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Οδηγίες έκδοσης αναφορών για τις επιχειρήσεις μέσω του 

 

 
 
Ο πρατηριούχος θα πρέπει να μπει στην 

Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), επιλέγοντας από την Κεντρική σελίδα / Υπηρεσίες προς 
Επιχειρήσεις / Φορολογικές υπηρεσίες 
Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ (απευθείας 
να πατήσει από το μενού στα αριστερά την επιλογή 

 
 

 
 

 
Στη συνέχεια, εισάγει στην οθόνη που εμφανίζεται τους κωδικούς του 
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Ο πρατηριούχος θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας της 
, επιλέγοντας από την Κεντρική σελίδα / Υπηρεσίες προς 

Φορολογικές υπηρεσίες / Βιβλία - Στοιχεία / Ταμειακές μηχανές 
Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ (απευθείας link : https://www1.gsis.gr/
να πατήσει από το μενού στα αριστερά την επιλογή «Επιχειρήσεις».  

Στη συνέχεια, εισάγει στην οθόνη που εμφανίζεται τους κωδικούς του 

Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Ε’ 

μέσω της ιστοσελίδας της 
, επιλέγοντας από την Κεντρική σελίδα / Υπηρεσίες προς 

Ταμειακές μηχανές / 
/tameiakes/ ) και 

 

Στη συνέχεια, εισάγει στην οθόνη που εμφανίζεται τους κωδικούς του TAXISNET. 
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Από την ενότητα «Εργασίες»

εξής :  
 
 

 Ημερήσιο Report λιανικής πώλησης καυσίμων 

 Report πώλησης καυσίμων και δελτίων παραλαβής LPG από.. εως.. 

 Report τιμολογίων αγοράς LPG, CNG από.. εως.. 

 Ημερήσιο Report εκδοθέντων παραστατικών 

 Κατάλογος ενεργών ΦΗΜ 

 Κατάλογος διαβιβασθέντων Ζ 

 

 
 
Ειδικότερα, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες :
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«Εργασίες» υπάρχει η δυνατότητα παροχής πληροφοριών για τα 

Ημερήσιο Report λιανικής πώλησης καυσίμων  

Report πώλησης καυσίμων και δελτίων παραλαβής LPG από.. εως..  

Report τιμολογίων αγοράς LPG, CNG από.. εως..  

Ημερήσιο Report εκδοθέντων παραστατικών  

Κατάλογος ενεργών ΦΗΜ  

Κατάλογος διαβιβασθέντων Ζ  

Ειδικότερα, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες : 

Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Ε’ 

υπάρχει η δυνατότητα παροχής πληροφοριών για τα 
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Ημερήσιο Report λιανικής πώλησης καυσίμων 
 
Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ. και την ημερομηνία για την οποία θέλει να δει την 

αναφορά λιανικής πώλησης.
συγκεκριμένο Φ.Η.Μ. με την εισαγωγή του σειριακού αριθμού του στο αντίστοιχο πεδίο.
 

 
 
 
Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής :
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Ημερήσιο Report λιανικής πώλησης καυσίμων  

Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ. και την ημερομηνία για την οποία θέλει να δει την 
αναφορά λιανικής πώλησης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παραγωγής αναφοράς μόνο για 
συγκεκριμένο Φ.Η.Μ. με την εισαγωγή του σειριακού αριθμού του στο αντίστοιχο πεδίο.

Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής : 

Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Ε’ 

Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ. και την ημερομηνία για την οποία θέλει να δει την 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παραγωγής αναφοράς μόνο για 

συγκεκριμένο Φ.Η.Μ. με την εισαγωγή του σειριακού αριθμού του στο αντίστοιχο πεδίο. 
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Report πώλησης καυσίμων και δελτίων παραλαβής LPG από.. εως.. 
 
Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ.

είδος του καυσίμου που τον ενδιαφέρει 
ημερομηνία για την οποία θέλει να 

 

 
Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής :
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Report πώλησης καυσίμων και δελτίων παραλαβής LPG από.. εως.. 

Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ., τον σειριακό αριθμό του Φ.Η.Μ., επιλέγει από τη λίστα το 
είδος του καυσίμου που τον ενδιαφέρει και συμπληρώνει την αρχική και την τελική 
ημερομηνία για την οποία θέλει να δημιουργηθεί η αναφορά. 

Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής : 

Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Ε’ 

Report πώλησης καυσίμων και δελτίων παραλαβής LPG από.. εως..  

Φ.Η.Μ., επιλέγει από τη λίστα το 
αρχική και την τελική 
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Report τιμολογίων αγοράς LPG, CNG από.. εως.. 
 
Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ.

ενδιαφέρει και συμπληρώνει 
δημιουργηθεί η αναφορά. 
 

 
 
Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής :
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Report τιμολογίων αγοράς LPG, CNG από.. εως..   

Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ., επιλέγει από τη λίστα το είδος του καυσίμου που τον 
συμπληρώνει την αρχική και την τελική ημερομηνία για την οποία θέλει να 

Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής : 

Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Ε’ 

, επιλέγει από τη λίστα το είδος του καυσίμου που τον 
ημερομηνία για την οποία θέλει να 
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Ημερήσιο Report εκδοθέντων παραστατικών 
 
Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ.

την οποία θέλει να δημιουργηθεί η αναφορά.
 

 
Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής :
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Ημερήσιο Report εκδοθέντων παραστατικών  

Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ., τον σειριακό αριθμό του Φ.Η.Μ. και την 
δημιουργηθεί η αναφορά. 

Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής : 

Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Ε’ 

την ημερομηνία για 
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Κατάλογος ενεργών ΦΗΜ 
 
Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ.

η αναφορά. 
 

 
Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής :
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Κατάλογος ενεργών ΦΗΜ  

Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ. και το υποκατάστημα για το οποίο θέλει να 

αναφορά είναι αυτής της μορφής : 

Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Ε’ 

θέλει να δημιουργηθεί 
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Κατάλογος διαβιβασθέντων Ζ 
 
Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ.

να δημιουργηθεί η αναφορά.
 

 
Η εξαγόμενη αναφορά είναι 

 

 
 

 
Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι για ερωτήματα που αφορούν τους 

Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ταμειακές μηχανές, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ), 
μπορείτε να απευθύνεστε στο ειδικό Τηλεφωνικό Κέντρο της Υπηρεσίας μας,
κλήσης +30 213 162 1133 (ώρες λειτουργίας
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Κατάλογος διαβιβασθέντων Ζ (χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διαβίβασης)

Συμπληρώνει τον Α.Φ.Μ. και τον σειριακό αριθμό του Φ.Η.Μ. για τ
να δημιουργηθεί η αναφορά. 

Η εξαγόμενη αναφορά είναι αυτής της μορφής : 

Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι για ερωτήματα που αφορούν τους 
Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ταμειακές μηχανές, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ), 
μπορείτε να απευθύνεστε στο ειδικό Τηλεφωνικό Κέντρο της Υπηρεσίας μας,

(ώρες λειτουργίας : 7:30-15:00). 
 

Διεύθυνση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Ε’ 

(χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διαβίβασης) 

τον σειριακό αριθμό του Φ.Η.Μ. για τον οποίο θέλει 

 

 

Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι για ερωτήματα που αφορούν τους 
Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ταμειακές μηχανές, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ), 
μπορείτε να απευθύνεστε στο ειδικό Τηλεφωνικό Κέντρο της Υπηρεσίας μας, με αριθμό 


