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Τέλος στις «αποδείξεις» μόνο από POS, αυτόματη
διαβίβαση στην ΑΑΔΕ
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Οικονομία & εξ-οικονομώ

Πώς με την άμεση διαβίβαση των στοιχείων στην ΑΑΔΕ επιχειρείται να κοπεί μια
κλασική οδός φοροδιαφυγής, η οποία στερεί δισεκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ από τα
ταμεία του δημοσίου. Πέντε βήματα διεκπεραίωσης των πληρωμών.

Σε όλους μάλλον έχει τύχει να πληρώνουν για μια συναλλαγή με κάρτα, να
εκδίδεται η απόδειξη από το POS (όταν δεν είναι «χαλασμένο») και η κανονική
απόδειξη να μην εκδίδεται ποτέ. Σε αυτό το φαινόμενο απόπειρας -αν δεν πιαστεί
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από τις αρχές του 2023, με τη διασύνδεση
ταμειακών μηχανών και μηχανημάτων αποδοχών πληρωμών με κάρτες, τα γνωστά
μας POS, και την άμεση διαβίβαση όλων των στοιχείων στην ΑΑΔΕ.
Μάλιστα όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου
Πιτσιλή, με το νέο πρωτόκολλο από την 1η Ιανουαρίου 2023 δεν θα είναι δυνατή η
αυτόνομη λειτουργία των τερματικών αποδοχών καρτών πληρωμών (EFT POS) για
χρεωστικές συναλλαγές. Με απλά λόγια, δεν θα μπορεί να περνά, να γίνεται
πληκτρολόγηση απευθείας του ποσού της χρέωσης στο POS, αλλά το ποσό και η
απόδειξη θα βγαίνει αυτόματα από την ταμειακή μηχανή.
Με την άμεση διαβίβαση των στοιχείων στην ΑΑΔΕ κόβεται -ή τουλάχιστον
επιχειρείται

να

κοπεί-

μια

κλασική

οδός

φοροδιαφυγής,

η

οποία

στερεί

δισεκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ από τα ταμεία του δημοσίου.
Στην απόφαση Πιτσιλή περιγράφονται τα πέντε βήματα διεκπεραίωσης των
πληρωμών με πλαστικό χρήμα από τις αρχές του έτους, με τη διασύνδεση των
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) με τα τερματικά αποδοχής καρτών
πληρωμών (EFT POS).
H συναλλαγή ξεκινά από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), δηλαδή
τις εξελιγμένες ταμειακές μηχανές για τις συναλλαγές λιανικής. Ο χειριστής

(υπάλληλος ή καταστηματάρχης) επιλέγει “πληρωμή με κάρτα” και ο ΦΗΜ στέλνει
σχετικό αίτημα στο σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS.
Το σύστημα EFT/POS επιβεβαιώνει αυτόματα στον Φορολογικό Μηχανισμό τη λήψη
του αιτήματος, θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος.
Το POS συνδέεται στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (τράπεζα ή αντίστοιχη
υπηρεσία πληρωμών) και λαμβάνει πληροφορία αν υπήρξε (α) “online έγκριση” ή
(β) offline έγκριση ή (γ) απόρριψη offline ή (δ) διακοπή της συναλλαγής.
Το σύστημα EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή
έγκριση.
Επιπλέον, ταυτόχρονα με την έγκριση, στέλνει και τα βασικά στοιχεία της
συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα
για εκτύπωση της απόδειξης από τον ΦΗΜ, εφόσον αυτός το υποστηρίζει.
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Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί
από το σύστημα EFT/POS, τότε το EFT/POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη
διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον Φορολογικό Μηχανισμό.
Το νέο πρωτόκολλο δεν θα εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση εξαιρείται και δεν έχει
υποχρέωση χρήσης Φορολογικού Μηχανισμού – ΦΗΜ. Η διασύνδεση ταμειακών με
POS έχει ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
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