
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α. 1282 
Παράταση έως 31/03/2021 της προθεσμίας 

αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ 

Α.1024/2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές προ-

διαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυ-

πτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων 

στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), 

όπως ισχύει. 

 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 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 δια-
τάξεις» (Α’ 251),

β) της υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Α.1024/2020 απόφασης 
Διοικητή «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για 
την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα 
των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφά-
σεις Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1102/2020 (Β’ 1812), Α.1175/2020 
(Β’ 3293) και Α.1239/2020 (Β’ 4755),

γ) της υπό στοιχεία ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1166/2018 απόφασης 
Διοικητή «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοι-
νωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομέ-
νων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 3603),

δ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικο-
ποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορο-
λογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. 
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές 
αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),

ε) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1221/2012 (Β’ 3513) 
«Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - 
Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των 
φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)»,

στ) της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1-4-2015 από-
φασης (Β’ 497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης 
Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πω-
λητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατό-
χων - χρηστών Φ.Η.Μ.»,

ζ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των 
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

η) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 αποφάσεις (ΥΟΔΔ 689) του Συμβου-
λίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη δι-
ευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης αναβάθμισης λογισμικών των χρησιμο-
ποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
(Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ, 
ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου), που αφορούν στο πρωτόκολλο 
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση 
των δεδομένων τους στο πληροφοριακό σύστημα των 
ΦΗΜ, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνι-
σης του ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
Α.1024/2020 (Β’ 317) «Συμπληρωματικές τεχνικές προδι-
αγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφη-
σης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό 
σύστημα των ΦΗΜ», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 6.3 του άρθρου 6 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες 
ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31/03/2021».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 21 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02058303012200002*
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