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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
       Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 2015 

 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση «νόμιμων» αποδείξεων είσπραξης και τιμολογίων  

 
Κυρία/ε, 
 
Υπενθυμίζουμε ότι, το Τμήμα Φορολογίας με επίσημη ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι «κάθε 
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να εκδίδει νόμιμα τιμολόγια και 
αποδείξεις είσπραξης σύμφωνα με το Νόμο». Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, «για την ηλεκτρονική έκδοση 
τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης, είναι απαραίτητη η εφαρμογή και λειτουργία εγκεκριμένου 
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού».  
 
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας σε σχέση με την έκδοση νόμιμων αποδείξεων και  
τιμολογίων, συνημμένα θα βρείτε την ερμηνευτική εγκύκλιο 2015/21 του Τμήματος Φορολογίας η 
οποία απευθύνεται με λεπτομέρεια για το θέμα. 
 
Σχετικά με την έκδοση μη χειρόγραφων νόμιμων τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης, άρχισε 
από το 1994 η εφαρμογή της δημοσιονομικής μνήμης (fiscal memory) στους Φορολογικούς  
Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) με τις πρώτες προδιαγραφές να καλύπτουν τις απλές  
ταμειακές μηχανές.  
 
Οι προδιαγραφές από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές για να συνάδουν 
με τη διεθνή αγορά και τη σύγχρονη τεχνολογία. Στην τελευταία αναθεώρηση των προδιαγραφών 
που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2010 ΚΔΠ 224/2010,  συμπεριλαμβάνεται και ο Φορολογικός  
Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Σήμανσης (ΦΗΜΣ). Έτσι καλύφθηκε και το μεγαλύτερο και  
σημαντικότερο μέρος της αγοράς, που είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές οι οποίοι μεταξύ άλλων 
χρησιμοποιούνται και για την έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων. 
 
Ένα ταμειακό σύστημα βασισμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και σχετικό λογισμικό πρόγραμμα  
πωλήσεων, ταυτίζεται με τις ισχύουσες προδιαγραφές αφού προστεθεί σε αυτό ένας  
Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Σήμανσης. Ο (ΦΗΜΣ) ταυτοποιά αλγοριθμικά με  
μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο την κάθε απόδειξη η/και τιμολόγιο.  

 
 Ο ΦΗΜΣ διασφαλίζει ότι τα φορολογικά αρχεία δεν μπορούν να αλλοιωθούν μετά την έκδοση 
τους.  
 
 
 
                                                                                                            
 



                                              

_______________________________________________________________ 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 

Tel: +357 22 889890, Fax: +357 22 667593, Email: manitaras@ccci.org.cy     

 
 
 
 
Το Τμήμα Φορολογίας καλεί όσες επιχειρήσεις δεν έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές πρόνοιες 
της νομοθεσίας, να το πράξουν άμεσα. Εντός του Φεβρουαρίου του 2016 το Τμήμα Φορολογίας 
προτίθεται να πραγματοποιήσει επισταμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις, για επιβολή της  
συμμόρφωσης. 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα  
Φορολογίαςστα τηλέφωνα 22407830 & 22407817 ή και στην Ιστοσελίδα www.mof.gov.cy/tax όπου 

κάτω από τον τίτλο Νομοθεσία → Εγκύκλιοι, έχει αναρτηθεί η εγκύκλιος με αριθμό 21/2015 και  
τίτλο «Έκδοση Νόμιμων Αποδείξεων Είσπραξης και Τιμολογίων» 

 
Με εκτίμηση, 
 
 
Ζαχαρίας Μανιταράς 
Τμήμα Υπηρεσιών & Εμπορίου 

http://www.mof.gov.cy/tax
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