
Αναβάθμιση - ρυθμίσεις των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των   αντιστοίχων 
λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε 
εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την 
ποσότητα του καυσίμου. 

 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΠΟΛ 1195/2018)  

Α. Ρυθμίσεις που αφορούν το είδος και την ποσότητα του καυσίμου   

1. Όταν χρησιμοποιείται ΕΑΦΔΣΣ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων) για τη 
διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου των 
παραστατικών πώλησης, διακίνησης ή παραλαβής υγρών καυσίμων, το αρχείο e.txt κάθε 
εκδιδόμενου παραστατικού, περιέχει και πληροφορίες για το είδος του καυσίμου και την πωληθείσα 
- καταμετρηθείσα ποσότητα. 
 
2. Το πεδίο “ Kάρτα αποδείξεων πελάτη” μετονομάζεται σε «Συμπληρωματικές πληροφορίες». 
 
3. Στο πεδίο «Συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt συνολικού μήκους 19 
χαρακτήρων, θα υπάρχει: το σύμβολο ?, ο διψήφιος κωδικός του καυσίμου σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα, το σύμβολο! (θαυμαστικό), τα δεδομένα της ποσότητας σε λίτρα του καυσίμου 
με την μορφή <99999999999.999>. 
 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  10 Benzine 95RON   21 Diesel premium 

11 Benzine 95RON+   30 Diesel Heating 
12 Benzine 100RON   31 Diesel Heat.premium 
13 Benzine L.R.P.   32 Diesel Light 
20 Diesel    40 LPG 

50 CNG 
 
Το σύμβολο της υποδιαστολής στην ποσότητα του καυσίμου είναι η τελεία. Η ποσότητα του 
καυσίμου είναι πάντα θετική, ανεξαρτήτως είδους παραστατικού.  
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών:  ?20!30.125  
Στο ανωτέρω παράδειγμα: 20 είναι ο κωδικός καυσίμου - στην περίπτωση αυτή Diesel και 30.125 
είναι η ποσότητα σε λίτρα δηλαδή 30 λίτρα και 125 ml. 
 
 
 
 



4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή στα λογισμικά υποστήριξης όλων των εγκατεστημένων 
ΕΑΦΔΣΣ σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν επίσης εφαρμογή στις 
συνεργαζόμενες εφαρμογές εισροών - εκροών ή στις συνεργαζόμενες εφαρμογές έκδοσης 
παραστατικών για την ενημέρωση της γραμμής δεδομένων του άρθρου 1.2.2. του κεφαλαίου 3 της 
ΠΟΛ 1220/2012 και του άρθρου 3.2. της ΠΟΛ 1221/2012. 
 
5. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου 
μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται 
ένα μόνο είδος καυσίμου. 
 
 

Ένα παράδειγμα ολόκληρου του stream είναι της μορφής... 

 [<]997981320;064202089;?20!30.125;158;ΑΑ;12345;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0[>] 

 Τα πεδία που το απαρτίζουν είναι: 

 ΑΦΜ εκδότη 
ΑΦΜ πελάτη (Αν δεν υπάρχει προσθέτουμε κάτι αλφαριθμητικό π.χ. A1) 
Συμπληρωματικές πληροφορίες (Υποχρεωτικό πεδίο που αφορά το είδος και την ποσότητα 
καυσίμου) 
Κωδικός παραστατικού 
Σειρά παραστατικού 
ΑΑ σειράς παραστατικού 
Καθαρό Α (6%) 
Καθαρό Β (13%) 
Καθαρό Γ (24%) 
Καθαρό Δ (36%) 
Καθαρό Ε 
ΦΠΑ Α 
ΦΠΑ Β 
ΦΠΑ Γ 
ΦΠΑ Δ 
Γενικό σύνολο παραστατικού 
Κωδικός νομίσματος (Για το Ευρώ είναι: 0) 

  

 Τα πεδία διαχωρίζονται με τον χαρακτήρα του Ελληνικού ερωτηματικού (;) 
 Δεν υπάρχει σύμβολο διαχωρισμού χιλιάδων. 
 Τα ποσά είναι με δυο δεκαδικά ψηφία και το σύμβολο της υποδιαστολής είναι η τελεία. 
 Τα αρνητικά ποσά παριστάνονται για παράδειγμα -100.00 
 Το μηδενικό ποσό παριστάνεται ως 0.00 

 
 

Β.  Διευκρινίσεις για τα αρχεία e.txt. που παράγουν οι ΕΑΦΔΣΣ 
 
1. Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας 
για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται.  Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής: 
Μέσα στο πεδίο «Σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί: # κωδικός 
είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού.  
Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός 
είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. 
 
Παράδειγμα stream έκδοσης  τιμολογίου : 



997981320;064202089;?20!30.125;161;ΑΑ;0010;0.00;0.00;4.67;0.00;0.00;0.00;0.00;1.12;0.00;5.79;0 
 
Παράδειγμα stream έκδοσης ακυρωτικού τιμολογίου : 
997981320;064202089;?20!30.125;215;ΑΑ#161#0010#ΑΑ;002;0.00;0.00;-4.67;0.00;0.00;0.00;0.00; 
-1.12;-0.00;-5.79;0 
 
2. Στην περίπτωση όπου υπάρχει παρακράτηση φόρου, θα περιλαμβάνεται το ποσό παρακράτησης 
ως επιπλέον πληροφορία στο πεδίο κωδικός είδους παραστατικού ως εξής: <κωδικός είδους 
παραστατικού> $ ποσό (π.χ. 165$100.00). 
 
Παράδειγμα stream έκδοσης  τιμολογίου με παρακράτηση φόρου  : 
997981320;064202089;?20!30.125;165$100;ΑΑ;0010;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.07;0.13;0.23;0.36;5.79;0 

 
 

         

        

          Τεχνική Υπηρεσία   


