιχής Οιχονομίας χα: Οικονομικών χα: του Διοιχητή- της 
Τράτεζας της Ελλάδας.

Ά*όρο 10
Οι διατάσεις του άρόρου χυτού τροδλέτουν κυρώσεις σε 

δάσος των ταραόατών των διατάσεων του νόμου αυτού. Οι 
χυρώσεις αυτές είναι χυστηρές για να αχοτρ-έτουν έτσι τους 
υτόχρεους ατό ενέργειες ή ταρ αλείψεις του όα ατοσχοτούν 
στην χαταστροττήγηση ρορολογικών διατάσεων.

Άρόρο 11

Ατό τη- έναρξη ισχύος του νόμου αυτού χαταργούντα: ο:
διατάσεις του ν. 625/1977 (άρόρο 5) χαι οι διατάξεις του 
άρόρου 35 του ν. 1694/1937 του αναρέρονται σε -δέματα του 
ρυόμιζονται με τον ταρόντα νόμο.

* Αρ όρο 12

Η ισχύς των διατάξεων αυτου του νόμου αρχίζει ατό τη δημο
σίευση του στη- Εφημερίδα της Κυδερνήσεως.

Αόήνα. 7 Ιουλίου 1988

Ο Αντιτρόεδρος της Κυδέρνησης 
χαι Υτουσγές Δικαιοσύνης
Α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΡΓΑΣ 

Ο: Υτουσγο!

Ηεοεδοιασ τη; Κυδέονησης Οιχονοαικών
Λ. ΚΑΚΛΑΜΑΚΗΣ Δ. ΤΣΟΒυΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Καόιεριοση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών.

Άρόρο 1

ί. Ο: ετιτηοευματίες του τωλούν αγαόά λιανιχώς ή κυ
ρίως λιχ-τκώς ή ταρέχουν υτηρεσίες στο κοινό και τηοούν 
'ι£7.ια δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολο- 
γιχών Στοιχείων ιτ.ο. 99/1977 ΦΕΚ 34). υτοχρεο υνςα· 
να χρηστυ.-οτοιού- ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές για την 
εκτοση των ατοδείξεων λιχ-ικής τώλησης χγαόών και τυ- 
ρονης υτηρεσιών. Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστι- 

των μηχανών και το ττοιχεία του σρέτει να τεριένοντα:

στις εκδιδόμενες ατή αυτές ατοδείξεις ορίζονται με ατοοαστ 
του Υτουργού Οικονομικών, του δημοσιεύεται στην Ερημε:·.· 
δα της Κυόερνήτεως. Ο: ετιτηδευματιες αυτοί, αντ: να χρη- 
σιμοτοιούν ηλεκτρονικές ταμειακέ; μηχανές, μτορούν να εκ
δίδουν όεωρηυένες διτλότυτες ατοδείξεις λιανοχής τώλησης 
σγαόών ή ταροχή; υτηρεσιών υ- τρότο αηχανογρατικό ή 
χειρόγραρο. στις οτοίες όμως τρέτει να χ-αγραρονται τα 
στοιχεία των ατοδείξεων των ηλεκτρονικό)·- ταμειακών μη
χανών. Στις χειρόγραρες ατοδείξεις αναγράροντα: ετιτλέο. 
αναλυτικά το είδος και η τοσότητα των αγα-ύών ή τι είδος 
των ταρεχόμενων υτηρεσιών. κατά τερίστωστ. καόώ: και - 
συνολική αξία ολογράρως.

2. Με ατόοαση του Υτευργού Οικονομικών, του δημοσίευε 
τα: στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως. ορίζοντα: ο vpr.vo: 
έναρξης τη; υτοχρεωτικής χρησιμοτοίτσης των ηλεκτρονι
κών ταμειακών μηχανών τη; τροηγούμενης σαραγράρε.
ο: χασηγοοίες τιον ετιτηδευματιών του όα χρησιμοτοιού - τι: 
•μηχανές αυτές σε ολόκληρη ττ Χώρα ή σε τμήματα, τη: 
Χώρας. Ο χρόνος έναρξης εραρμογής του μέτρου αυτού 
μτορε: να οριστεί κα: σταδιακά όχι τάντως τρ>·- ατό την Ιη 
Νοεμδρίου 1988.

3. Ανεξάρτητα ατό το αντικείμενο των εργασιών τους :: 
ετιτηδευματιες της σαραγράρου 1. οι οτοίοι κάνουν έναρξη 
των εργασιών τους υστέρα ατό τη χρονολογία του άρχισε η 
τοώτη σταδιακή χρησιμοτοίηση των ηλεκτρονικών ταμεια
κών μηχανών, υτοχρεούντα: να χρησιμοτοιούν τις μηχανές 
αυτές ή να εκδίδουν όεωρημένες διτλότυτες ατοδείξεις λια
νικής τώλησης σγαόών ή ταροχής υτηρεσιών σύμφωνα με 
όσ-α ορίζονται στην ίδισ ταράγραρο.

4. Ατό τη, δημοσίευση της ατόρασης του Υτουργου Οικο
νομικών. του τροδλέτεται στην ταράγραρο 1. οι ηλεκτρονι
κές ταμειακές μηχανές, του τροορίζονται να χρηαιμοτοιηόοόν 
ατό ετιτηδευ-ματίες για την έκδοση των ατοδείξεων λιανι
κής τώλησης σγαόών ή ταροχής υτηρεσιών. τρέτει να έ
χουν τουλάχιστον τις ιδιότητες κα: τα τεχνικά χαρακτηρι
στικά του ορίζοντα: στη- ατόραση αυτή.

Άρόρο ο

1. Ο: ηλεκρονικές ταμειακές μηχανές του τ 
άρόρου για να χρησιμοτοιηόου-- για την έκδοση

ροηγο υμ.ενο. 
ατοοείξειο·-

-Μχ-ικης τώλησης ατο ετιτηοευματίες του υτοχειντα: στις 
διατάξεις του νόμου αυτού, σ.ρέτε: να είναι εφοδιασμένες υε 
άδεια κ.αταλληλότητας. Την άδεια αυτή χορηγ ’ , ετιτσο
τή του άρόρου 7 ύστερα ατό αίτηση του ενδιαρε: μενού τρο- 
μηόΓυτή. Για την έκ,δοση της άδειας χαταλλη/ώτητ ας η ετι- 
τροτή εκτιμά ιδίως: α) χ- το δείγμα της ηλεκτρονικής τα
μειακής μηχανής, το οτοίο υτοχρεούται να τροσκ-ομίσει c 
τρομηόευτής τριν ατό τη·- εξέταση της αίτησής του. αντα- 
τοχρίνετσ: στις ιδιότητες κα: τα τεχνικά χαρακτηριστικά
τοο όα κσόοριστού·- με την ατόραση τη; ταραγράρου 1 του 
τροηγούμενου άρόρου. ί' χ- ο τρομηόευτής διαόέτε: ττην
Ελλάδα άρτιο δίκτυο ετττκ.ευής κα: χυ·-τήρησης των ηλε
κτρονικών ταμειακών μηχχ-ών και εξσσραλίζε: τα χ-αρκ.αία 
ατοέόματσ ανταλλακτικών κ.αι εξαρτημάτων στη- Ελλτίδα. 
γ^ χ- ο τρομηόευτής είναι ρεσέγγυος χαι ί'ι αν είναι δυ
νατή τ ταρακολούόηση ατό την ετιτροτή στο στάδιο της κ.α- 
τχτκτυής ότι οι ταστγτχΓ-c; τλεκτρονικ.ές ταμειακέ; ι.’.τ- 
κανές .συμρωνοόν με το δείγμα.

Για να είναι δυνατός ο τιο τάνω έλε·γχος τρέτει τουλά
χιστον το 35'λ του κόστους της ταμειακής μηχανής να κα 
λύττεται ατό εγχώρια ττρεστιόέμενη αξία. Η ετιτροτή δι
καιούται να εξετάσει κα: κ.άόε άλλο στοιχείο του είναι ατα- 
ραίτητο για τη διαμόρφωση τελικής γνώαης. Ο τρομτόευ- 
τής υτοχρεούται να τροσκ.ομίσει στη- ετιτροτή κάόε στοι
χείο του όα ζητηόΐί ατό αυτή.

2. Ο αρ τόμος κα: η χρχονολογία της άδειας χαταλληΰ.ό- 
τητας αναγράφεται στη- ειδική μεταλλική ετικέττα κάυί 
μηχανής του συγκεκριμένου τύτου. μαζί με τα άλλα στοιχεία 
ταυτότητάς της.


