Αριθμ. ΠΟΛ 1058 21-02-2014
Υποχρζωςη των κατόχων αδειών καταλληλότητασ ΑΔΗΜΕ − Ταξιμζτρων, ςτα φορολογικά
ταξίμετρα των οποίων παρατηρείται το φαινόμενο να επεμβαίνουν άτομα μη
εξουςιοδοτημζνα από τουσ καταςκευαςτζσ, με αποτζλεςμα να δημιουργοφνται προβλήματα,
που ζχουν άμεςη ςχζςη με τη λειτουργία τουσ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 άρκρου 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Αϋ) «Κακιζρωςθ
Φορολογικϊν Μθχανιςμϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν.
2. Τισ διατάξεισ τθσ Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/ 0015/ΡΟΛ 1135/26−10−2005 (ΦΕΚ 1592Βϋ).
3. Τισ διατάξεισ τθσ Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΡΟΛ 1234/9−10−2002 (ΦΕΚ 1362Βϋ).
4. Τθ κζςθ που διατφπωςε θ αρμόδια Διακομματικι Επιτροπι του άρκρου 7 του Ν. 1809/1988
(ΦΕΚ 222Αϋ) όπωσ ιςχφει, ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ τθν 17/12/2013.
5. Τθν ανάγκθ περιςτολισ τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων του
Δθμοςίου.
6. Τθν αρικμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23.11.2013 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του
Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Συμπλιρωςθ τθσ αρικμ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Βϋ 130 και 372)
απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ
αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του
Υπουργείου Οικονομικϊν». (ΦΕΚ 3317Βϋ/27.12.2013).
7. Πτι από τθν Απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ
Ρροχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε:
Ορίηουμε τθν διαδικαςία διαςφάλιςθσ τθσ μθ αποςφνδεςθσ τθσ καλωδίωςθσ και τθν αποφυγι
παρεμβάςεων ςτισ ειδικζσ κφρεσ επικοινωνίασ των ΑΔΘ ΜΕ−Ταξιμζτρων, οι οποίοι είναι
ςτακερά ςυνδεόμενοι φορολογικοί μθχανιςμοί μζςω ειδικισ κφρασ με ιδθ εγκαταςτθμζνα
θλεκτρονικά ταξίμετρα, ωσ ακολοφκωσ:
1. Οι κάτοχοι των κάτωθι αδειών καταλληλότητασ ΑΔΗΜΕ−Ταξιμζτρων:
Α) Τφποσ Φ.Θ.M. «LP45F» με αρικμό ζγκριςθσ 15ΤΞΒ289/31.10.2003
Β) Τφποσ Φ.Θ.M. «LP46F» με αρικμό ζγκριςθσ 15ΤΞΘ454/19.7.2010
Γ) Τφποσ Φ.Θ.Μ. «SIK−FISK» με αρικμό ζγκριςθσ 15ΤΞΔ292/31.10.2003
Δ) Τφποσ Φ.Θ.Μ. «SIK−FISK Plus» με αρικμό ζγκριςθσ 15ΤΞΝ484/7.12.2011

υποχρεοφνται να προβοφν ςτθν ςφράγιςθ τθσ ςειριακισ κφρασ (5232,ΘΑΦΜ). Θ
ςυγκεκριμζνθ κφρα προορίηεται για τθν ανάγνωςθ των δεδομζνων τθσ φορολογικισ μνιμθσ,
επίςθσ μζςω τθσ ιδίασ κφρασ είναι δυνατι θ διαςφνδεςθ τθσ ΑΔΘΜΕ Ταξιμζτρου με Θ/Υ για τθ
διενζργεια των προγραμματιςμϊν και των επεμβάςεων εξουςιοδοτθμζνου τεχνικοφ.
Επίςθσ το καλϊδιο που ςυνδζει τθν Ειδικι Θφρα Ειςαγωγισ Δεδομζνων (ΕΟΕΔ) με το
θλεκτρονικό ταξίμετρο (με τα δεδομζνα διαμόρφωςθσ τθσ απόδειξθσ εςόδου και τθν θλεκτρικι
τροφοδοςία) να βρίςκεται ςτακερά και μόνιμα ςυνδεδεμζνο τόςο με το ταξίμετρο (ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία περί θλεκτρονικϊν ταξιμζτρων) όςο και με τθν ΑΔΘΜΕ−Ταξιμζτρου.

2. Τονίηεται ιδιαίτερα ότι τθν ανωτζρω υποχρζωςθ ζχουν όλοι οι κάτοχοι αδειϊν
καταλλθλότθτασ ΑΔΘΜΕ − Ταξιμζτρων, οι οποίοι είναι ςτακερά ςυνδεόμενοι φορολογικοί
μθχανιςμοί μζςω ειδικισ κφρασ με ιδθ εγκαταςτθμζνα θλεκτρονικά ταξίμετρα, ςτισ ΑΔΘΜΕ
των οποίων υπάρχει θ δυνατότθτα επζμβαςθσ ςτθ Θφρα Ανάγνωςθσ Δεδομζνων Φορολογικισ
Μνιμθσ (ΟΑΦΜ) με όποια μζςα, κακϊσ επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα επζμβαςθσ ςτισ
ςυνδεςμολογίεσ και ςτισ διατάξεισ του καλωδίου που ςυνδζει τθν Ειδικι Θφρα Ειςαγωγισ
Δεδομζνων (ΕΘΕΔ) με το θλεκτρονικό ταξίμετρο με αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται
προβλιματα, που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με λειτουργία τθσ ΑΔΘΜΕ και τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ
αποδείξεων.
3. Θ ςφράγιςθ τθσ Θφρασ Ανάγνωςθσ Δεδομζνων Φορολογικισ Μνιμθσ (ΘΑΦΜ) γίνεται με
τζτοιο τρόπο οφτωσ ϊςτε θ επζμβαςθ ςε αυτι με όποια μζςα δφνανται να επθρεάηουν τθν
ορκι λειτουργία τθσ ΑΔΘΜΕ−Ταξιμζτρου, να είναι αδφνατθ.
Επίςθσ το καλϊδιο που ςυνδζει τθν Ειδικι Θφρα Ειςαγωγισ Δεδομζνων (ΕΘΕΔ) με το
θλεκτρονικό ταξίμετρο βρίςκεται ςτακερά και μόνιμα ςυνδεδεμζνο τόςο με το ταξίμετρο
όςο και με τθν ΑΔΘΜΕ−Ταξιμζτρου με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ όποια επζμβαςθ ςτισ καλωδιϊςεισ,
ςτισ ςυνδεςμολογίεσ και ςτισ διατάξεισ που δφνανται να επθρεάηουν τθν ορκι λειτουργία τθσ
ΑΔΘΜΕ−Ταξιμζτρου, να είναι αδφνατθ.
4. Θ ανωτζρω διαδικαςία εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτθν περίπτωςθ πϊλθςθσ νζου
φορολογικοφ μθχανιςμοφ των ανωτζρω μοντζλων ΑΔΘΜΕ − Ταξιμζτρων.
5. Ρεραιτζρω ςε κάκε περίπτωςθ διακοπι τθσ θλεκτρικισ τροφοδοςίασ κατά τθ λειτουργία τθσ
ΑΔΘΜΕ Ταξιμζτρου, (ακόμα και όταν βρίςκεται ςε κατάςταςθ ζκδοςθσ δελτίων) κα πρζπει να
εκτυπϊνεται το μινυμα
« Διακοπι Θλεκτρικισ Τροφοδοςίασ», να καταγράφεται ςτο επόμενο δελτίο θμεριςιασ κίνθςθσ
«Η» και ςυνακόλουκα ςτθ φορολογικι μνιμθ ωσ «Αποςφνδεςθ» (από το διαςυνδεόμενο
θλεκτρονικό ταξίμετρο).
6. Θ αποςφράγιςθ τθσ μθχανισ, όταν αυτό κρικεί απαραίτθτο, γίνεται ςτο χϊρο ςυντιρθςθσ ι
επιςκευισ από τθν επιχείρθςθ που ζχει λάβει τθν άδεια καταλλθλότθτασ ι από
εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό αντιπρόςωπό τθσ, κακϊσ και θ επαναςφράγιςι τθσ όταν εκλείψει ο
λόγοσ τθσ αποςφράγιςθσ.
Διευκρινίηεται ότι ο εξουςιοδοτθμζνοσ τεχνικόσ, μετά από κάκε αποςφράγιςθ και
επαναςφράγιςθ, πρζπει να ενθμερϊνει το βιβλιάριο ςυντιρθςθσ και να αναγράφει ευκρινϊσ
τα ατομικά του ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο, αρικμό ταυτότθτασ) ωσ και τον αρικμό ςφραγίδασ

(ηουμπά) κζτοντασ παράλλθλα τθν υπογραφι του και τθ ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ, θ οποία
ζχει εξουςιοδοτθκεί για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των ςυγκεκριμζνων τφπων Φ.Θ.Μ., όπωσ
το ςυνθμμζνο υπόδειγμα.
7. Για όςουσ εκμεταλλευτζσ ΕΔΧ αυτοκινιτων (Ταξί) απαιτείται να προςαρμόςουν τισ
χρθςιμοποιοφμενεσ φ.τ.μ, ϊςτε να δφνανται να ανταποκρικοφν ςτθν απαίτθςθ των διατάξεων
τθσ απόφαςθσ αυτισ, υποχρεοφνται να ζχουν ολοκληρώςει τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ μζχρι
30−4−2014.
8. Μθ ςυμμορφοφμενοι φορολογικοί μθχανιςμοί με τισ απαιτιςεισ των ανωτζρων
παραγράφων δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται οφτε να διατίκενται προσ πϊλθςθ ι χριςθ.
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Ακινα, 21 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων
ΘΕΟΧΑΘΣ ΘΕΟΧΑΘΣ

