Νομοθεσία ταμειακών μηχανών 2020

Προθεσμία εξοπλισμού TSE έως 30.09.2020 - ενεργείστε τώρα
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 λήγει η προθεσμία προσαρμογής για ταμεία χωρίς τεχνικό εξοπλισμό ασφαλείας
(TSE). Μετά το πέρας της προθεσμίας, κάθε λογιστική εγγραφή με ένα ταμείο χωρίς TSE θα είναι παράνομη.
Βεβαιωθείτε εγκαίρως ότι το ταμείο σας ανταποκρίνεται στις νομικές προδιαγραφές.
Αυτό είναι δυνατό μόνο με ενημέρωση λογισμικού ή με νέα αγορά. Τα ταμεία που έχουν αγορασθεί πριν
τα μέσα του 2019 δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις χωρίς ενημέρωση λογισμικού.
Σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια εκτός της Βρέμης, ισχύει σιωπηρή παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 31 Μαρτίου
2021. Αλλά και σε αυτά τα κρατίδια πρέπει να αποδείξετε ότι μέχρι το αργότερο τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (στο
Βρανδεμβούργο, στην Κάτω Σαξονία, Ρηνανία Παλατινάτο και Σαξονία μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, στο Βερολίνο
μέχρι τις 30 Αυγούστου 2020) έχετε αναθέσει δεσμευτικά την τοποθέτηση και ενσωμάτωση εξοπλισμού TSE
σε εταιρεία πώλησης ταμειακών μηχανών ή άλλον πάροχο ταμειακών υπηρεσιών εντός της προθεσμίας.
Η απόδειξη αγοράς πρέπει να προσκομισθεί στην εφορία εφόσον ζητηθεί.

Απειλείστε με υψηλά πρόστιμα
Κινδυνεύετε με υψηλά πρόστιμα στην περίπτωση που μετά τις
• 30.09.2020 χρησιμοποιείτε στην Βρέμη ταμείο χωρίς εξοπλισμό TSE
• 30.09.2020 δεν μπορείτε να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς εξοπλισμού TSE στα κρατίδια Βάδης
Βυρτεμβέργης, Βαυαρίας, Αμβούργου, Έσσης, Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, Mecklenburg-Vorpommern,
Saarland, Sachsen-Anhalt, Θουρυγγίας και Schleswig-Holstein
• 31.08.2020 δεν έχετε παραγγείλει εξοπλισμό TSE ή δεν έχετε κανονίσει δεσμευτική ημερομηνία εγκατάστασης
εξοπλισμού TSE στα κρατίδια Βρανδεμβούργου, Κάτω Σαξονίας, Ρηνανίας-Παλατινάτου και Σαξονίας.
• 30.08.2020 δεν έχετε κανονίσει δεσμευτική ημερομηνία εγκατάστασης εξοπλισμού TSE στο Βερολίνο
Ένα μεγάλος αριθμός γαστρονομικών επιχειρήσεων απειλείται με επιβολή προστίμου μέχρι και
25.000,- € λόγω έλλειψης εξοπλισμού TSE. Η δική μας λύση προσφέρει τα πάντα για να αποφύγετε
αυτόν τον κίνδυνο. Μιλήστε μαζί μας για να λάβετε την τέλεια λύση για την επιχείρησή σας.
Το πρόστιμο είναι ανεξάρτητο από ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες όπως την εκτίμηση των εσόδων ή
την ποινική διαδικασία λόγω φοροδιαφυγής.*

Τι περιμένετε λοιπόν;
Με το Duratec digital world έχουμε μια απλή και οικονομική ταμιακή λύση για σας. Σύμφωνη με το νόμο και με
υπηρεσίες online για μεγαλύτερο τζίρο. Μπορείτε να νοικιάσετε τον εξοπλισμό TSE με 7,90 € το μήνα ή να
τον αγοράσετε με 199,00 €. Σε περίπτωση αγοράς το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 99,00 €.
Τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0251/28 56-158 ή χρησιμοποιήστε το έντυπο επικοινωνίας.
* Εάν πρόκειται για ταμειακές μηχανές που εγκαταστάθηκαν μετά τις 25 Νοεμβρίου 2010 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2020, οι οποίες πληρούν τις

απαιτήσεις του διατάγματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της 26ης Νοεμβρίου 2010 (BStBl. I σελ. 1342) και λόγω κατασκευής
δεν μπορούν να εξοπλιστούν για να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ.146a του φορολογικού κώδικα, αυτές οι ταμειακές μηχανές μπορούν να
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 κατά παρέκκλιση των παραγράφων 146a και 379 εδάφιο 1 πρόταση 1 και εδάφιο 4
του φορολογικού κώδικα.
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