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ΑΘΗΝΑ 25 -10-2022

Προς όλους τους φαρμακοποιούς – μέλη του Φ.Σ.Α.
Έκτακτη ενημέρωση
Θέμα : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΑΔΕ»
Σας ενημερώνουμε για την έκτακτη ενημέρωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, 3.10.22/1097101
αναφορικά με πρόστιμα που θα επιβληθούν στην περίπτωση που τα δεδομένα της
ταμειακής μηχανής ή του φορολογικού σας μηχανισμού δεν διαβιβάζονται στην εφαρμογή
της ΑΑΔΕ (e-send).
Το θέμα μας το γνωστοποίησε το λογιστικό γραφείο της κ.Μερκουράκη με αναλυτική
ενημέρωση που έχει αποστείλει στα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζεται.
Σας παραθέτουμε αυτούσια την ενημέρωση της λογιστικού γραφείου της κ.Μερκουράκη και
σας εφιστούμε την προσοχή:

«Σύμφωνα με την 1097101/3-10-2022 οδηγία της ΑΑΔΕ σε περίπτωση που τα δεδομένα της ταμειακής σας μηχανής ή του
φορολογικού σας μηχανισμού δεν διαβιβάζονται στην εφαρμογή των μηχανισμών της ΑΑΔΕ (e-send)
θα επιβάλλεται από 31/10/2022 πρόστιμο.
Το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι το ίδιο με αυτό που καταλογίζεται όταν δεν εκδίδεται απόδειξη, δηλαδή το 50% επί του
ΦΠΑ επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου με ελάχιστο τα 250€ (σε απλογραφικά βιβλία) ή 500€ ( σε διπλογραφικά
βιβλία). Ακόμα, σε περίπτωση που το πλήθος των μη διαβιβασθέντων στοιχείων λιανικής υπερβαίνει τα 10 ή η αξία τους
υπερβαίνει τα 500€ θα αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία της επιχείρησης για 48 ώρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εντός
του ίδιου έτους η ίδια παράβαση τότε οι κυρώσεις διπλασιάζονται.
Επειδή έχουν παρατηρηθεί πολλά λάθη στην διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ θα πρέπει να ελέγχετε, αν είναι δυνατόν
και καθημερινά, την επιτυχή διαβίβαση των αποδείξεων της προηγούμενης ημέρας στην ΑΑΔΕ. Τον έλεγχο, για κάθε
ταμειακή μηχανή ή μηχανισμό, ( για κάθε σειρά και συντελεστή ΦΠΑ), μπορείτε να το κάνετε είτε με την εφαρμογή της
ΑΑΔΕ apoddixi https://www.aade.gr/apodixi σκανάροντας απο το κινητό σας μια απόδειξη της προηγούμενης ημέρας είτε με
την είσοδο στο e-send με χρήση των κωδικών σας στο Taxis https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/esend.php
( είσοδος Επιχειρήσεις => ΕΑΦΔΣΣ - Ταμειακές => δεξι κλικ στην ταμειακή => διαβιβασθέντα Ζ => δεξί κλικ για να δούμε τις
εκδοθείσες αποδείξεις της ημέρας)
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στον υπεύθυνο τεχνικό της
ταμειακής ή του μηχανισμού σας.»
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