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1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Από την αποστολή αντιγράφων τιμολογίων στην Εφορία (1948 ) στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα  «Ηλεκτρονικά Βιβλία» : 
• Ο  Α.Ν. 810/1948 [ «περί συγκεντρώσεως φορολογικών στοιχείων » -

υποχρέωνε την αποστολή αντιγράφων τιμολογίων στην Εφορία ]

• 1981- Οι «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις » σε « Μαγνητικά Μέσα )(Δισκέτες,

κ.λπ )»

• 1987 : Τα «Τιμολόγια»  και ο «Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ( Φ.Π.Α ) » - Η

έξαρση των  «πλαστών» τιμολόγιων.

• ( 1985 -1995 ) «Συγκεντρωτικές» και Μηχανογράφηση των Επιχειρήσεων  - Τα

«Λογιστικά Πακέτα»

• 1998 - Το αδιαχώρητο στις Εφορίες, για την υποβολή των  «Συγκεντρωτικών

Καταστάσεων ».

• Υποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας ( Π.Δ.

186/1992 Άρθρο 20, παρ. 6

« 6., Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει μέχρι την τελευταία ημέρα 

του ενάτου (9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο 

οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η 

διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής 
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υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους 

υποχρέους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους 

μηχανογραφικά μέσα.»  [ ΠΟΛ.1090/14.6.2010 ]  

 

• 2003 – ( e-ΚΒΣ ) Οι «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις », μέσω του 
Διαδικτύου  
 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Το σύστημα «Διασταύρωση των Φορολογικών Στοιχείων »  δεν είχε , τουλάχιστον 

μέχρι την ηλεκτρονική Υποβολή, ουσιαστική επιτυχία .  

Αρχικά το πρόβλημα ήταν  η δυσκολία επεξεργασίας του μεγάλου όγκου των 

«χειρόγραφων στοιχείων». 

Έπειτα  οι «δισκέτες»  παρουσίαζαν συνεχώς προβλήματα «ανάγνωσής » τους. 

Σήμερα μετά την υποβολή  μέσω Internet, τα πράγματα έχουν καλυτερέψει, αλλά 

παραμένει το πρόβλημα της έγκαιρης διαπίστωσης των τυχόν διαφορών.  

 ………………………………………. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11298
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• 2010 – Ν. 3842/2010 [ Νόμος εν ισχύ ]

« Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και 

άλλες διατάξεις »  Άρθρο 20. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών 

« 1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 

αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α' 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά 

σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των 

εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης 

αυτών. …. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η έκταση 

εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογούμενων της 

παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. 

 Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται 

η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και 

την επεξεργασία των δεδομένων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό 

με τα ανωτέρω» . 

…………………… 

Η «Βασική» ( μέχρι σήμερα ) απόφαση για την Πλατφόρμα ( «MyData» ) :  

Α.1138/2020 Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)  

Αναφέρονται μεταξύ άλλων και : « Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄170), … 

β) Του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, .. 

γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 ….. [ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ]  

δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄285), όπως ισχύει.[ Ρυθμίσεις θεμάτων 

λογιστών – φοροτεχνικών ] 

ε) Του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύει.»  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/15Α
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2873/year/2000/article/38
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/179
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/20
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
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• 2014 – Απόπειρα τρίμηνης υποβολής των «Συγκεντρωτικών 
Καταστάσεων » 

« 1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, 

υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής: 

α) από τους εκδότες, μηνιαίως  τριμηνιαίως ανεξαρτήτως κατηγορίας των 

τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους 

από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα 

που αφορούν από το τρίμηνο που αφορούν, ( ΠΟΛ.1022/7.1.2014  ) » 

 

• 2019 – Διασταυρωτικοί  Έλεγχοι των «ΜΥΦ-ΦΠΑ-ΔΦΕ» 

Η  ΑΑΔΕ αξιοποιεί συνδυαστικά ( από το 2014 και μετά) δεδομένα από :  

• Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών,  

• Δηλώσεις εισοδήματος ( Ε3 ) 

• Δηλώσεις ΦΠΑ.  

Χρησιμοποιείται το πληροφοριακό σύστημα «Elenxis» , για την συγκέντρωση 

στοιχείων , κατηγοριοποίηση, αναλόγως  του  βαθμού  ενδιαφέροντος σε σχέση την 

υποψία φοροδιαφυγής. 

Με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΛ Α 1112676 ΕΞ 2019 παρέχονται 

λεπτομέρειες σχετικά με την ανάρτηση υποθέσεων και αξιολόγηση αυτών στο 

πλαίσιο των διατάξεων των παραγράφων 4 και 6 της αριθ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 

2018/24-12-2018 (Β'6211) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, περί 

καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το έτος 2019. 

https://www.taxheaven.gr/news/45463/axiopoihsh-diastayrwsewn-twn-

sygkentrwtikwn-katastasewn-apo-to-2014-gia-ton-elegxo-forologikwn-ypooesewn 

…………………………………. 

 

⥢⥤ 
 

https://www.newsbeast.gr/tag/aade
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2. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» - ΑΠΟ ΤΟ «EPOPSIS» ( 
Αρχική Ονομασία )  ΣΤΟ «MYDATA» 

 

• Απρίλιος  2018  [ Πρώτη αναφορά ] :  

Από την ομιλία του  διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου 

Πιτσιλή, στην ομιλία που έκανε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ( 5-3-2018  ) 

.«Πρέπει να σκεφτούμε ακόμα και ένα κομμάτι που λέγεται εξυπηρέτηση του 

πολίτη, γιατί και αυτό βοηθάει τη συμμόρφωση. Πολλές φορές η συμμόρφωση είναι 

δύσκολη για αυτόν που θέλει να συμμορφώνεται», είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, 

προσθέτοντας: «Σε δύο γραμμές να πω και μια ιδέα που δεν είναι πολύ ώριμη 

ακόμα, αλλά μιας που βρισκόμαστε σε ένα χώρο ανταλλαγής σκέψεων εγώ θα την 

πω. Μιλάμε για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Πρέπει να την προχωρήσουμε; Κατά τη 

γνώμη μου είναι μισή η σκέψη αυτή αν δεν συνδυαστεί και με την ηλεκτρονική 

τήρηση βιβλίων. Η πληροφορία πρέπει να παράγεται μια φορά και όχι τρεις και 

τέσσερις, όπως παράγεται σήμερα. Να απλοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία για τον 

πολίτη, ακόμα και για τη μικρή και για τη μεσαία επιχείρηση, για να αισθανθεί ότι 

κερδίζει από τη συμμόρφωση σε χρόνο και σε χρήμα και κερδίζουμε και εμείς». 

 

• Αύγουστος   2019 [ Πρώτη Επίσημη Παρουσίαση ]  : 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Οικονομικών, 

Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο 

Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Γιώργος Πιτσιλής 

παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου για το θέμα των ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ / Α. Ρεμούνδος ( Βίντεο : 

https://www.youtube.com/watch?v=evpJoQNoi6s ] 

 

• Δεκέμβριος  2019 [ Πρώτη Νομοθετική Ρύθμιση ]  : 

https://www.youtube.com/watch?v=evpJoQNoi6s
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Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019) – Προσθήκη νέου άρθρου στο Νόμο 

4174/2013 

Άρθρο 15Α. Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών - Κείμενο νόμου 

1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) υποχρεούνται να 

διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των 

εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης 

αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που 

δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, 

οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 1, καθώς 

και κάθε άλλο θέμα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 

υποχρεώσεων των οντοτήτων της παραγράφου 1. 

 

• Ιούλιος  2020 [ «Ανοίγει» η Πλατφόρμα ]  : 

Εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ η βασική εφαρμογή των myData. 

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ 

« Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myDATA, δηλαδή my Digital Accounting 

and Tax Application. Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την 

οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των 

επιχειρήσεων. 

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού 

μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις 

επιχειρήσεις.  

Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια 

πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των 

φορολογικών δηλώσεων και  θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν 

σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ). 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά 

βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα 

ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των 

αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της 

Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός 

οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του 

λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην 

επιστροφή των φόρων που δικαιούνται. 

Μέσα από την πλατφόρμα μπορείτε να δείτε το Συνοπτικό Βιβλίο της επιχείρησής 

σας, να επιλέξετε την Αναζήτηση Παραστατικών και να προβάλετε τα στοιχεία των 

τιμολογίων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αφορούν την επιχείρησή σας. 

Τέλος, οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της Φόρμας Εγγραφής 

μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα εκτέλεσης κλήσεων στο myDATA REST API 

την διεπαφή που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ για την διαβίβαση των παραστατικών. 

⥢⥤ 
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3. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ  

Σε αρκετές Χώρες ( Ιταλία, Ισπανία , Ουγγαρία, - Πορτογαλία, κ.λπ )  υπάρχει η 

υποχρέωση «Διαβίβασης Φορολογικών Στοιχείων » στις Φορολογικές Αρχές και 

κυρίως περιορίζεται μόνο στην υποβολή στοιχείων Τιμολογίων. 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Γίνεται  αυτόματη και άμεση διαβίβαση δεδομένων σχετικά με ορισμένα τιμολόγια ( 

όριο αξίας ) στη φορολογική αρχή και επίσης διαβίβαση δεδομένων των 

ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών. 

Τα χειρόγραφα τιμολόγια, πρέπει να αναφέρονται στο διαδίκτυο, αλλά μη 

αυτόματα εντός 1 έως 5 ημερών, ανάλογα με το ποσό του ΦΠΑ. 

Το λογισμικό τιμολόγησης πρέπει να έχει μια αυτόματη λειτουργία για τη μετάδοση 

των ζητούμενων δεδομένων σε μορφή xml, όπως ορίζεται από τη φορολογική αρχή. 

Το σύστημα της φορολογικής αρχής χρησιμοποιεί διακριτικά για την αναγνώριση 

της μετάδοσης δεδομένων και στέλνει ένα μήνυμα απάντησης που μπορεί να είναι 

Καλό: αποδεκτά δεδομένα 

Προειδοποίηση: απαιτείται αλληλεπίδραση χρήστη για την αποδοχή των 

δεδομένων 

Σφάλμα: τα δεδομένα δεν γίνονται αποδεκτά …….. 

( Πηγή : https://onlineszamla.nav.gov.hu/home ) 

⥢⥤ 

https://onlineszamla.nav.gov.hu/home
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4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «MYDATA» 

Γενικά 

Οι Επιχειρήσεις ( εκτός μικρών εξαιρέσεων , που θα δούμε αναλυτικά κατωτέρω ), 

ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους 

αρχείων ( απλογραφικά ή διπλογραφικά, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά ) 

υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.(*)  δεδομένα των 

εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των 

Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και 

των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ. 

Η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων γίνεται  στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών 

Βιβλίων (My Data) (**) . 

Η  «Βασική Ιδέα» ( η οποία διαχρονικά παραμένει η ίδια ( δηλαδή η 

«διασταύρωση» των φορολογικών στοιχείων) ) είναι   : Ο εκδότης ενός 

φορολογικού στοιχείου ( παραστατικού )  θα υποβάλει μία σύνοψη (περίληψη) 

του παραστατικού και ο λήπτης θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη και τα βασικά 

στοιχεία του. 

Η βασική αλλαγή σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση ( υποχρέωση να 

υποβάλλονται υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και 

πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη 

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή 

χειρόγραφα). ), είναι  ο Χρόνος αποστολής των δεδομένων : Η διαδικασία θα 

γίνεται πιο γρήγορα και σχετικά « αυτοματοποιημένα »  

Όμως εκτός από την ανωτέρω διαδικασία η ΑΑΔΕ, πρόσθεσε και μια άλλη 

σημαντική υποχρέωση :  
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Την διαβίβαση λογιστικών δεδομένων που δεν «διασταυρώνονται»  ( « 

αντικρίζονται » ) , ώστε στο τέλος κάθε έτους τα Αποτελέσματα των «Λογιστικών 

Βιβλίων », να συμφωνούν με τα Αποτελέσματα των «Ηλεκτρονικών  Βιβλίων » 

Τέλος η ΑΑΔΕ, θα προσπαθήσει μέσω της ίδιας εφαρμογής : α) Την «Διακίνηση 

Αγαθών» και β) τον «τρόπο πληρωμής» των φορολογικών παραστατικών  

………………… 

(*) «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση δεδομένων 

στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.. 

 (**) «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.» ή «Πλατφόρμα myDATA»: Η 

ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και 

περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / 

εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό 

αποτέλεσμα των οντοτήτων. 

Τα δεδομένα της  «Πλατφόρμας myDATA», θα  αποθηκεύονται στο κέντρο 

δεδομένων ( Cloud – « Διαδικτυακό Σύννεφο » ) «Microsoft Azure» και όχι σε server 

του Υπ. Οικονομικών.   

Ειδικότερα 

Με το άρθρο 15Α του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 

διατάξεις», το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 

4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019) και ισχύει από 12/12/2019, σύμφωνα με το 

άρθρο 86 του ιδίου νόμου, ισχύουν τα εξής : 

« 1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) υποχρεούνται να 

διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των 

εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης 

αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που 

δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, 

οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 1, καθώς 

και κάθε άλλο θέμα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 

υποχρεώσεων των οντοτήτων της παραγράφου 1» 

Στην «Αιτιολογική έκθεση», αναφέρονται τα εξής : 

« Η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη 

λειτουργία της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data), έργο που είναι 

στη διαδικασία υλοποίησης, με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση 

πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε επιμέρους 

φορολογικά αντικείμενα (π.χ. παρακολούθηση εσόδων ανά ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς 

απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.ο.κ.).  

Σκοπός είναι όλες οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, που δεν 

αντιστοιχίζονται απόλυτα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 

αντίστοιχα του ΚΦΕ, να υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα 

των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data) της ΑΑΔΕ τη μεγαλύτερη δυνατή 

πληροφόρηση με τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων, των φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν 

οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί αναφορικά με το λογιστικό σύστημα της 

εκάστοτε οντότητας. 

Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να καθοριστούν ειδικότερα 

θέματα, όπως ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι 

ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων και κάθε σχετικό θέμα με την ηλεκτρονική 

διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ.» 

Με βάση τα ανωτέρω εκδόθηκε η απόφαση : Α.1138/2020, Καθορισμός της 

έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης 

δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου 

αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 

4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) 
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Κύριος σκοπός της «Πλατφόρμας myDATA» 

• Η Συμφωνία των «Λογιστικών Βιβλίων» κάθε υπόχρεης Επιχείρησης, με τα 

αντίστοιχα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τις 

Φορολογικές Δηλώσεις.  

• Σε περίπτωση «σημαντικής και αναιτιολόγητης ασυμφωνίας », θα 

διενεργείται Φορολογικός Έλεγχος 

 

Στόχοι από την λειτουργία της «Πλατφόρμας myDATA» 

Άμεσοι Στόχοι - Δυνατότητες 

• Αναλυτική και σχετικά άμεση διασταύρωση των συναλλαγών μεταξύ των 

Επιχειρήσεων σε επίπεδο « Εσόδων – Εξόδων » και όχι και σε επίπεδο « 

Εισπράξεων - Πληρωμών».  

Αυτό προσδοκούν να έχει σημαντική επίπτωση στην αύξηση των κρατικών 

εσόδων από τον Φ.Π.Α 

•  Βελτίωση της διαδικασίας επιλογής δείγματος των Επιχειρήσεων ( Στοχευμένοι 

Έλεγχοι) 

Μεσο-μακροπρόθεσμοι Στόχοι - Δυνατότητες 

• Ηλεκτρονική Καταγραφή των Διακινήσεων Αγαθών  και συσχετισμός αυτών με 

τα Τιμολόγια 

• «Αυτόματη» συμπλήρωση ορισμένων Φορολογικών Δηλώσεων, με βάση τα 

δεδομένα των «Ηλεκτρονικών Βιβλίων» 

• Σύγκριση των «δεικτών απόδοσης», μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. 

• Παρακολούθησης της εξόφλησης των Τιμολογίων…. 

 

 

Νομοθετικές διατάξεις και Οδηγίες της ΑΑΔΕ 

• Α.1138/ 12 Ιουνίου 2020. Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και 

της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) 

• myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ  - Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας 
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Έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020 ( Έκδοση ΑΑΔΕ, 32 σελίδες ) 

• myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ  - Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών 

ΑΑΔΕ Έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020 ( Έκδοση ΑΑΔΕ, 301 σελίδες ) [ Αφορά 

κατά βάση τις Επιχειρήσεις Λογισμικού – Μηχανογράφους  ] 

• Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - τι είναι, πως λειτουργούν, ποιος είναι ο 

σκοπός τους - Αύγουστος 2019 ( Έκδοση ΑΑΔΕ, 40 σελίδες ) 

• Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις myData (Ενημέρωση 12-07-2020)  

Δείτε, αναλυτικά  τις ανωτέρω Οδηγίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

https://www.aade.gr/mydata 

 
 

 

 

 

⥢⥤ 
 

 

 

 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20_%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20myDATA%20v.5.pdf
https://www.aade.gr/mydata
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5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ : Α) «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
MYDATA»  ΚΑΙ Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 

 

Στοιχείο Σύγκρισης 
«Πλατφόρμα 

myDATA»  (Α) 

Συγκεντρωτικές 

καταστάσεις πελατών-

προμηθευτών (Β) 

Υπόχρεοι ( Δείτε και Εξαιρέσεις ) 

Κάθε νομικό πρόσωπο 

και νομική οντότητα και 

κάθε Φυσικό πρόσωπο 

με εισόδημα από 

επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

Κάθε νομικό πρόσωπο και 

νομική οντότητα και κάθε 

Φυσικό πρόσωπο με 

Ατομική  Επιχείρηση 

Εξαιρέσεις 

α) Το Δημόσιο, Ο.Τ.Α και 

τα λοιπά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου β) Άγιο όρος γ) 

Αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος Φ.Π.Α. 

( Γενικά)  Δεν υπάρχουν 

Εξαιρέσεις 

Τρόπος Διαβίβασης 

Ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα 

από τον τρόπο έκδοσης 

αυτών (μηχανογραφικά ή 

χειρόγραφα). 

Ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα 

από τον τρόπο έκδοσης 

αυτών (μηχανογραφικά ή 

χειρόγραφα). 

Προθεσμία Διαβίβασης / 

Υποβολής 

Κλιμακωτά ( κυρίως 

εντός ολίγων  ημερών 

από τον επόμενο μήνα ή 

τρίμηνο ) 

Υποβάλλονται μέχρι το τέλος 

Μαρτίου του επομένου 

έτους, ωστόσο κάθε χρόνο 

δίδεται παράταση. 

Ανακάλυψη τυχόν "Διαφορών'' Σχεδόν Άμεσα 
Αρκετούς μήνες μετά την 

λήξη της Χρήσης 

Δυνατότητα ''Επαληθεύσεων'' Πολλαπλάσιο του (Β) Υπο-Πολλαπλάσιο του (Α) 
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Τιμολόγια Εσωτερικού Υποβάλλονται Υποβάλλονται 

Τιμολόγια Εξωτερικού Υποβάλλονται Δεν Υποβάλλονται 

Υποβολή και άλλων στοιχείων 

εκτός των Τιμολογίων 

Ναι. Όσες λογιστικές 

εγγραφές μεταβάλλουν 

τα Έσοδα και τα Έξοδα 

Όχι 

Τρόπος Υποβολής των 

Φορολογικών Στοιχείων 

Αναλυτικά / Σύνοψη 

κάθε Τιμολογίου 

Συγκεντρωτικά ανά 

Πελάτη/Προμηθευτή 

Περιλαμβάνει και τον 

''αντιμεταβαλλόμενο λογαριασμό 

'' 

Όχι Όχι 

Αντικαθιστά κάποιο ''Λογιστικό 

Βιβλίο των Ε.Λ.Π ΄΄ 
Όχι Όχι 

Αντικαθιστά κάποια ''Φορολογική 

Δήλωση ΄΄ 

Όχι ( προς το παρόν 

τουλάχιστον ) 
Όχι 

Χρόνος Αποκάλυψης των 

Διαφορών 

Μετά την λήξη της 

Προθεσμίας Υποβολής 

Μετά την λήξη της 

Προθεσμίας Υποβολής 

Απαιτούμενος Χρόνος 

Απασχόλησης Λογιστή ( Εκτίμηση ) 
Επιπλέον του (Β) Λιγότερος  του (Α) 

 
( Πίνακας Νο. 1 ) 

 

 

⥢⥤ 
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6. ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

MYDATA» 

Υπόχρεοι Εξαιρούμενοι 

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της 
ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης 
κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής 
κεφαλαιουχικής εταιρείας ( άρθρο 1 , Ν. 
4308/2014 ) 

Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι 
Δήμοι, οι Κοινότητες, για τις δραστηριότητες ή 
πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια 
εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές 
δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 

Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη 
εταιρεία, ( άρθρο 1 , Ν. 4308/2014 ) 

Τα λοιπά «νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» (*) 
, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες 
πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την 
προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται 
σε Φ.Π.Α. 

Η  ατομική επιχείρηση ( περιλαμβάνονται 
φυσικά και οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες  ( 
άρθρο 1 , Ν. 4308/2014 )  

Κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην 
εφαρμογή  του νόμου 4308/2014 από 
φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη. ( 
άρθρο 1 , Ν. 4308/2014 )  

 α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του 

ν. 2859/2000, β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, 

ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, 

πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον 

οι συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 

10.000 ευρώ ετησίως, γ) Δημόσιοι ή ιδιωτικοί 

υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή 

εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  ( άρθρο 39 , Ν. 

4308/2014 )  

( Πίνακας Νο. 2 ) 

Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και 

τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων.  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής δεν εμπίπτουν: 

α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου 

Όρους, 

β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες 

πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν 

υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 

2006/112/ ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του ν. 4308/2014 (« 9. Τo Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι 

νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν 

έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες 

πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή 

πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση 

αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την 

Οδηγία 2006/112/ΕΚ.  » )   ). ( άρθρο 2, Α.1138/ 12-6-2020) . 

…………………………….. 

(*)  Τα νομικά πρόσωπα που διέπονται, ως προς τις διατυπώσεις σύστασης και 

λειτουργίας τους, από το δημόσιο δίκαιο ονομάζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου (ΝΠΔΔ ) και έχουν κατά κανόνα ως αποστολή την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας και την επιδίωξη κάποιου δημοσίου σκοπού. Στην κατηγορία αυτή, 

ανήκουν εκτός των άλλων και  η Εκκλησία της Ελλάδος, τα Επιμελητήρια, τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ( Α.Ε.Ι ) και οι 

Επαγγελματικοί Σύλλογοι. 

Κυριότερες κατηγορίες Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατά το Αστικό 

Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο είναι: Σωματεία (Σύλλογοι), Ιδρύματα, Εταιρείες ( Ο.Ε, 

Ε.Ε, Ε.Π.Ε ) , Συνεταιρισμοί, κ.λπ] 

 

⥢⥤ 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9610
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7. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΟΙ 

 

Δεδομένα που διαβιβάζονται ( Συνοπτικά )  

Οι υπόχρεοι, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.: 

α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των 

συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, «Τιμολόγιο πώλησης»  

10 « Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο» και 12 « Εκδιδόμενα 

στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών » του ν. 4308/2014 (τιμολόγια 

και στοιχεία λιανικής πώλησης), 

β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών 

φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα 

δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της 

είσπραξης/πληρωμής ενοικίου, 

γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και 

φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος 

κάθε φορολογικού έτους. ( άρθρο 2, Α.1138/ 12-6-2020) . 

Άρα διαβιβάζουν ( σε διαφορετικό χρόνο )  

• Όλα τα στοιχεία που αφορούν το Αποτέλεσμα Χρήσης ( «Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων» ) και την συμπλήρωση των Οικονομικών Δεδομένων του 

εντύπου Ε3. 

• Αγορές Παγίων 

• Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής 

 

Δεδομένα που διαβιβάζονται ( Αναλυτικά )  

1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας, στο Παράρτημα (*)  της 

παρούσας απόφασης τυποποιούνται τα παραστατικά και περιγράφονται αναλυτικά 

τα δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών 

βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε.. 

2. Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής: 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/10
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/12
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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i. Α.Φ.Μ. ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη

β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης) 

γ) Στοιχεία Παραστατικού: 

i. Ημερομηνία έκδοσης, ii. Σειρά/αριθμός iii. Αριθμός Εγκατάστασης

δ) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. 

Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ 

Λοιπών Φορέων του Δημοσίου. 

3. Για τα στοιχεία λιανικής πώλησης διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα της

παραγράφου 2 προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες 

διατάξεις και προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας. 

4. Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν

παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως το πιστωτικό και το συμπληρωματικό 

τιμολόγιο πώλησης. 

5. Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα

της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό 

της οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται 

επί αυτής, καθώς και την αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

για λογαριασμό της οντότητας. 

6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην

Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων (ανά χρέωση και 

πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε 

φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές 

μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές 

τακτοποίησης εσόδων/εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου. ( 

άρθρο 3, Α.1138/ 12-6-2020) 

………………………. 

(*)  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  

Περιεχόμενα  

1. Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών ...............................

2. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών .....................................

[ Αναλύονται  αναλυτικά Κατωτέρω ] 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Συνολική Εικόνα της « MyData» , για μια Επιχείρηση «Α» 

 

 

⥢⥤ 
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8. «ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ» : ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 
ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «MyData» 
 

• Κόστη και Εργαλεία 

1) Μηχανογραφική Κάλυψη 

( Καταρχήν η Εταιρεία Λογισμικού, που έχει εγκαταστήσει το «Λογιστικό» 

η «Εμπορικό» Πρόγραμμα, πρέπει να κληθεί για να παρουσιάσει την 

λύση της στο θέμα της «MyData» ) 

[ Για τις Μηχανογραφικές Εταιρείες είναι μια «Πρόκληση» και μια 

«Ευκαιρία», ίδιου βαθμού με το έτος 1992  ( Π.Δ.186/1992 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ε' ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ) ].  

2) Χρόνος Λογιστή  

( Θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος αφενός για την αρχική λειτουργία και 

αφετέρου επιπλέον χρόνος για τις περιοδικές συμφωνίες και γενικά για 

την παρακολούθηση της « myDATA » ) 

3) Κόστος Επιχείρησης  

( Κόστος Μηχανογραφικής Κάλυψης, Κόστος Χρόνου απασχόλησης του 

Λογιστή ) 

4) Ένταρξη σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ή Φορολογικά Κίνητρα 

( Έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα, από αρκετούς Φορείς, αλλά δεν 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη – Φορολογικά Κίνητρα παρέχονται μόνο στην 

περίπτωση της «Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης » ) 

 

• Εργασίες που πρέπει να γίνουν, από την Επιχείρηση, για την 

«Προσαρμογή » στην πλατφόρμα «MyData» 

1) Κατανόηση της Εφαρμογής «MyData» 

2) Κατάλληλη Μηχανογραφική Υποστήριξη  
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( Νέα «Κουμπιά » θα προστεθούν, στα προγράμματα διαχείρισης 

επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), τα οποία θα βοηθούν στις 

εργασίες που απαιτεί το «MyData» ) 

3) «Αντιστοίχιση» των Εκδιδόμενων, από την Επιχείρηση Παραστατικών με 

τα «Πρότυπα Παραστατικά», που προβλέπονται από την  «MyData» και 

επιπλέον «στήλες πληροφόρησης» 

4) Αντιστοίχιση του «Λογιστικού Σχεδίου», που χρησιμοποιεί ( ή που θα 

χρησιμοποιεί, μετά , από προσαρμογές ) με : 

- «Πρότυπες Στήλες Εσόδων - Εξόδων»  της  «MyData» 

- Πίνακες ( Δ και Ζ ) του Εντύπου Ε3 

- Ανάλυση, που απαιτεί η Δήλωση του Φ.Π.Α 

- Ανάλυση, που απαιτεί  η κατηγοριοποίηση των Παρακρατούμενων κ.λπ 

Φόρων  

- Ανάλυση, που απαιτεί  η κατηγοριοποίηση των διαφόρων Εσόδων  και 

Εξόδων  

 

⥢⥤ 
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9. ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 

Ανά κατηγορία παραστατικών (λογιστικών στοιχείων – εγγραφών), προκύπτουν  οι 

παρακάτω διακριτοί ρόλοι ηλεκτρονικής διαβίβασης για κάθε επιχείρηση :  

• Α. Εκδότης

• Β. Λήπτης

• Γ. Λήπτης – Παράλειψη Διαβίβασης από Εκδότη

• Δ. Εγγραφές Οντότητας

Ειδικότερα  

Α. Εκδότης  

Διαβιβάζει τη «Σύνοψη» όλων των Παραστατικών που εκδίδει (χονδρική, λιανική, 

εμπορίας, παροχής, ημεδαπής, αλλοδαπής, κ.λπ)).  

Με τη διαβίβαση από τον Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα τα ‘Έσοδα των δικών 

του,  Ηλεκτρονικών Βιβλίων, αλλά   και τα Έξοδα των  Ηλεκτρονικών Βιβλίων  του 

Λήπτη ( μόνο για τις Χονδρικές Πωλήσεις ). 

Η οντότητα ως Εκδότης διαβιβάζει τη Σύνοψη και Χαρακτηρισμό Συναλλαγών 

όλων των Παραστατικών αντικριζόμενων ή μη που εκδίδει (χονδρική, λιανική, 

εμπορία, παροχή στην ημεδαπή ή αλλοδαπή). 

Β. Λήπτης  

Ο Λήπτης υποχρεούται να διαβιβάζει τη «Σύνοψη» των μη «Αντικριζόμενων 

Παραστατικών» που λαμβάνει,  από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι να τα 

διαβιβάζουν για λογαριασμό τους (π.χ. αγορές – έξοδα λιανικής ημεδαπής 

αλλοδαπής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές, εξαιρούμενες επιχειρήσεις στη 

διαβίβαση αντικριζόμενων παραστατικών, κ.λπ ),  

Με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Λήπτη ενημερώνονται 

αυτόματα τα Έξοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων. 

Η οντότητα ως Λήπτης διαβιβάζει το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα 

Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής (κατ. Α1) καθώς και τη Σύνοψη και το 

Χαρακτηρισμό Συναλλαγών των Αντικριζόμενων ή μη Παραστατικών ημεδαπής 

αλλοδαπής που λαμβάνει (κατ. Β1, Β2) 
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Γ. Λήπτης – Παράλειψη Διαβίβασης από Εκδότη  

Αφορά περίπτωση Παραστατικών αγοράς αγαθών / υπηρεσιών από Εκδότη 

υπόχρεο, μόνο μετά την παράλειψη διαβίβασης της Σύνοψης Παραστατικού από 

τον Εκδότη εντός της σχετικής προθεσμίας. 

Εννοείται ότι εφόσον ο Εκδότης είναι συνεπής, ο Λήπτης δεν χρειάζεται να 

διαβιβάσει Σύνοψη για τα παραστατικά αυτά. 

Η  τυχόν ασυνέπεια του Εκδότη δεν επηρεάζει την ορθή αποτύπωση των 

φορολογικών αποτελεσμάτων του Λήπτη 

Όταν ο Εκδότης του παραστατικού παραλείψει να αποστείλει τη σύνοψη των 

παραστατικών για κάποιον Λήπτη-οντότητα και την αποστείλει ο λήπτης, 

ενημερώνονται και τα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη; 

Με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Λήπτη λόγω παράλειψης 

διαβίβασης του Εκδότη εντός της σχετικής προθεσμίας, ενημερώνονται αυτόματα 

τα Έξοδα του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, καθώς και τα Έσοδα του 

Εκδότη που υπέδειξε. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν 

λόγω συναλλαγές. 

 

Δ. Εγγραφές Οντότητας 

Αφορά παραστατικά εγγραφών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων που 

διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού 

έτους (π.χ. μισθοδοσία, αποσβέσεις, αναμορφώσεις εσόδων-εξόδων κ.α.)  

Οι οντότητες διαβιβάζουν τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – 

Εξόδων για τη διαμόρφωση του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος. 

 

Τι είναι οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των 

Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ και με ποια περιοδικότητα 

διαβιβάζονται στη πλατφόρμα; 

 Οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των Τυποποιήσεων 

Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι οι εγγραφές που διενεργεί η οντότητα για τον 

προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος. Αυτές λαμβάνουν 
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δεδομένα που διαβιβάζονται και σχετίζονται με εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - 

εξόδων.  

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται διακριτά οι παρακάτω εγγραφές: 

1. Οι εγγραφές μισθοδοσίας μηνιαίως  

2. Η εγγραφή αποσβέσεων, συγκεντρωτικά ετησίως  

3. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση, συγκεντρωτικά (με 

χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3) ετησίως  

4. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση, συγκεντρωτικά (με 

χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3) ετησίως  

5. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση, συγκεντρωτικά 

(με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3 – Ε1 ή Ε3-Ν) ετησίως  

6. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση, συγκεντρωτικά 

(με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3 – Ε1 ή Ε3-Ν) ετησίως. 

……………………. 

Με Ρόλο ως Εκδότης Με Ρόλο ως Λήπτης 

α) Τιμολόγια : Ένα-ένα, αλλά συνοπτικά, 
δηλαδή χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών 
και των εγγραφών. 

α) Παραστατικά Συναλλαγών με μη 
υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής ( 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές 
από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών) 

β) Στοιχεία Λιανικής : (1) Με χρήση Φ.Η.Μ α) 
είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής 
πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των 
Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.. β) είτε συγκεντρωτικά 
ανά μήνα 

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή 

(2) Χωρίς  χρήση Φ.Η.Μ : Αναλυτικά ανά 
στοιχείο λιανικής πώλησης. Κατ’ εξαίρεση, τα 
στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, 
χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 , 
συγκεντρωτικά ανά μήνα 

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση 
ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και 
ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., 
δημοτικές επιχειρήσεις κλπ), 

  δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα 

  

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε 
ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που 
εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ 

  

στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης 
διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων 
από τον εκδότη. 

( Πίνακας Νο. 3 ) 
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…………………………….. 

« 1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα 

myDATA,, υπό μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των 

εγγραφών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα «ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ» . 

2. Ειδικά, για τα στοιχεία λιανικής, τα δεδομένα του άρθρου 3 διαβιβάζονται: 

α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), ως εξής: 

αα) είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης 

των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.. 

αβ) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, με τους τρόπους που 

προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, για τις 

συναλλαγές που από την κείμενη νομοθεσία δεν έχουν υποχρέωση απευθείας 

διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. 

β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς 

την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά 

στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία 

λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 

δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους 

τρόπους που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του παρόντος 

άρθρου. 

γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA. 

3. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό 

συναλλαγής από τον εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου 

και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή 

χειρόγραφα). 

4. Κατ’ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των 

αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις: 

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, 
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τρίτων χωρών) 

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως 

κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής, 

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και 

ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κλπ), 

δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα, 

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που 

εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και 

στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον 

εκδότη. 

[ Περιπτώσεις « Αυτοτιμολόγησης» ]  

5. Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών 

συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών 

(αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του 

πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον 

ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, 

αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην 

προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν. 4308/2014) [ « 5. Η οντότητα 

που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο 

πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να 

διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών 

(αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του 

πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή 

από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση 

να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.  » ] ( 

άρθρο 4 , Α.1138/12-6-2020) . 

⥢⥤ 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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10. ΜΕΣΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Μέσο Διαβίβασης Παρατηρήσεις 

α) των Παρόχων Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης  

Οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον 
τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να 
διαβιβάζουν δεδομένα των Τιμολογίων με 
κάποιον από τους λοιπούς τρόπους  

β) των προγραμμάτων διαχείρισης 
επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, 
ERP)  Το κυριότερο μέσο διαβίβασης  

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της 
εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων 
που είναι προσβάσιμη μέσω του 
διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. 

Μόνο για τις οντότητες που: α) τηρούν 
απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν 
υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων 
εσόδων ( 50.000 ευρώ ), β) εκδίδουν έως 
και 50  τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως 
τηρούμενου λογιστικού συστήματος 

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές 
συναλλαγές.  

Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία η απευθείας 
διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. 
δεν επιτρέπεται η διαβίβαση 
παραστατικών λιανικών συναλλαγών με 
άλλο τρόπο.  

( Πίνακας Νο. 4 ) 

Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται 

από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω: 

α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (*) . Ειδικά για τα 

δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν 

επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από 

τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου. 

(*) Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»: Η οντότητα η οποία 

κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), διαβιβάζει με τη χρήση 
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ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας. 

β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) (*), 

που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής 

διεπαφής. 

(*) Ως «Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)»: Οι 

ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για 

την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) της λογιστικής διαχείρισης για τη 

λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας. 

Τρόπος διασύνδεσης μεταξύ Λογιστικών Προγραμμάτων και myDATA 

Για την επικοινωνία της η myDATA με τα Λογιστικά /Εμπορικά Προγράμματα των 

Επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί ένα ενδιάμεσο λογισμικό (Application Programming 

Interface-API) που θα διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις απαντήσεις μεταξύ των δύο 

εφαρμογών. 

To API θα έχει χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας και θα επιτρέπει στους 

κατασκευαστές λογισμικού να αναβαθμίσουν τα προγράμματά τους, ώστε αυτά να 

ενημερώνουν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία αυτόματα, είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. ( myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ) 

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που 

είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για 

τις οντότητες που: 

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 

ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. (« 2.Οι επιτηδευματίες, καθώς 

και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, οι οποίοι: …. β) τηρούν βιβλία 

δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 

έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα: αα) πάνω από πενήντα χιλιάδες 

(50.000,00) ευρώ, αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από 

πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί 

εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, …...» )  Τα 

ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2873/year/2000/article/38/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2873/year/2000/article/38
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/179
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ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από 

την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, 

εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα 

έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή 

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου 

λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που 

διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. 

 Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των 

τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων 

πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β’ 179). 

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές 

συναλλαγές. Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται η διαβίβαση 

παραστατικών λιανικών συναλλαγών με άλλο τρόπο.  [ Δείτε σχετικά στο κεφ. ….. ] 

( άρθρο 4 , Α.1138/12-6-2020 ) . 

Επισημάνσεις 

α) Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεες Επιχειρήσεις έχουν τη διακριτική ευχέρεια 

επιλογής του τρόπου διαβίβασης δεδομένων των λογιστικών τους αρχείων στην 

πλατφόρμα myData, πλην των περιορισμών ( ορίων )  της περίπτωσης (γ) και της 

υποχρεωτικότητας της περίπτωσης (δ)  . 

β) Ο κυριότερος τρόπος διαβίβασης θα είναι ο (β)  

γ) Ορισμένοι Τρόποι διαβίβασης [ (γ) και (δ)  ] έχουν περιορισμένες Δυνατότητες  

δ) « Αντάπτορες - Μετατροπείς» : Αρκετές Εταιρείες Μηχανογράφησης έχουν 

αναπτύξει «Προγράμματα Σύνδεσης», μεταξύ του « εμπορικό /λογιστικό, ERP» και 

« myDATA » 

⥢⥤ 
 

https://www.taxheaven.gr/circulars/18117/pol-1022-7-1-2014
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11. ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΠΟΙΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

 

Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, είτε: 

α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή, 

β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων 

της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, [ α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα 

της αλλοδαπής, β) Λήψης παραστατικών λιανικής γ) Συναλλαγών που αφορούν σε 

πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., 

δημοτικές επιχειρήσεις κλπ),δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα, ε) 

Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που 

εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και 

στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον 

εκδότη.]  

γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και 

δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης. 

( άρθρο 4 , Α.1138/12-6-2020 ) 

 

 

 

⥢⥤ 
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12. ΧΡΟΝΟΣ ( ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

Επισήμανση : Η Προθεσμία  Εξαρτάται από το «μέσο διαβίβασης» 

 

Χρόνος Διαβίβασης των  Συναλλαγών στην Πλατφόρμα myDATA 
Είδος 

Συναλλαγής 
Μέσο Διαβίβασης 

Α. Με ρόλο ως 
Εκδότης 

α) Πάροχος 
Ηλεκτρονικής 
Τιμολόγησης  

β) Πρόγραμμα 
(εμπορικό 
/λογιστικό) 

γ) ειδικής φόρμας 
καταχώρησης  της 
Α.Α.Δ.Ε. 

δ) 
Φορολογικός 
Ηλεκτρονικός 
Μηχανισμός 
(Φ.Η.Μ.)  

Χονδρικές 
Συναλλαγές 

Σε πραγματικό 
χρόνο 

Σε πραγματικό 
χρόνο. Εξαιρετικά, 
για το 2020, εντός 
5 ημερών από την 
έκδοση αυτών και 
όχι αργότερα από 
την 20η ημέρα του 
επόμενου μήνα 
εντός του οποίου 
εκδόθηκαν. 

Μέχρι την εικοστή 
(20η) ημέρα του 
επόμενου μήνα 
εντός του οποίου 
εκδόθηκαν 

Δεν συντρέχει 
περίπτωση 
εφαρμογής 



Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

37 

Λιανικές 
Συναλλαγές 

Σε πραγματικό 
χρόνο 

Σε πραγματικό 
χρόνο. Εξαιρετικά, 
για το 2020, εντός 
5 ημερών από την 
έκδοση αυτών και 
όχι αργότερα από 
την 20η ημέρα του 

επόμενου μήνα 
εντός του οποίου 

εκδόθηκαν. 

Μέχρι την εικοστή 
(20η) ημέρα του 
επόμενου μήνα 

εντός του οποίου 
εκδόθηκαν 

Διαβιβάζονται 
"Σε ημερήσια 

Βάση'' ( 
Αναμένεται η 
απόφαση για 

την 
''Διαδύνδεση'' 

) 

Β. Με ρόλο ως 
Λήπτης 

α) Πάροχος 
Ηλεκτρονικής 
Τιμολόγησης  

β) Πρόγραμμα 
(εμπορικό 
/λογιστικό) 

γ) ειδικής φόρμας 
καταχώρησης  της 
Α.Α.Δ.Ε. 

δ) 
Φορολογικός 
Ηλεκτρονικός 
Μηχανισμός 
(Φ.Η.Μ.)  

α) Παραστατικά 
Συναλλαγών με 
μη υπόχρεη 
οντότητα της 
αλλοδαπής 

έως την 
ημερομηνία 

υποβολής της  
δήλωσης Φ.Π.Α. (  

ανάλογα 
απλογραφικό-

διπλογραφικό).  

έως την 
ημερομηνία 

υποβολής της  
δήλωσης Φ.Π.Α. (  

ανάλογα 
απλογραφικό-

διπλογραφικό).  

έως την 
ημερομηνία 

υποβολής της  
δήλωσης Φ.Π.Α. (  

ανάλογα 
απλογραφικό-

διπλογραφικό).  

Δεν συντρέχει 
περίπτωση 
εφαρμογής 

β) Λήψης 
παραστατικών 
λιανικής από 
την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή 

γ) Συναλλαγών 
που αφορούν σε 
πώληση 
ηλεκτρικού 
ρεύματος (μόνο 
Δ.Ε.Η.) και 
ύδατος μη 
ιαματικού 
(Ε.Υ.Δ.Α.Π., 
δημοτικές 
επιχειρήσεις 
κλπ), 
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δ) Συναλλαγών 
με τα πιστωτικά 
ιδρύματα 

ε) Παραστατικά 
καταβολής 
εισφορών σε 
ασφαλιστικά 
ταμεία, όπως 
αυτά που 
εκδίδονται από 
τον ΕΦΚΑ 

στ) Μη τήρησης 
της υποχρέωσης 
διαβίβασης των 
οριζόμενων 
δεδομένων από 
τον εκδότη. 

εντός 2 μηνών 
από τη λήξη της 
προθεσμίας 
υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. 
των τηρούντων 
απλογραφικό 
λογιστικό 
σύστημα 

εντός 2 μηνών 
από τη λήξη της 
προθεσμίας 
υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. 
των τηρούντων 
απλογραφικό 
λογιστικό 
σύστημα 

εντός 2 μηνών 
από τη λήξη της 
προθεσμίας 
υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. 
των τηρούντων 
απλογραφικό 
λογιστικό 
σύστημα 

Δεν συντρέχει 
περίπτωση 
εφαρμογής 

Γ. Εγγραφές 
Τακτοποίησης 

Εσόδων/Εξόδων 

α) Παρόχος 
Ηλεκτρονικής 
Τιμολόγησης  

β) Πρόγραμμα 
(εμπορικό 
/λογιστικό) 

γ) ειδικής φόρμας 
καταχώρησης  της 
Α.Α.Δ.Ε. 

δ) 
Φορολογικός 
Ηλεκτρονικός 
Μηχανισμός 
(Φ.Η.Μ.)  

Εγγραφές 
μισθοδοσίας 

έως την υποβολή 
της δήλωσης για 
την απόδοση του 
σχετικού 
παρακρατούμενου 
φόρου 

έως την υποβολή 
της δήλωσης για 
την απόδοση του 
σχετικού 
παρακρατούμενου 
φόρου 

έως την υποβολή 
της δήλωσης για 
την απόδοση του 
σχετικού 
παρακρατούμενου 
φόρου 

Δεν συντρέχει 
περίπτωση 
εφαρμογής 
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Εγγραφές 
Τακτοποίησης 
Εσόδων/Εξόδων 
( Λοιπές ) 

έως την υποβολή 
της δήλωσης 
φορολογίας 
εισοδήματος 

έως την υποβολή 
της δήλωσης 
φορολογίας 
εισοδήματος 

έως την υποβολή 
της δήλωσης 
φορολογίας 
εισοδήματος 

Δεν συντρέχει 
περίπτωση 
εφαρμογής 

 

( Πίνακας Νο. 5 ) 

…………………………………….. 

 

Χονδρικές Συναλλαγές 

Τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε 

έσοδα από χονδρικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη υποβολής 

δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και του λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-

διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως: 

α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα 

με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4. ( α) των Παρόχων 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. )  

β) Σε πραγματικό χρόνο, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα 

με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4. 

( β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP ) 

Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από 

την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου 

μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. 

γ) Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου 

εκδόθηκαν: 

γα) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που 

καθορίζεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4  (  γ) ειδικής 

φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων ) και 

γβ) για τα δεδομένα που διαβιβάζονται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ (διαδικασία 

της αυτοτιμολόγησης) και την περίπτωση δ΄ (διαδικασία της ανάθεσης 

τιμολόγησης)της παραγράφου 7 του άρθρου 4. 

Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η Δ.Ε.Η., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές 
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οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα 

διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, 

οριζόμενο, χρόνο, ανά περίπτωση. 

Λιανικές Συναλλαγές 

2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές

συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Ειδικά για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των 

Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία. 

Διαβίβαση  από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών 

3. Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η διαβίβαση

πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., 

ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό-

διπλογραφικό).  

Στην περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, κατά την οποία ο εκδότης δεν 

τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των 

τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) 

μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

Εγγραφές Τακτοποίησης [ δηλ. Λοιπών ] Εσόδων/Εξόδων 

4. Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων

διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με 

εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως 

την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου. 

Ημερομηνία Διαβίβασης 

5. Ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης στην

Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων που ορίζονται με την παρούσα, λαμβάνεται η ημερομηνία 

χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.). Για τα παραστατικά 

που διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. η 

ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς καταχώρισης προκύπτει από το 

πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.. ( άρθρο 5 , Α.1138/12-6-2020 ) 
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……………………….. 

Μέχρι πότε διαβιβάζονται τα δεδομένα ανά κανάλι διαβίβασης σύμφωνα με την 

Α. 1138/2020; 

Α. Συνόψεις Παραστατικών Εσόδων & Εξόδων Αυτοτιμολόγησης - Χαρακτηρισμός 

Συναλλαγών Ανεξαρτήτως υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και 

τηρούμενου λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό), 

διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:  

- Σε πραγματικό χρόνο για τις Επιχειρήσεις που διαβιβάζουν μέσω Πιστοποιημένου 

Παρόχου από 20/07/2020 και Λογισμικών Προγραμμάτων ERP από 01/01/2021 και 

μετά - Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν για 

τις Επιχειρήσεις που διαβιβάζουν μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης χωρίς 

χρονικά όρια, και των Λογισμικών Προγραμμάτων ERP από 01/10/2020 έως 

31/12/2020, 

Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η Δ.Ε.Η., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές 

οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα 

διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, μέχρι την 20η ημέρα του 

επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. 

Β. Α. Συνόψεις Παραστατικών Εξόδων & Εσόδων Αυτοτιμολόγησης  

- Χαρακτηρισμός Συναλλαγών Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λήπτη των 

αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. έως την 

υποβολή της οικείας δήλωσης ΦΠΑ, ως ακολούθως : - σε μηνιαία βάση για τις 

Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και - σε 

τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης. Ειδικά για 

τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, η προθεσμία διαβίβασης θα συμπίπτει 

με την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ του απλογραφικού συστήματος 

(δηλ. σε τριμηνιαία βάση). 

Γ. Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων  

Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων 

διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με 

εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως 

την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου. 

……………………………….. 
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Οι τρόποι διαβίβασης των παραστατικών Λιανικής είναι οι παρακάτω: 

α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), ως εξής: 

αα) είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης 

των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.. 

αβ) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, μέσων των 

λογισμικών προγραμμάτων erp, είτε μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης, για τις 

συναλλαγές που δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την 

Α.Α.Δ.Ε. (όλοι πλην καυσίμων) 

β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς 

την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά 

στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA.  

Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., 

μέχρι την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον 

διαβιβάζονται μέσων των λογισμικών προγραμμάτων erp είτε μέσω της ειδικής 

φόρμας καταχώρησης 

γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA. 

………………………………………. 

Τι υποχρεώσεις έχουν οι οντότητες στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης; 

Ο Εκδότης του παραστατικού (λήπτης αγαθών / υπηρεσιών) διαβιβάζει σύνοψη και 

χαρακτηρισμό εξόδων μέσω: 

Α. Παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Β. Προγραμμάτων λογισμικού ERP  

Γ. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης  

στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020 

Ο Λήπτης του παραστατικού (πωλητής αγαθών / υπηρεσιών) διαβιβάζει 

χαρακτηρισμό εσόδων μέσω: 

Α. Προγραμμάτων λογισμικού ERP Β. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης 

στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020 

………………………… 

Τι υποχρεώσεις έχουν οι οντότητες στην περίπτωση της ανάθεσης τιμολόγησης; 
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 Ο Εκδότης του παραστατικού (τρίτος και όχι πάροχος) διαβιβάζει μόνο τη σύνοψη 

και όχι χαρακτηρισμό της συναλλαγής μέσω: 

Α. Προγραμμάτων λογισμικού ERP 

Β. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης 

στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020 

Ο Λήπτης του παραστατικού (λήπτης αγαθών / υπηρεσιών) διαβιβάζει 

χαρακτηρισμό εξόδων μέσω: 

Α. Προγραμμάτων λογισμικού ERP Β. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης 

στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020 

Ο Πωλητής αγαθών / υπηρεσιών διαβιβάζει χαρακτηρισμό εσόδων μέσω: 

Α. Προγραμμάτων λογισμικού ERP Β. Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης 

στους χρόνους που προβλέπονται ανά περίπτωση στην Α.1138/2020 

 

 

 

 

 

 

⥢⥤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

44 

13. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

1. Οι οντότητες χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές κατατάσσοντας τα σχετικά λογιστικά

γεγονότα σε έσοδα και σε έξοδα. 

2. Ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα 

των παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στις 

περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 [ β) των προγραμμάτων 

διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), γ) ειδικής φόρμας 

καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη 

μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. ] , ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην 

Α.Α.Δ.Ε. κατά το χρόνο της διαβίβασης των δεδομένων σύνοψης των 

παραστατικών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5. 

β) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα 

των παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα: 

βα) στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4, [ δ) των Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές]  ο χαρακτηρισμός 

διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. 

ββ) στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4, [ α) των Παρόχων 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ] ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται δυνητικά 

είτε από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με τα 

δεδομένα που διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου 

διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών σύμφωνα με το άρθρο 5 (σε 

πραγματικό χρόνο), είτε από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την 

ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό 

σύστημα. 
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βγ) στις περιπτώσεις β΄ (διαδικασία αυτοτιμολόγησης) και δ΄ (διαδικασία 

ανάθεσης τιμολόγησης) της παραγράφου 7 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός 

διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. 

γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων 

διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. 

δ) Ειδικά για τις οντότητες των παραπάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ που δεν 

υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι 

την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα. 

ε) Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων 

δεδομένων των παραστατικών από τον εκδότη, ο χαρακτηρισμός του εσόδου 

διαβιβάζεται εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως 

αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 [ η διαβίβαση από το λήπτη 

πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. ]. 

3. Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή 

φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που 

εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά 

ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, [ 

2.Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά 

τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, οι οποίοι: α) 

τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας 

του Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει 

ακαθάριστα έσοδα: αα) πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, αν πρόκειται 

για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, 

αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, 

συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού 

προηγουμένως έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2873/year/2000/article/38/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2873/year/2000/article/38
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/179
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άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.] και εξετάζονται, για τους σκοπούς της 

διαβίβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β’ και γ’ εδάφιο της υποπερίπτωσης γα) 

της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 4, για τα ακόλουθα: 

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα, και μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις 

οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην 

Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

β) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού 

παρακρατούμενου φόρου. 

γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές 

εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται 

συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 

Φορολογίας Εισοδήματος. 

4. Οι ανωτέρω διαδικασίες αποτυπώνονται στην αναλυτική περιγραφή λειτουργίας 

της πλατφόρμας υποδοχής των διαβιβαζόμενων δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία 

αναρτάται σε διαδικτυακό τόπο της Αρχής (www. aade.gr/mydata). 

 

 

 

 

 

⥢⥤ 
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14. ΈΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της Πλατφόρμας myDATA  

Ημερομηνία Στοιχεία Διαβίβασης 

Από την 
20/07/2020  

( Υποχρεωτικά ) τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και 
τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση 
αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται 
από 20/7/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. 

Από την 
20/07/2020  

(Προαιρετικά) ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και 
ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση 
αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 
20/07/2020 και μετά  

Από την 
01/10/2020  

( Υποχρεωτικά ) τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός 
εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται 
από 1/10/2020 και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης 
πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης 
Στοιχείων. 

Έως την 31/12/2020  

( Υποχρεωτικά ) τα δεδομένα της σύνοψης και οι 
χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης 
και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, 
που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 
01/01/2020 έως και την 30/09/2020 ( ή έως 19/7/2020 ) 

Έως την 31/12/2020  
Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας, για το χρονικό διάστημα 
από 01/01/2020 έως 30/09/2020  

Έως την 28/02/2021  

οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων 
σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά 
στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 
30/09/2020 ( ή έως 19/7/2020 ) 

Από 01/01/2021 
έως και 28/02/2021 

Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης 
διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη  διαβιβάζονται από το 
Λήπτη  

Έως 31/03/2021. 
Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν 
λόγω συναλλαγές της προηγούμενης περίπτωσης 

( Πίνακας Νο. 6 ) 
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ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 

α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myData τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης 

εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται 

από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Έκδοσης Στοιχείων.  

Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός 

εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση 

αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20/07/2020 και μετά μέσω 

Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. 

β) Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των 

λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους 

λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Έκδοσης Στοιχείων. 

γ) Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και 

οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο 

χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά 

στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από 

τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την 

περίπτωση α΄ ανωτέρω.  

Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων από 

τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται έως 31/12/2020, αυτά 

διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021.  

Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 

31/03/2021. 

δ) Έως την 28/02/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και 

οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση 

αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 

01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες 

διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. 
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ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το 

χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020 διενεργείται έως την 

31/12/2020. ( άρθρο 7 , Α.1138/12-6-2020 ) 

…………………………….. 

Επειδή όμως κανείς [ ΑΑΔΕ, Μηχανογράφοι, Λογιστές, Επιχειρήσεις ]  δεν είναι ( 

εντελώς ή καθόλου ) έτοιμος, θα δοθεί μια ουσιαστική παράταση, δηλαδή το έτος 

2020, θα θεωρηθεί «Πιλοτικό». 

Το 2021 ( σχεδόν ) Πιλοτικό ;;;;; 

Το 2022 ( σχεδόν ) Κανονικό  ;;;;; 

…………………………. 

Δείτε Σχόλια και Παρατηρήσεις των Μηχανογράφων  

https://mydata-dev.portal.azure-api.net/issues 

Περιγραφή myDATA REST API 

 
Για τις ανάγκες των προγραμματιστών που θέλουν να αναπτύξουν λύσεις 
πληροφορικής οι οποίες θα ενσωματώσουν τη λειτουργικότητα των Ηλεκτρονικών 
Βιβλίων της ΑΑΔΕ διατίθεται ένα REST API για την αποστολή και λήψη δεδομένων 
παραστατικών, χαρακτηρισμών εσόδων-εξόδων και λογιστικών εγγραφών 
τακτοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA.  
Δείτε την τεκμηρίωση του REST API όπου περιγράφεται πως μπορεί να γίνει χρήση 
του μέσω code samples σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. 
Επίσης, το API Console επιτρέπει την άμεση χρήση του API απευθείας μέσω του 
developer portal. 
Ειδικά για την περίπτωση των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης υπάρχει 
διαφορετικό REST API, στο σύνδεσμο REST API Παρόχων μπορείτε να δείτε τη 
σχετική τεκμηρίωση για αυτήν την περίπτωση  
Υποστήριξη Προγραμματιστών 

 
Χρήστες μπορούν να συνδεθούν και να αναφέρουν θέματα προβλήματα 
λειτουργικότητας στην ενότητα issues . 
 

 

⥢⥤ 
 

https://mydata-dev.portal.azure-api.net/issues
https://mydata-dev.portal.azure-api.net/docs/services/mydatadev
https://mydata-dev.portal.azure-api.net/docs/services/mydataprovider
https://mydata-dev.portal.azure-api.net/issues
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15. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»  

Ε.Λ.Π (Ν. 4308/2014) - Άρθρο 15. Αυθεντικότητα του τιμολογίου  

Αιτιολογική έκθεση 

Η διασφάλιση των συναλλαγών είναι ζήτημα κρίσιμης σημασίας τόσο για τους 

συναλλασσόμενους όσο και τη φορολογική διοίκηση. Με βάση τις απαιτήσεις της 

Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, η παράγραφος 1 ορίζει ότι τα εμπλεκόμενα σε μια 

συναλλαγή μέρη (πωλητής και αγοραστής) έχουν την υποχρέωση να 

διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του 

περιεχομένου και την αναγνωσιμότητα του τιμολογίου, σε έντυπη ή σε 

ηλεκτρονική μορφή, από το χρόνο έκδοσης του έως τη λήξη της περιόδου 

διαφύλαξής του.   

Στην παράγραφο 2 θεσπίζεται ως αρχή η υποχρέωση της οντότητας να εφαρμόζει 

τα κατάλληλα στις περιστάσεις μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της 

προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του 

τιμολογίου. Η απαίτηση αυτή του νόμου μπορεί να εκπληρούται με οποιεσδήποτε 

δικλίδες (διαδικασίες, μέτρα, κανονισμοί) δημιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιμη 

αλληλουχία (αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική 

προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.   

Τέλος, στην παράγραφο 3 αναφέρονται ενδεικτικές δικλίδες ή πρακτικές για τη 

διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του 

περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου.   

………………………… 

« 1. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η 

αναγνωσιμότητα του τιμολογίου που λαμβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε 

έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως 

τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του.   

2. Κάθε οντότητα οφείλει να εφαρμόζει τα κατάλληλα στις περιστάσεις μέτρα 

διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του 

περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου.  

Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας 

δημιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκμηρίων που 
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συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, 

και αντίστροφα.   

3. Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητας του περιεχομένου ενός

ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά 

αναφερόμενους τρόπους:   

α) Χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει δημιουργηθεί από έναν 

μηχανισμό δημιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε 

πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

π.δ.150/2001 (Α΄125).   

β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετικά με αυτήν την 

ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα 

της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων.   

γ) Μέσω Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων 

(Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.). 

δ) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12.» 

……………………. 

• Μπορούμε να πούμε ότι η «διασφάλιση της
αυθεντικότητας» θα  «Πιστοποιείται»  μέσω της «MY
DATA»

⥢⥤ 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14978
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16. «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ( E-
INVOICING ) ΚΑΙ «MY DATA» 

 
• «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση » - « Πάροχος » 

• Δεν είναι υποχρεωτική για τις Επιχειρήσεις, εκτός των 

περιπτώσεων κάποιων επιχειρήσεων που εκτελούν  «Δημοσίων 

Συμβάσεων» 

• Δεν είναι απαραίτητη για την εφαρμογή από τις Επιχειρήσεις της 

«My Data»  

• Αφορά τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης 

• Γίνεται «Διασύνδεση» με το λογισμικό ή το σύστημα τιμολόγησης 

της Επιχείρησης,  για την άντληση των δεδομένων των 

παραστατικών. 

• Υπάρχει Σήμανση και αυθεντικοποίηση των παραστατικών ( 

QRCode ) 

•  Γίνεται Ενημέρωση της  myDATA 

• Διαβιβάζει  τη σύνοψη των παραστατικών, ενημερώνει 

Ηλεκτρονικών Βιβλίων και λήψη του Μοναδικού Αριθμού 

Καταχώρησης (Μ.Α.Ρ.Κ). 

•  Προώθηση του Μ.Α.Ρ.Κ και της συμβολοσειράς αυθεντικοποίησης 

του παραστατικού στον εκδότη  

• Αυτόματη αρχειοθέτηση του παραστατικού στο Cloud για το 

χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία. 

……………………. 

Βάση της οδηγίας 2014/55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση, ο όρος ηλεκτρονικό τιμολόγιο, χαρακτηρίζεται ως «ένα τιμολόγιο που 
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έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που 

επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία». 

Οι Επιχειρήσεις,  ανταλλάσσουν με τους συνεργάτες τους τα παραστατικά τους 

ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη διαφύλαξης και ανταλλαγής τους σε έντυπη μορφή. 

Το τιμολόγιο σε  «PDF» ή σε «εικόνα» δεν θεωρείται  «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» 

Mε το άρθρο 1 του Ν.3193/2003 ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της 6ης κοινοτικής 

οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αποθήκευση τιμολογίων στο άρθρο 

18α (παρ. 5 έως 9 και 10 έως 15) του Π.Δ.186/1992, ωστόσο, δεν έτυχε ευρείας 

αποδοχής και χρήσης από τους συναλλασσόμενους.  Τώρα η χρήση της φαίνεται να 

γίνεται από αρκετές επιχειρήσεις.  

 

• «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση » και Ε.Λ.Π (Ν. 4308/2014)  
 

Ν. 4308/2014) - Άρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο  

1. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.   

2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, 

είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον 

παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.   

3. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή 

ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που 

υπόκεινται σε τιμολόγηση.   

4. Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολογίων αποστέλλονται ή τίθενται 

συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει 

υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν 

να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των 

πληροφοριών κάθε τιμολογίου.   

5. Η μορφή του πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ορίζεται με απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 149 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44). Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

καθορίζονται οι διαδικασίες παραλαβής και επεξεργασίας του ηλεκτρονικού 

τιμολογίου, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης αυτού με τα 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/921


Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

54 

 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία τεχνική ή/και ειδική λεπτομέρεια σχετικά με το πρότυπο έκδοσης του 

ηλεκτρονικού τιμολογίου. Για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού τιμολογίου 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Το 

πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές 

των οντοτήτων, με την εξαίρεση των δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες ισχύουν 

τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019. 

 

• Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων 
Άρθρο 1. Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων 

1.1. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο παράρτημα Α του ν. 4308/2014, «ως 

πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, νοείται η 

οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει 

με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης 

οντότητας. Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται 

κατ’ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον πάροχο ή να παραδίδονται στην 

υπόχρεη οντότητα.  

Ο πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει 

την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για 

λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο». 

1.2. Οι όροι, «πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων», «πάροχος 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» και «πάροχος έκδοσης στοιχείων» 

λογίζονται ως όροι με ταυτόσημο περιεχόμενο και στην παρούσα απόφαση 

αναφέρονται εφεξής ως «πάροχος». 

1.3. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος είναι διαφορετικό πρόσωπο από την υπόχρεη σε 

έκδοση παραστατικών οντότητα. 

Άρθρο 2. Χορήγηση «Άδειας Καταλληλότητας» λογισμικού για την Ηλεκτρονική 

Έκδοση Στοιχείων 

2.1. Ο πάροχος υποχρεούται να έχει «άδεια καταλληλότητας» για το λογισμικό 

ηλεκτρονικής έκδοσης των στοιχείων που διαθέτει. Για τον σκοπό αυτό συνιστάται 

στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) διαρκής πενταμελής Επιτροπή 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/921
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού για την Ηλεκτρονική 

Έκδοση Στοιχείων, στο εξής «Επιτροπή».  … 

Άρθρο 3. Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων μέσω παρόχου -

προδιαγραφές  εγκεκριμένου λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» 

3.1. Τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) των υπόχρεων οντοτήτων δύναται να εκδίδονται 

με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου μέσω εγκεκριμένου λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ». Όλα 

τα τιμολόγια ή στοιχεία λιανικής πώλησης, που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται 

με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, 

θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια ή ηλεκτρονικά στοιχεία λιανικής πώλησης, 

αντίστοιχα, και αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση αυτών, ισχύουν οι 

διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4308/2014. 

3.2. Σε όλες τις περιπτώσεις, η έκδοση παραστατικού από την οντότητα μέσω 

παρόχου προϋποθέτει την απευθείας επικοινωνία (online - realtime) της οντότητας 

και του παρόχου, κατά το χρόνο έκδοσης αυτού. Αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης 

των παραστατικών, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11 και 13 του 

ν. 4308/2014. 

3.3. Στην περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ παρόχου και 

συμβεβλημένης υπόχρεης οντότητας, η υπόχρεη οντότητα μπορεί να εκδίδει τα 

παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014. 

3.4. Δεν νοείται η εκ των υστέρων της έκδοσης του παραστατικού αυθεντικοποίηση 

αυτού. Ωστόσο, ειδικά για τα παραστατικά διακίνησης και τα τιμολόγια, στην 

περίπτωση μη διαθεσιμότητας της «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» ή αδυναμίας επικοινωνίας του 

εκδότη με τον πάροχο, επιτρέπεται η χειρόγραφη ή η μηχανογραφική έκδοση 

αυτών μέσω βοηθητικού λογισμικού, αφού προηγουμένως σταλεί από τον εκδότη, 

μέσω ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που θα έχει διαθέσει ο πάροχος, 

μήνυμα (SMS ή άλλο ισοδύναμο) στον πάροχο, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός 

παραστατικού, ενώ η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης θα ταυτοποιούνται από την 

ώρα αποστολής του μηνύματος. Ο πάροχος αποστέλλει άμεσα αντίστοιχο μήνυμα 

επιβεβαίωσης της λήψης. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο εκδότης, μέσω 

λογισμικού που του παρέχει ο πάροχος, αποστέλλει το σύνολο των παραπάνω 

παραστατικών διακίνησης ή τιμολογίων σε αυτόν, για την ολοκλήρωση της 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/14
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/15
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/11
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/13
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/12/paragraph/13
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/12
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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διαδικασίας αυθεντικοποίησης και αποθήκευσης αυτών, με ειδική ένδειξη 

διαφοροποίησης του τρόπου έκδοσής τους. 

3.5. Τα ηλεκτρονικά παραστατικά λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν 

αυθεντικοποιηθεί από τον πάροχο και να είναι δυνατή η άμεση επισκόπηση του 

συνόλου του περιεχομένου τους από ιστοσελίδα του παρόχου, πριν την παράδοσή 

τους στον πελάτη λιανικής. 

3.6. Το εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή 

με χρήση υποδομών του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εάν αυτό 

ζητηθεί. Ειδικά, για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τα 

εκδοθέντα στοιχεία λιανικής πώλησης εκτυπώνονται και παραδίδονται στους 

ιδιώτες καταναλωτές με κάθε παράδοση αγαθού ή με την ολοκλήρωση της παροχής 

υπηρεσιών. 

3.7. Σε κάθε παραστατικό, που εκδίδεται με χρήση υπηρεσιών παρόχου, 

αναγράφεται η επωνυμία και ο ιστότοπος του παρόχου. Επίσης, αναγράφεται η 

συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), 

καθώς και το αναγνωριστικό του παραστατικού, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα Β. 

3.8. Για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό αποστέλλεται η φορολογική σύνοψη του 

ηλεκτρονικού στοιχείου στην Α.Α.Δ.Ε., με συγκεκριμένο μορφότυπο και διαδικασία 

αποστολής, που αναρτώνται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και περιγράφεται στο 

παράρτημα Β. 

3.9. Η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης χρησιμοποιείται από τον λήπτη ή τον 

ελεγκτή της Α.Α.Δ.Ε. για την επισκόπηση ολόκληρου του παραστατικού σε 

ιστοσελίδα του παρόχου. 

3.10. Στα παραστατικά, που εκδίδονται με χρήση υπηρεσιών παρόχου, υπάρχει 

QRcode, στο οποίο εμπεριέχονται πληροφορίες για την άμεση πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική υπηρεσία ή ιστοσελίδα του παρόχου και την άμεση επισκόπηση σε 

φυλλομετρητή ιστού (browser) ολόκληρου του παραστατικού. 

3.11. Η αποστολή του ηλεκτρονικού παραστατικού στον λήπτη γίνεται από τον 

πάροχο του εκδότη, απευθείας σε αυτόν, εφόσον ο λήπτης δεν χρησιμοποιεί 

υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση, το ηλεκτρονικό παραστατικό αποστέλλεται διαμέσου του παρόχου 
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του λήπτη. Η οντότητα  - λήπτης είναι αρμόδια να ορίσει τον τρόπο λήψης του 

παραστατικού. Ο μορφότυπος των ηλεκτρονικών παραστατικών καθορίζεται 

σύμφωνα με την αριθμ. Α.1017/2020 (Β΄ 457) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομικών. 

3.12. Ο πάροχος πριν την έκδοση εκάστου παραστατικού λαμβάνει και 

αυθεντικοποιεί αυτό, με τη χρήση του αλγορίθμου SHA-1, όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Β. 

( Α.1035/2020 - Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης 

Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης 

στοιχείων )  

……………. 

Πιστοποιήθηκαν 4 πάροχοι Ψηφιακής τιμολόγησης 

Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την έγκριση λογισμικού Υπηρεσιών 

Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων της ΑΑΔΕ - στην οποία συμμετέχουν και 

εκπρόσωποι της αγοράς από τον ΣΕΒ και τον ΣΕΠΕ - χορήγησε τις πρώτες τέσσερις 

άδειες καταλληλότητας για λογισμικά ψηφιακής τιμολόγησης, που έχουν 

αναπτυχθεί από ισάριθμες εταιρείες. 

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτών των παρόχων, 

μπορούν αυτόματα να διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων, που εκδίδουν, στην 

πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) στον ιστότοπο 

mydata.aade.gov.gr. 

Η διαδικασία αδειοδότησης είναι διαρκής και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

μπορούν να ενημερώνονται για τους αδειοδοτημένους Παρόχους στον ιστότοπο της 

ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-

timologisis. 

Η διαβίβαση των παραστατικών ψηφιακής τιμολόγησης γίνεται με ευθύνη του 

Παρόχου, σε πραγματικό χρόνο, και αυτόματα, με την έκδοση των παραστατικών. 

Τα προς έκδοση ψηφιακά τιμολόγια υποβάλλονται σε βασικούς ελέγχους από την 

πλατφόρμα myDATA και σημαίνονται με τον «Μοναδικό ΑΡιθμό Καταχώρησης» 

(ΜΑΡΚ), ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε τιμολόγιο, που εκδίδεται από 

αδειοδοτημένο λογισμικό. 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32364
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32385
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32385
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32385
http://mydata.aade.gov.gr/
https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis
https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis
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Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου βελτιώνει την αξιοπιστία των 

συναλλαγών, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει σε ιστοσελίδα του παρόχου 

την αυθεντικότητα ενός τιμολογίου, με χρήση του QR code, που φέρουν 

υποχρεωτικά τα ψηφιακά τιμολόγια. 

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις, που επιλέγουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά 

υπηρεσίες παρόχων ψηφιακής έκδοσης στοιχείων για την έκδοση παραστατικών 

εσόδων, μπορούν να λαμβάνουν και τα φορολογικά κίνητρα, που προβλέπονται 

από το νόμο. (  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-8-2020 – ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ) 

Ακολουθεί λίστα των λογισμικών παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχουν 
λάβει άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ). 
 •    EPSILONDIGITAL 
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_104Epsilon 
Net_001_EPSILONDIGITAL_V1_31072020 
Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020 
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Epsilon net AE 
•    myDATA connect 
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_103Impact_001_myDATA connect_V1_31072020 
Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020 
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Information systems impact AE 
•    Retail Link Paperless e-Invoicing 
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_102Retail Link_001_Paperless e-
Invoicing_V1_31072020 
Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020 
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Retail link AE μέλος του ομίλου Entersoft 
•    SoftOne EINVOICΙNG 
Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2020_07_101Softone_001_EINVOICΙNG_V1_31072020 
Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020 
Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Softone technologies Α.Ε. 
 
………………….. 
Δείτε και : EESPA acts as a trade association at European level for a large and 

dynamic community of E-Invoicing Service Providers. (eespa.eu) 

 

• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων 
Συμβάσεων  

Νόμος 4601/2019 Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις 

https://www.epsilondigital.gr/
https://mydata.wedoconnect.com/
https://www.e-invoicing.gr/
https://www.einvoicing.gr/
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ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :  

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕ L 133) [ Άρθρα 148 – 154 )  

Άρθρο 148. (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Αντικείμενο - πεδίο εφαρμογής - 

εξαιρέσεις  

1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 

2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων 

συμβάσεων.  

2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την 

εκτέλεση των συμβάσεων, οι οποίες υπάγονται στους νόμους 3978/2011 (Α΄137), 

4412/2016 (Α΄147) και 4413/2016 (Α΄ 148) και, ειδικότερα, καταλαμβάνει:  

α) συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), είναι 

ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3978/2011,  

[ Εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή 

ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 

1177/2009 (L 314) και αναθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 της Οδηγίας 

2009/81/ΕΚ. ]  

β) δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και 

γενικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή 

ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016,  

[ ( Άρθρο 5) Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που 

ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που 

διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/767
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
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άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α' προϊόντα, 

γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που 

ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών 

που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται 

επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές 

κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι 

συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του 

Προσαρτήματος Α', 

δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και 

άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του 

Προσαρτήματος Α'.   

( Άρθρο 235) Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) 418.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους 

διαγωνισμούς μελετών, β) 5.225.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων, γ) 1.000.000 

ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές 

υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήματος XVII του 

Προσαρτήματος Β'.] 

γ) συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία 

ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες 

(5.225.000) ευρώ, όπως το όριο αυτό αναθεωρείται, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της 

περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4413/2016.  

[ 2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση 

συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών από:  

α) αναθέτουσες αρχές ή β) αναθέτοντες φορείς υπό τον όρο ότι τα έργα ή οι 

υπηρεσίες προορίζονται για την άσκηση μίας από τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ ως εξής: 

α) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τα 

πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (5.225.000) ευ- ρώ εφαρμόζεται 

το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4413/year/2016/article/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/767
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επιμέρους διατάξεις αυτού. Το χρηματικό όριο του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, 

εφόσον δεν έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ. 

β) Στις συμβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπολείπεται του χρηματικού ορίου 

της περίπτωσης α' εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 6 έως 29, των 

παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 33, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 

60. ]  

3. Ο παρών δεν καταλαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την 

εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011, στις 

οποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή 

πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας κατ' εφαρμογή των κείμενων 

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων και με τον όρο ότι τα ουσιώδη 

εθνικά συμφέροντα δεν μπορούν να προστατευτούν με λιγότερο οχληρά μέτρα. 

………………………………… 

60967 ΕΞ 2020 - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)  

Άρθρο 5 Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμής 

1. Οι αγοραστές λαμβάνουν από το ΚΕΔ τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα 

πληροφοριακά τους συστήματα, σύμφωνα με την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 3 

του άρθρου 28 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

2. Η επιτυχής, από τεχνικής απόψεως, παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από 

τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, χρονοσημαίνεται και επισημαίνεται με 

αυτοματοποιημένο μήνυμα πληροφόρησης που αποστέλλεται στον πωλητή μέσω 

του ΚΕΔ και εκκινεί τις προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του ν. 

4152/2013 (Α΄ 107). 

3. Σε περίπτωση προσωρινής τεχνικής αδυναμίας παραλαβής του ηλεκτρονικού 

τιμολογίου από τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, οι αγοραστές 

παραλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στο, για το σκοπό αυτό, πληροφοριακό 

υποσύστημα ΕΔΗΤ. Η τεχνική αδυναμία παραλαβής του ηλεκτρονικού τιμολογίου 

κατά τα ανωτέρω, πιστοποιείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία παρέχει σε κάθε 

περίπτωση τις απαραίτητες οδηγίες στους αγοραστές για την παραλαβή των 

τιμολογίων μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού υποσυστήματός της. Στην 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/33517
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/33517
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4623/year/2019/article/28/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4623/year/2019/article/28
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/944
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/πρώτο/paragraph/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/514


Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

62 

 

περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες των διατάξεων της υποπαρ. Ζ.5 της παρ. Ζ του ν. 

4152/2013 (Α΄ 107), εκκινούν από την ημερομηνία που το ηλεκτρονικό τιμολόγιο 

καθίσταται διαθέσιμο στον αγοραστή μέσω του ΕΔΗΤ. Σε συνέχεια της παραλαβής 

του τιμολογίου και στην περίπτωση που ο αγοραστής διαπιστώσει ότι το 

περιεχόμενο του τιμολογίου δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης 

αποστέλλει μήνυμα ειδοποίησης προς τον πωλητή, διαμέσου του ΚΕΔ προκειμένου 

ο τελευταίος να εκδώσει πιστωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Το ΚΕΔ ταυτόχρονα 

προωθεί την εν λόγω ειδοποίηση στα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα. 

4. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης 

δικαιολογητικών του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/2014, η αναθέτουσα αρχή η οποία 

πραγματοποιεί τη δαπάνη, αναγράφει στην κατάσταση πληρωμής τον μοναδικό 

αριθμό του ηλεκτρονικού τιμολογίου με τον οποίο η οικονομική υπηρεσία του 

φορέα Γενικής Κυβέρνησης το αναζητά ως δικαιολογητικό της δαπάνης με τη χρήση 

διαδικτυακών υπηρεσιών από το ΚΕΔ ή στο ΕΔΗΤ στις περιπτώσεις της παρ. 3 του 

παρόντος άρθρου και της παρ. 1 του άρθρου 6. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του ηλεκτρονικού τιμολογίου 

από την αρμόδια υπηρεσία του αγοραστή, το ΚΕΔ άμεσα ενημερώνεται ηλεκτρονικά 

για την ολοκλήρωση της πληρωμής του τιμολογίου και στη συνέχεια ενημερώνει 

αυτόματα τόσο τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα όσο και τον πωλητή. 

6. Η οπτικοποιημένη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου δύναται να αποθηκεύεται 

σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου PDF, ενώ ως πρωτότυπο ηλεκτρονικό τιμολόγιο 

νοείται το τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή βάσει του Ευρωπαϊκού ή Εθνικού 

Μορφότυπου και μόνο. 

 

• Φορολογικά Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης  

Ν. 4701/2020 Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις 
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις. Άρθρο 48.  
Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο άρθρο 71ΣΤ, ως εξής: 

«Άρθρο 71ΣΤ Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

1. Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης 

Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/πρώτο/paragraph/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/514
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4270/year/2014/article/69ΣΤ
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/609
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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οντοτήτων σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω 

Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και 

αποτελεί τον μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των 

παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο της ασκούμενης 

δραστηριότητάς της. Η επιλογή και η δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 

Παρόχου μπορεί να ανακληθεί και αποκλείει την έκδοση τιμολογίων σε έντυπη 

μορφή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Η επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 

Παρόχου για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από μια οντότητα συνεπάγεται 

υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τη λήψη 

των παραστατικών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια από 

εκδότη/προμηθευτή της, ο οποίος έχει επιλέξει επίσης την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

μέσω Παρόχου. 

2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και 

υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των 

παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ή των 

φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά 

περίπτωση τα εξής: 

α) [ Μείωση της Παραγραφής κατά 2 Έτη ( Δηλαδή από 5 σε 3 ) ]  

Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε 

έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α΄170), 

περιορίζεται κατά δύο (2) έτη και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι 

προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου. 

β) [ Προσαύξηση των σχετικών Αποσβέσεων ] 

Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που 

απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για 

σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, 

προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

γ) [ Προσαύξηση των σχετικών Δαπανών ] 

Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 

ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/36
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 22 

του παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

δ) [ Επιτάχυνση της διαδικασίας Επιστροφής Φόρων ] 

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 

σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό 

έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν 

αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) 

ημέρες. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισμό 

καταβολής τόκου στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει 

φόρο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013. 

3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο 

έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν 

απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη λήψη, καθώς θεωρείται 

ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 

Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης.  

Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και 

δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 

οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά 

παραστατικά, η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να 

προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού 

φόρου για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την 

ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 

περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι 

προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου. 

4. [ Χρόνος Ισχύος των Κινήτρων ] 

Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την 

ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 

την 1η Ιανουάριου 2020 και μετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο 

εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022. 

5. Η επιλογή της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/42
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/53
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/36
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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Παρόχου από τους εκδότες και της αποδοχής της τιμολόγησης ηλεκτρονικά μέσω 

οποιουδήποτε Παρόχου από τους λήπτες γίνεται με δήλωση της οντότητας με 

ηλεκτρονικό τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση και ισχύει για τα παραστατικά 

πωλήσεων που εκδίδονται ή λαμβάνονται, κατά περίπτωση, εντός του 

φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, που αφορά η δήλωση. 

6. [ Προθεσμία Υποβολής ] 

Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, 

εξαιρουμένων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, για τα επόμενα φορολογικά έτη, 

εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου 

φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη 

δήλωση. Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, 

εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης 

εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται από το πρώτο 

φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν 

ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού 

έτους. 

7. [ Ειδικές Προθεσμίες για το έτος 2020 ] 

Κατ’ εξαίρεση, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται στις 

οντότητες για το φορολογικό έτος 2020, εφόσον σωρευτικά: 

α) η σχετική επιλογή δηλωθεί εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της 

υποχρέωσης διαβίβασης των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 

της Φορολογικής Διοίκησης, 

β) η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ως αποκλειστικός τρόπος έκδοσης και 

λήψης των παραστατικών πωλήσεων ή ως αποδεκτός τρόπος λήψης, για ολόκληρο 

το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης με βάση την περ. α΄ και έως 

τη συμπλήρωση του φορολογικού έτους για την οντότητα, η οποία προβαίνει στη 

σχετική δήλωση με βάση την περ. α΄, 

γ) τα δεδομένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί με διαφορετικό 

τρόπο ως την ημερομηνία της περ. α΄ διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση 

εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα σε αυτή και 

δ) η οντότητα δεν ανακαλέσει τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του 
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επομένου φορολογικού έτους. 

8. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, τα ευεργετήματα των παρ. 2 και 3 

αίρονται, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος υποβολής της δήλωσης 

ανάκλησης και εφεξής. 

9. [ Άρση των Ενεργημάτων ] 

Τα ευεργετήματα της περ. α΄ της παρ. 2 δεν χορηγούνται ή αίρονται, εφόσον 

διαπιστώνεται, κατόπιν οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, ότι η 

οντότητα κατά το έτος χορήγησης του ευεργετήματος ή οποτεδήποτε κατά τα 

προηγούμενα πέντε (5) έτη πριν από αυτό, έχει διαπράξει παράβαση της παρ. 1 

του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, η οποία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 3 του ίδιου 

άρθρου, [ α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή 

διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή 

β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν 

αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή 

διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: αα) τις πενήντα 

χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό 

χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη 

περίπτωσ] ή εφόσον η οντότητα έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση που 

περιγράφεται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ν. 4174/2013, εφόσον, στην 

περίπτωση αυτή, η αξία των στοιχείων που συνιστούν την παράβαση υπερβαίνει 

συνολικά το όριο των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ ]. 

10. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι Πάροχοι τηρούν τα αναγκαία 

αρχεία για τα στοιχεία που εκδίδουν και διαβιβάζουν στη Φορολογική Διοίκηση 

κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη 

χορήγηση των κινήτρων της παρούσης, κατά περίπτωση, τόσο από τους εκδότες των 

ηλεκτρονικών παραστατικών πωλήσεων όσο και από τους λήπτες αυτών…..» 

⥢⥤ 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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17. « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ( 
Φ.Η.Μ » 

 

• Με τον όρο ΦΗΜ εννοούμε τόσο τις (γνωστές σε όλους μας) 

ταμειακές μηχανές, όσο και τις ΕΑΦΔΣΣ που είναι μηχανισμοί 

αυθεντικοποίησης τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής. 

• Υποχρέωση αναβάθμισης μέχρι 31.10.2020. 

•  Online σύνδεση ταμειακών μηχανών με το Τaxisnet, ( Δεν έχει 

προσδιοριστεί ο Χρόνος – Ήδη γίνεται με τα Πρατήρια Καυσίμων )  

 

• Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή 
υπηρεσιών 

« Εισάγεται ως γενική αρχή η έκδοση παραστατικών λιανικής πώλησης με τη χρήση 

φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν. 1809/1980. Διευκρινίζεται ότι όταν 

σε λιανική πώληση εκδίδεται τιμολόγιο, το σχετικό παραστατικό υπόκειται σε κάθε 

περίπτωση με σήμανση.  

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής : 

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να 

εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του 

εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.  

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:   

α) Την ημερομηνία έκδοσης.   

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, 

ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο.   

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 7   

δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή 

υπηρεσιών.   

ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός 



Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

68 

 

αφορά.   

3. Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να 

καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα 

στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από δημοσίευση 

αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το 

αναμενόμενο φορολογικό όφελος.  

4. Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο 

λιανικής πώλησης. Για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω 

των 50 ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη 

διεύθυνση του πελάτη.  

5. Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξομοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που 

περιλαμβάνει τα δεδομένα του στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού 

παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη. 

6. Το στοιχείο λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ανάλογη ονομασία, σύμφωνα με 

τις επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας.  

7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την 

ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά 

τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό 

πώλησης. Εναλλακτικά, η οντότητα μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να 

διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για 

λογαριασμό της. Η συμφωνία για έκδοση παραστατικού πώλησης από τρίτο 

πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει 

ότι θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη, σύμφωνα 

με αυτόν το νόμο.  

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) 

γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο 

ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.   

9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να τίθενται σε 

εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που είναι, σύμφωνα 

με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση της 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/6
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αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής 

πώλησης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την 

εφαρμογή των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.   

10. Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση 

υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της 

χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8.   

11. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από 

δημοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε 

σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος, δύναται να απαλλάσσονται 

ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση της παραγράφου 8. Οι 

οντότητες αυτές δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με 

χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο.   

12. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με 

χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο, αντί της εφαρμογής των παραγράφων 

8 ή 10 του παρόντος άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις.   

13. Η οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο 

τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

ή διακοπής της λειτουργίας του μέσου έκδοσης παραστατικών, λόγω τεχνικού 

προβλήματος. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης 

παραστατικών λόγω τεχνικού προβλήματος, η οντότητα λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του 

προβλήματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της 

παραγράφου 9 δύναται να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής, 

καθώς και να επιβάλλεται υποχρέωση ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων. 

14. Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8, διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών 

από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω μέσου στη Διεύθυνση 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:   

α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του 
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χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω 

μέσου.   

β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης 

του μέσου.   

15. Οι οντότητες, οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης 

μέσω τρίτου προσώπου (πάροχος) διαβιβάζουν προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου 

προσώπου, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και παύσης της χρήσης των 

υπηρεσιών του παρόχου. Η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών γίνεται εντός δέκα 

(10) ημερών από την έναρξη ή την παύση χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου.   

16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς 

και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που 

εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων 

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ».( Άρθρο 12 N. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 

 

• Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ) και 
δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην 
ΑΑΔΕ 

Με την απόφαση Α.1024/2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο 

πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» ( Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1102/2020 

και την Α.1175/2020. ), αποφάσισαν τα εξής : 

« Α. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών πρωτοκόλλου επικοινωνίας και 

κρυπτογράφησης, επιπλέον αυτών που είχαν οριστεί με την ΠΟΛ 1166/2018 και τις 

οποίες εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. και αφετέρου οι 

Φ.Η.Μ. που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 

1220/2012, και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ.  

Β. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την απεικόνιση QR code στα 

παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. 

https://www.taxheaven.gr/circulars/29278/pol-1166-2018
https://www.taxheaven.gr/circulars/15345/pol-1220-13-12-2012
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Γ. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την διαδικασία τοποθέτησης 

νέου firmware στους Φ.Η.Μ. 

Δ. Την αναβάθμιση των firmware των υπαρχόντων ενεργών Φ.Η.Μ. καθώς και 

των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ ώστε να ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές της απόφασης αυτής. 

Άρθρο 1. Περίοδος επικοινωνίας - Συχνότητα επικοινωνίας 

Ως περίοδος επικοινωνίας ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών 

αποστολών δεδομένων από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.) στο 

Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. της ΑΑΔΕ (ΠΣΦ.Η.Μ.). Συχνότητα επικοινωνίας 

είναι το πλήθος αποστολών στην μονάδα του χρόνου. 

Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος στο πλήθος συνδέσεων Φ.Η.Μ. με το ΠΣΦ.Η.Μ., 

σε κάθε απάντηση του ΠΣΦ.Η.Μ. προστίθεται πληροφορία για την περίοδο/ 

συχνότητα επικοινωνίας του Φ.Η.Μ. με το ΠΣΦ.Η.Μ. Η συχνότητα επικοινωνίας 

κυμαίνεται από 0 ως 1.440. Ακολουθούν ενδεικτικές περιπτώσεις: 

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 1, η αποστολή δεδομένων γίνεται 

κάθε 1 λεπτό. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1.440 αποστολές το 

24ωρο. 

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 15, η αποστολή δεδομένων 

γίνεται κάθε 15 λεπτά. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 96 αποστολές το 

24ωρο. 

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 1440, η αποστολή δεδομένων 

γίνεται κάθε 1.440 λεπτά (ήτοι κάθε 24 ώρες). Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση 

είναι 1 αποστολή το 24ωρο. 

Περίοδος επικοινωνίας 0 σημαίνει ότι η διαβίβαση γίνεται μόνο όταν εκδίδεται Ζ, 

δηλαδή όπως είχε οριστεί στην ΠΟΛ 1166/2018. 

Η περίοδος επικοινωνίας (και ως εκ τούτου και η συχνότητα επικοινωνίας) μπορεί 

να αλλάζει από το ΠΣΦ.Η.Μ., ώστε να είναι διαφορετική για κάθε Φ.Η.Μ. 

Άρθρο 2. Τρόπος επικοινωνίας 

2.1 Ο Φ.Η.Μ. σημαίνει ως εκκρεμότητα τα e.txt που δεν έχουν αποσταλεί και τα 

αποστέλλει συγκεντρωμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα (σύμφωνα με την 

περίοδο επικοινωνίας που έχει ορίσει το ΠΣΦ.Η.Μ.) ως ένα ομαδοποιημένο αρχείο 

(batch file) που έχει την ονομασία του αντίστοιχου ημερήσιου _s.txt αρχείου 
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αποστολής, όπως αυτό ορίζεται στην ΠΟΛ 1220/2012, συμπληρωμένο όμως με την 

επέκταση _s.tmp (προσωρινό). 

2.2. Το περιεχόμενο του ανωτέρω s.tmp αρχείου αποτελείται από τα περιεχόμενα 

των εκκρεμών e.txt, ομοιοτρόπως με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ημερήσιου 

s.txt, και από μια νέα ΠΑΗΨΣ d.tmp, στον υπολογισμό της οποίας συμμετέχουν: η 

ΠΑΗΨΣ d.txt του προηγούμενου Ζ και οι ΠΑΗΨΣ των e.txt του συγκεκριμένου s.tmp. 

Διευκρινίζεται ότι, για λόγους απλότητας, για όλα τα s.tmp του τρέχοντος Ζ, ως 

πρώτο συστατικό του υπολογισμού της ΠΑΗΨΣ d.tmp είναι το d.txt του 

προηγούμενου Ζ. 

2.3. Η ΠΑΗΨΣ d.tmp δοθέντος s.tmp δεν αποθηκεύεται ούτε από το ΠΣΦ.Η.Μ., ούτε 

από τον Φ.Η.Μ. 

2.4. Το ΠΣΦ.Η.Μ. διαβάζει το ομαδοποιημένο αρχείο s.tmp και αφού επαληθεύσει 

την ορθότητα του d.tmp καταχωρεί τα αρχεία e.txt του αρχείου s.tmp. 

2.5. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει εκκρεμής απόδειξη προς αποστολή (e.txt) 

αλλά έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει το ΠΣΦ.Η.Μ., 

πραγματοποιείται η διαβίβαση αρχείου s.tmp στο οποίο περιέχεται μόνο η ΠΑΗΨΣ 

d.tmp και κανένα αρχείο e.txt. Συνεπώς, ο Φ.Η.Μ. ενδέχεται να στέλνει αρχείο 

s.tmp το οποίο δεν θα περιέχει καμία γραμμή e.txt, αλλά μόνο μια γραμμή d.tmp 

προκειμένου απλά να λαμβάνει ενημέρωση για πιθανή νέα περίοδο (συχνότητα) 

επικοινωνίας. 

2.6. Η αποστολή του ομαδοποιημένου αρχείου s.tmp θα πρέπει να είναι σύμφωνη 

με όσα περιγράφονται στην ΠΟΛ 1166/2018 αναφορικά με την κρυπτογράφηση και 

το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το ΠΣΦ.Η.Μ. Το ΠΣΦ.Η.Μ. δεν αποδέχεται καμία 

απολύτως αποστολή s.tmp, αν δεν έχει προηγουμένως διαβιβαστεί επιτυχώς το 

s.txt του προηγούμενου Ζ. 

Μετά την επιτυχή αποστολή του ομαδοποιημένου αρχείου s.tmp, o Φ.Η.Μ. δεν έχει 

υποχρέωση φύλαξης του αρχείου αυτού. 

2.7. Το ΠΣΦ.Η.Μ. στην απάντηση που στέλνει στον Φ.Η.Μ. σχετικά με τη παραλαβή 

του αρχείου s.tmp, αναφέρει εκτός των άλλων και την περίοδο επικοινωνίας. 

Ο Φ.Η.Μ. αν δεν λάβει απάντηση επιτυχίας για την αποστολή του αρχείου s.tmp (ή 

αν δεν λάβει καθόλου απάντηση), στο επόμενο ομαδοποιημένο αρχείο s.tmp που 

πρόκειται να στείλει, περιλαμβάνει και όσα e.txt δεν έχουν διαβιβαστεί επιτυχώς 
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από το προηγούμενο (ή προηγούμενα) s.tmp αρχείο. 

2.8. Το αρχείο ημέρας s.txt αποστέλλεται όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1166/2018 και το 

ΠΣΦ.Η.Μ. επαληθεύει τα αρχεία e.txt που έχει λάβει καθ' όλη τη διάρκεια της 

ημέρας και συμπληρώνει τυχόν απώλειες. 

2.9. Σε κάθε επικοινωνία μεταξύ Φ.Η.Μ. και ΠΣΦ.Η.Μ. - ανεξαρτήτως αν υπάρχει 

κάποιο λάθος ή όχι - στο header της απάντησης του ΠΣΦ.Η.Μ. περιέχεται πάντοτε η 

παρακάτω πληροφορία: 

RepeatPostAfter: Ν 

όπου Ν είναι ο ακέραιος αριθμός που καθορίζει (σε λεπτά της ώρας) την περίοδο 

επικοινωνίας, δηλαδή το διάστημα του χρόνου για την επόμενη επικοινωνία. 

Η περίοδος επικοινωνίας αποθηκεύεται σε κάθε Φ.Η.Μ. με τέτοιο τρόπο ούτως 

ώστε τυχόν αποσύνδεση από την ηλεκτρική τροφοδοσία ή κλείσιμο του Φ.Η.Μ. να 

μην την μηδενίζει, αλλά αντιθέτως η τιμή της να διατηρείται πάντοτε ίση με αυτήν 

που έστειλε το ΠΣΦ.Η.Μ. 

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν λάθη, το ΠΣΦ.Η.Μ. απαντάει με την ένδειξη 

OK (λατινικοί χαρακτήρες) επιβεβαιώνοντας έτσι την επιτυχή ολοκλήρωση της 

διαβίβασης του s.txt ή του s.tmp αρχείου, κατά περίπτωση. 

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, το ΠΣΦ.Η.Μ. απαντάει με 3 πεδία, 

χωρισμένα με delimiter (;), από τα οποία το πρώτο είναι πάντα η ένδειξη ERR, το 

δεύτερο ο κωδικός λάθους σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα λαθών, και το τρίτο 

μια παράμετρος για επεξήγηση του λάθους. 

Πίνακας λαθών 

  

Πεδίο 
1 

Πεδίο 2 Πεδίο 3 

ERR 
1 = Λάθος ονομασία αρχείου S.TXT ή S.TMP 
(π.χ. Όχι 31 χαρακτήρες, λάθος σε τμήματα του 
ονόματος, κ.λπ.). 

  

ERR 
2 =Λάθος S/N Δ.Δ. 
(π.χ. δεν είναι καταχωρημένος στην βάση της ΑΑΔΕ, 
οι χαρακτήρες δεν είναι λατινικοί, κ.λπ.). 

  

ERR 3 = Το Ζ έχει ήδη υποβληθεί 
Ν = Τελευταίος 
αριθμός υποβληθέντος 
Ζ 
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ERR 4 = Λείπει το προηγούμενο Ζ 
Ν = Τελευταίος 
αριθμός υποβληθέντος 
Ζ 

ERR 
5 = Πιθανό λάθος στην 
κωδικοποίηση/κρυπτογράφηση 

ERR 
6 = Δεν συμφωνούν οι υπογραφές με το d.txt ή το 
d.tmp

ERR 
7 = Πολύ γρήγορη αποστολή δεδομένων, 
επαναλάβατε. 

Η επιστροφή οποιουδήποτε λάθους που περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα από 

το ΠΣΦ.Η.Μ. ολοκληρώνει ανεπιτυχώς την επικοινωνία, καθιστώντας μη αποδεκτή 

την διαβίβαση του αρχείου s.txt ή του αρχείου s.tmp. 

Κάθε άλλη απάντηση (εκτός της επιτυχημένης) από το ΠΣΦ.Η.Μ., θεωρείται επίσης 

λάθος για άγνωστο λόγο (π.χ. δυσλειτουργία κάποιου υποσυστήματος του 

ΠΣΦ.Η.Μ.). 

Άρθρο 3. QR CODE - Παρουσίαση του παραστατικού σε κινητό, tablet, HY. 

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου ο γραμμωτός κώδικας στο τέλος της απόδειξης - 

όπως αυτός περιγράφεται στην ΠΟΛ.1220/2012 - αντικαθίσταται από δισδιάστατο 

γραμμωτό κώδικα (QR Code) ελαχίστων διαστάσεων 18 χιλιοστά x 18 χιλιοστά. Στην 

περίπτωση εκτυπωτών ρολού, (roll printer) o QR CODE πρέπει να τυπώνεται στο 

τέλος της απόδειξης ή του παραστατικού έτσι ώστε να μην υπάρχει δεξιά ή 

αριστερά αυτού οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Ο QR CODE θα πρέπει να παράγεται 

και από τα συστήματα που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, από τον driver τύπου Α, ή από 

την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκτυπώνει τα παραστατικά, όταν 

χρησιμοποιείται driver τύπου Β. Ο QR CODE μπορεί να παραβλεφθεί, εφόσον 

χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα εκτυπωτής χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών 

(π.χ. ορισμένοι τύποι dot matrix, ορισμένοι τύποι line printer, κ.λπ.). 

Το περιεχόμενο του QR code επαυξάνεται με την ΠΑΗΨΣ του αρχείου e.txt της κάθε 

απόδειξης και με το URL της εφαρμογής ελέγχου στο ΠΣΦ.Η.Μ., το οποίο 

δημιουργείται ως εξής: 

URL εφαρμογής ελέγχου με την προσθήκη URL παραμέτρου "SIG" με τα ακόλουθα 

δεδομένα: Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού - 11 χαρακτήρες | Αύξων 

προοδευτικός αριθμός σήμανσης - 8 ψηφία σε μορφή 00000000 | υπογραφή SHA-1 

https://www.taxheaven.gr/circulars/15345/pol-1220-13-12-2012
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του αντίστοιχου e.txt - 40 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες | συνολική αξία. 

Παράδειγμα: 

Σειριακός Αριθμός ΦΗΜ = GRT99000204 

Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης=00000387 

Υπογραφή SHA-1 = 0EA2C079E722C361C6297D10F02955CA413695A9 

Ποσό= 18.35 

 

QR Code message: 

https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php? 

SIG=GRT99000204000003870EA2C079E722C361C6297D10F02955CA 

413695A918.35 

Η χρήση του QR code είναι υποχρεωτική για όλους τους Φ.Η.Μ. (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, 

ΕΑΦΔΣΣ) με την προαναφερθείσα εξαίρεση χρήσης ορισμένων εκτυπωτών. Επίσης 

παρέχεται εξαίρεση για όσες εγκεκριμένες ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ δεν είναι δυνατή η 

εκτύπωση QR code, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευάστρια εταιρία διατηρεί 

εφαρμογή στο Google Play Store και στο Apple Appstore, για smartphones, 

ανάγνωσης του υπάρχοντος barcode και παρουσίασης του παραστατικού στην 

οθόνη του smartphone του ενδιαφερόμενου πολίτη. 

Άρθρο 4. Διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ. 

4.1. To firmware του Φ.Η.Μ. κατατίθεται στην ΑΑΔΕ με τον αριθμό έκδοσης του, την 

ημερομηνία δημιουργίας αυτού και την περιγραφή των αλλαγών που εμπεριέχει σε 

σχέση με την προηγούμενη έκδοση του firmware συγκεκριμένου τύπου Φ.Η.Μ. Σε 

περίπτωση που από την Α.Α.Δ.Ε. κριθεί απαραίτητο, γίνεται έλεγχος του firmware 

από αρμόδιο εργαστήριο ελέγχων Φ.Η.Μ. 

4.2. Οι Φ.Η.Μ. έχουν την δυνατότητα εμφάνισης ή εκτύπωσης του αριθμού έκδοσης 

και της ημερομηνίας του firmware τους, προς διευκόλυνση του ελέγχου. Ο 

κατασκευαστής γνωστοποιεί στην ΑΑΔΕ την διαδικασία που απαιτείται για την 
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εμφάνιση ή την εκτύπωση των στοιχείων αυτών και την αναφέρει στο βιβλιάριο 

οδηγιών χρήσης. 

4.3. Η αναβάθμιση firmware Φ.Η.Μ. επιτρέπεται εφόσον οι ημερήσιοι αθροιστές 

είναι μηδενικοί, δηλαδή μετά από έκδοση ημερήσιου Δελτίου Ζ και μόνο εφόσον το 

νέο firmware είναι νεώτερης έκδοσης από το τρέχον, καθώς και μόνο μετά την 

εισαγωγή ειδικού κωδικού εξουσιοδοτημένου τεχνικού. 

4.4. Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης (sd 

card, usb stick κ.λπ.) που συνδέεται σε κατάλληλη υποδοχή που διαθέτει ο Φ.Η.Μ., 

ή με σύνδεση του Φ.Η.Μ. σε Η/Υ μέσω κατάλληλου λογισμικού που διαθέτει ο 

κατασκευαστής. 

4.5. Ο κατασκευαστής του Φ.Η.Μ. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 

εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και ασφαλής αναβάθμιση του firmware και η 

προστασία από τυχόν κακόβουλες παρεμβάσεις. 

4.6. Με το πέρας της διαδικασίας αναβάθμισης του firmware, ο εξουσιοδοτημένος 

τεχνικός ενημερώνει σχετικά το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής του Φ.Η.Μ. 

Άρθρο 5 Κυρώσεις 

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης συνιστά παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4174/2013  . 

Άρθρο 6 Λοιπές διατάξεις και έναρξη ισχύος 

6.1. Ο Πίνακας Λαθών 1 της ΠΟΛ 1166/2018 αντικαθίσταται από τον Πίνακα Λαθών 

της παρ. 2.9 του άρθρου 2. 

6.2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η διαδικασία αναβάθμισης 

firmware Φ.Η.Μ. που περιγράφεται στο άρθρο 2.14.4 του ΚΕΦ2 της AYO ΠΟΛ 

1220/2012. 

6.3. α. Οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης 

λαμβάνονται υπόψη στον εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εκδοθεί άδεια 

καταλληλότητας σε νέο μοντέλο ΦΗΜ. 

β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ 

υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 

31.10.2020. 

γ. Για την εφαρμογή της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης 

ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1068/2015 (Β'497), σε σχέση με τις συμπληρωματικές τεχνικές 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/54
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/circulars/29278/pol-1166-2018
https://www.taxheaven.gr/circulars/15345/pol-1220-13-12-2012
https://www.taxheaven.gr/circulars/15345/pol-1220-13-12-2012
https://www.taxheaven.gr/circulars/20633/pol-1068-24-3-2015
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προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι εκκρεμείς 

κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αιτήσεις κατασκευαστών νέων μοντέλων 

ΦΗΜ, όσο και οι κατασκευαστές για τους οποίους έχουν ήδη εγκριθεί ή εγκρίνονται 

αναβαθμισμένα μοντέλα ΦΗΜ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας. 

δ. Με την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης 

ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1068/2015 (Β'497), δεν επιτρέπονται πωλήσεις μη αναβαθμισμένων 

ΦΗΜ, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου». 

…………………… 

Οδηγίες λήψης AES Key (Κλειδάριθμου) Ταμειακών & ΕΑΦΔΣΣ από την ΑΑΔΕ 

Ο κλειδάριθμος (AES key) που απαιτείται για την αποστολή δεδομένων και 

συγχρονισμό του ρολογιού, μπορεί να δημιουργηθεί κατά την εισαγωγή στη ΑΑΔΕ 

της μηχανής, είτε από την δήλωση Δ11 που υποβάλει ο μεταπωλητής, είτε από την 

δήλωση Δ13 που υποβάλει ο λογιστής του πελάτη. Ο κλειδάριθμος δημιουργείται 

αυτόματα την ίδια στιγμή της καταχώρησης, όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα. 

Το site για να λάβουμε τον κλειδάριθμο της σύνδεσης της ταμειακής με την ΑΑΔΕ 

βρίσκεται στο παρακάτω link: https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php. 

………………………………… 

Οδηγίες προς τους λογιστές για το AES KEY.  

1. Μπαίνουμε στη σελίδα: https://www.aade.gr/ 

2. Επιλέγουμε «Επιχειρήσεις» 

3. Επιλέξτε «Φορολικές υπηρεσίες» 

4. Επιλέξτε «ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 

5. Επιλέξτε «Ταμειακές μηχανές» 

6. Επιλέξτε «Μπορείτε να προσπελάσετε το Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ» 

7. Επιλέξτε «Επιχειρήσεις» 

8. Εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του πελάτη. 

9. Επιλέξτε «ΕΑΦΔΣΣ και Ταμειακές» 

10.Θα εμφανιστεί ο σειριακός αριθμός της ΦΤΜ και δίπλα το AES KEY. 

…………………………… 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/20633/pol-1068-24-3-2015
https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
https://www.aade.gr/
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• Γ.Γ.Δ.Ε.: Ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχου νομιμότητας των 
ταμειακών μηχανών – Προσπέλαση στο  Πληροφοριακό 
Σύστημα των ΦΗΜ 

 

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/24902/ggde-

hlektronikh-efarmogh-elegxoy-nomimothtas-twn-tameiakwn-mhxanwn 

 

 

 

https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php 

……………………………… 
Τελικός χρήστης 
Εδώ μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός παραστατικού, εφόσον αυτό έχει 
διαβιβαστεί.  
Στοιχεία παραστατικού 77 χαρακτήρες υπογραφής: 

Συμβολοσειρά (40 ΗΕΧ) 
Ημερήσιος 
α/α 

Προοδευτικός 
Αριθμός 

Ημ/νια & ώρα 
Αριθμός 
Μητρώου 
χωρίς κενά 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NNNN  YYMMDDhhmm  
   

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : Είναι το 3ο μέρος της υπογραφής στο κάτω μέρος της 
απόδειξης. Δεν απαιτείται η πληκτρολόγηση των προπορευόμενων μηδενικών.  

https://www1.gsis.gr/tameiakes/
https://www1.gsis.gr/tameiakes/
https://www.taxheaven.gr/news/24902/ggde-hlektronikh-efarmogh-elegxoy-nomimothtas-twn-tameiakwn-mhxanwn
https://www.taxheaven.gr/news/24902/ggde-hlektronikh-efarmogh-elegxoy-nomimothtas-twn-tameiakwn-mhxanwn
https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : Είναι το 5ο και τελευταίο μέρος της υπογραφής. 
Αποτελείται από 11 χαρακτήρες (3 γράμματα και 8 νούμερα) με απαλειφή του 
ενδιάμεσου κενού.  

Συνολική αξία 
παραστατικού 

( Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστές χιλιάδων. Σύμβολο 
υποδιαστολής η τελεία.) 

Κωδικός 
επιβεβαίωσης 

  Παρακαλούμε 
πληκτρολογήστε τους 
χαρακτήρες της 
εικόνας 

……………………. 

Τελικός χρήστης 
Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τον ΑΦΜ του κατόχου ενός ΦΗΜ: ταμειακής μηχανής, 
ΕΑΦΔΣΣ, φορολογικού εκτυπωτή ή ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.  
Επιστρεφόμενα Δεδομένα  

Κάτοχος (ΑΦΜ) 

Τύπος - Μοντέλο 

Στοιχεία ΦΗΜ 

Αριθμός 
Ταμειακής 
Μηχανής χωρίς 
ενδιάμεσα κενά 

Κωδικός 
επιβεβαίωσης 

  Παρακαλούμε 
πληκτρολογήστε 
τους χαρακτήρες της 
εικόνας 

366233 ερωτήματα μέχρι τώρα... 
………………. 
Σύνδεση στο e-send του TAXIS 

Πατήστε για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Taxis e-send 

Κωδικός - κλειδάριθμος : Τον προμηθεύεστε απο το ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - 

ΕΑΦΔΣΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ (1η ΕΠΙΛΟΓΗ) 

Τον κλειδάριθμο τον δίνετε στον εγκαταστάτη του ΕΑΦΔΣΣ ή της Ταμειακής νέου 

τύπου για να ρυθμίσει το μηχάνημα. 

Σε κάποια ΦΗΜ μπορείτε απο το μενού να εισάγετε τον κλειδάριθμο. Ανατρέξτε στο 

εγχειρίδιο οδηγιών. 

………………………. 
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Δείτε αναλυτικά στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση : 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/biblia-stoiheia/tameiakes-

mihanes 

• Διαβίβαση δεδομένων από  πρατήρια καυσίμων
ΠΟΛ.1208/2018 Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που 
εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε 
εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή 
πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  
Οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω 

πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια 

υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να 

διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών 

πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ., η έκδοση των οποίων ορίζεται με τις διατάξεις των 

άρθρων 8 και 12 του ν. 4308/2014: 

α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια):  α) 

Α.Φ.Μ. εκδότη, β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, γ) Είδος παραστατικού, δ) 

Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού , ε) Είδος καυσίμου, στ) Ποσότητα καυσίμου, ζ) 

Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α., η) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή 

β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης για λιανική πώληση 

αγαθών: α) Α.Φ.Μ. εκδότη, β) Είδος παραστατικού, γ) Ημερομηνία έκδοσης 

παραστατικού, δ) Είδος καυσίμου, στ) Μικτή αξία πώλησης 

Άρθρο 2. Χρόνος διαβίβασης 

Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αναφέρονται στο 

προηγούμενο άρθρο, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ. και για κάθε ένα 

παραστατικό που εκδίδεται, το αργότερο με το πέρας των διενεργούμενων 

συναλλαγών, σε ημερήσια βάση. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων σε βάση 

δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται στην απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 

ΠΟΛ.1166/2018 (Β΄ 3603). 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/biblia-stoiheia/tameiakes-mihanes
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/biblia-stoiheia/tameiakes-mihanes
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/12
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29278
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Άρθρο 3. Ισχύς της απόφασης 

1. Η παρούσα ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2019.

……………………….. 

Ε 2056/2019. Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση 
ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ.1218/2018 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
1. Με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄3/5.1.2015) ορίζεται μεταξύ

άλλων, ότι για τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της 

επαγγελματικής εγκατάστασης των υπόχρεων οντοτήτων, παρέχεται απαλλαγή από 

την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού 

ηλεκτρονικού μηχανισμού (παρ. 4β΄ του άρθρου 1 της ως άνω Απόφασης). Συνεπώς, 

η χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) είναι προαιρετική για τις ως άνω 

περιπτώσεις. 

2. Για τις διενεργούμενες πωλήσεις καυσίμων, του άρθρου 1 της Απόφασης του

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1195/2018, από οντότητες– εκμεταλλευτές πρατήριων 

καυσίμων καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, προς άλλες οντότητες 

(χονδρικές πωλήσεις), στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, τα τιμολόγια εκδίδονται 

με τη χρήση Φ.Η.Μ. και παρέχονται οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης αυτών: 

α) απευθείας έκδοση τιμολογίου μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης, 

β) έκδοση απόδειξης εσόδου, στην οποία πριν την έναρξη της παράδοσης του 

καυσίμου, πληκτρολογείται μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών-εκροών, 

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος της αντισυμβαλλόμενης οντότητας, καθώς 

και ο Α.Φ.Μ. αυτής και αναγράφονται τα υπόψη στοιχεία επί αυτής. Η υπόψη 

απόδειξη εσόδου επέχει θέση τιμολογίου. Στο αρχείο e.txt αναφέρεται ο ΑΦΜ του 

λήπτη και ο κωδικός είδος παραστατικού έχει την τιμή 222, 

γ) αντικατάσταση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου με πιστωτικό 

στοιχείο λιανικής πώλησης και στη συνέχεια έκδοση του τιμολογίου, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος. Σημειώνεται 

ότι η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη καθώς και το πιστωτικό στοιχείο λιανικής 

πώλησης παραμένουν στην οντότητα-εκδότη, η οποία υποχρεούται να τα 

διαφυλάσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4308/2014, 

δ) έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση μόνο μίας ισόποσης απόδειξης εσόδου 

χωρίς προηγούμενη έκδοση πιστωτικού λιανικής. Σημειώνεται ότι η αυτόματα 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29864
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29959
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20152
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29725
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου, παραμένει στην οντότητα-εκδότη, η οποία 

υποχρεούται να τη διαφυλάσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 

4308/2014. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο συμπληρωματικών πληροφοριών του 

αρχείου e.txt τοποθετείται ως πρώτος χαρακτήρας το «R». Επίσης είναι απαραίτητη 

η ενσωμάτωση της πληροφορίας για την απόδειξη εσόδου που αντικαθίσταται, ως 

εξής: μέσα στο πεδίο «σειρά» του τιμολογίου, μετά την σειρά, ακολουθεί: 

#173#αριθμός απόδειξης εσόδου#σειρά απόδειξης εσόδου. Αν το τιμολόγιο 

στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει #173#αριθμός απόδειξης 

εσόδου#σειρά απόδειξης εσόδου. Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών 

πληροφοριών: R?20!30.125 . 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω οντότητες διενεργούν πωλήσεις

καυσίμων προς άλλες οντότητες (χονδρικές πωλήσεις), εκτός των εγκαταστάσεων 

των πρατηρίων, στο εκδιδόμενο συγκεντρωτικό παραστατικό διακίνησης 

αναγράφεται και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου. 

Στη συνέχεια για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου εφαρμόζονται τα 

αναφερόμενα στις περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος. 

4. Επίσης, για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καυσίμων σε άλλες οντότητες, στο

εκδιδόμενο παραστατικό διακίνησης αναγράφεται και ο αύξων αριθμός της 

αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου. Στη συνέχεια, για την έκδοση του 

συγκεντρωτικού τιμολογίου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2 του παρόντος. 

5. Περαιτέρω, σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών λόγω

βλάβης ή σε περίπτωση που υφίστανται τεχνικά προβλήματα του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τα δεδομένα που ορίζονται από την Κ.Υ.Α. 

ΠΟΛ.1009/2012 αποστέλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης μέρας από 

την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος. 

6. Τέλος, σημειώνεται ότι στο ίδιο πρατήριο επιτρέπεται η λειτουργία

περισσοτέρων του ενός ΦΗΜ, δηλωμένων στο ίδιο υποκατάστημα. 

⥢⥤ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15425
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18. «(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».

Έχει εξαγγελθεί ότι, θα καθιερωθεί σε δεύτερο στάδιο και η ηλεκτρονική έκδοση 

Δελτίου Αποστολής και η απευθείας διαβίβασή του στην ΑΑΔΕ πριν την εκκίνηση 

αποστολής των προς πώληση εμπορευμάτων προκειμένου να είναι εκ των 

προτέρων εις γνώση των φορολογικών αρχών οι διακινήσεις. 

Ήδη προβλέπονται σχετικά «Πεδία», χωρίς να ενεργοποιούνται άμεσα, στην 

πλατφόρμα «My Data» 

⥢⥤ 

19. Ε.Λ.Π «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ » - ΕΝΤΥΠΟ Ε3

ΚΑΙ «MYDATA» 

• Γενικά
• Το άρθρο 15Α « Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση

πληροφοριών» , δεν επέφερε καμία ( άμεση ) τροποποίηση, στο Ν.

4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». Επιφέρει όμως

έμμεσες τροποποιήσεις, όπως ο Χρόνος ( προθεσμία ) ενημέρωσης

των «Λογιστικών Βιβλίων», η «τυποποίση παραστατικών»  και η

υποχρέωση παροχής επιπλέον πληροφοριών

• Η τήρηση  των «Λογιστικών Βιβλίων», παραμένει υποχρεωτική και

γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα».

• Η τήρηση  των Διπλογραφικών «Λογιστικών Βιβλίων», ούτως ή

άλλως δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα «Ηλεκτρονικά
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Βιβλία», αφού αυτά δεν παρακολουθούν τους Λογαριασμούς 

Ενεργητικού και Παθητικού. 

• Η τήρηση  των Απλογραφικών «Λογιστικών Βιβλίων», δεν μπορεί

τουλάχιστον την παρούσα, ( αλλά πιστεύουμε και στο μέλλον ) να

αντικατασταθεί από τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», αφού η

πληροφόρηση που αυτά παρέχουν είναι ελλιπής σε αρκετά πεδία (

Μισθοδοσία, Μητρώο Παγίων, Αποθέματα, κ.λπ ), αλλά και ως

προς άλλη πληροφόρηση που απαιτείται ( χωρίς να είναι

υποχρεωτική ) από τις Επιχειρήσεις, που τηρούν « Απλογραφικά »

( π.χ υπόλοιπα πελατών προμηθευτών, αποθήκης, κ.λπ )  .

• Η εφαρμογή της πλατφόρμας «My Data», δεν διαφοροποιείται

ανάλογα με  μέγεθος ή τη νομική μορφή των  οντοτήτων  (

επιχειρήσεων )

• «Ταξινόμηση »
Η Πλατφόρμα "My Data", απαιτεί την συμπλήρωση  στοιχείων (

δεδομένων ), ώστε να «συμπληρώνεται », αυτόματα η Δήλωση Ε3 

• Απαιτήσεις των Ε.Λ.Π

[ Λογιστικό ] Γεγονός (event): Γεγονός είναι οποιοδήποτε συμβάν δημιουργεί 

μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία και / ή τις υποχρεώσεις της οντότητας, όπως η 

απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου ή η κατάπτωση μιας εγγύησης, 

συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Λογιστικό σύστημα (accounting system): Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας 

περιλαμβάνει τα λογιστικά αρχεία και τις διαδικασίες για την καταχώρηση των 

συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Ε.Λ.Π - Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία    
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Το άρθρο 3 ρυθμίζει με πληρότητα το ζήτημα της τήρησης των λογιστικών αρχείων 

με τρόπο που να διασφαλίζεται αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων 

(ελεγκτική αλυσίδα), ώστε να είναι ευχερής η συσχέτιση συναλλαγών και γεγονότων 

με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποδείγματα των 

οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β΄.   

Εισάγεται ο όρος «αρχεία» ο οποίος αναφέρεται τόσο στα τηρούμενα «βιβλία» όσο 

και στα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Δηλαδή 

τα παραστατικά των συναλλαγών αποτελούν υποσύνολο των λογιστικών αρχείων.   

« 1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, αρχείο κάθε 

συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, 

ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και 

επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.   

2. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο

του ισολογισμού, καθώς και κάθε μεταβολή αυτού. 

3. Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με

τρόπο ανάλογο του μεγέθους και της φύσης της οντότητας και σύμφωνα με τον 

παρόντα νόμο.   

4. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των αρχείων των παραγράφων 1 και

2 του παρόντος άρθρου, το κριτήριο της σημαντικότητας της παρ. 5 του άρθρου 17 

του παρόντος νόμου δεν έχει εφαρμογή.   

5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική

βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων 

και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη 

φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με 

τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.   

6. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Όταν στην

τήρηση των αρχείων χρησιμοποιούνται συντομεύσεις ή σύμβολα, το νόημά τους 
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ορίζεται με σαφήνεια. 

7. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων

πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα 

λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.  ….. 

10. Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο

διπλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 

και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί:   

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός 

(ημερολόγιο).   

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).   

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων 

(χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού 

(ισοζύγιο).   

11. Η οντότητα της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 που εμπίπτει στην κατηγορία των πολύ

μικρών οντοτήτων και επιλέγει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, να καταρτίσει τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρ. 8 του άρθρου 16 δύναται να μην τηρήσει 

τα αρχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.   

12. [ Απλογραφικά Βιβλία ]

Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει 

ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να 

χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων – 

εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:   

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, 

από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.   

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.   

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές 

εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων.   

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα  

σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς,  
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αποσβέσεις,  

έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και 

 λοιπά έξοδα.   

ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.   

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος. 

13. Οι οντότητες που βάσει του παρόντος μπορεί να χρησιμοποιούν απλογραφικό

λογιστικό σύστημα αλλά από άλλο νόμο υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού 

χωρίς τήρηση διπλογραφικού συστήματος, δεν υποχρεούνται από τον παρόντα 

νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.»  ( άρθρο 3, ν. 

4308/2014 )  

………………………… 

Άρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία    

1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του άρθρου 3, τα αρχεία

(βιβλία) που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, με ημερομηνία 

αναφοράς την ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του 

ισολογισμού). 

2. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο

αυτό, με τήρηση αναλυτικής μερίδας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την 

αρχική αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη μεταβολή, δηλαδή προσθήκη, 

αναπροσαρμογή, απομείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, με ένδειξη 

των σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Στο 

αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια τα οποία 

εξακολουθούν να πληρούν τον ορισμό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε 

εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι.   

3. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και

λοιπούς τίτλους. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία 

με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους.   

4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται:

α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη περιγραφή είδους, 

μονάδα μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε 

αποθηκευτικό χώρο.   

β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του 



Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

88 

κάθε είδους.   

γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να γίνεται με έμμεσες 

τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες.   

δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην 

απογράφονται.   

5. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων. Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέματα

κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα 

σχετικά αποθέματα, κατά είδος και ποσότητα και διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό 

χώρο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος 

άρθρου.   

6. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται

αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη 

περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της 

λογιστικής τους αξίας.   

7. Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται

αναλυτικά κατά είδος οι λογαριασμοί καθαρής θέσης. 

8. Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά

κατά είδος οι υποχρεώσεις, με αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περίπτωση) 

και της λογιστικής τους αξίας.   

9. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα. Στο αρχείο

αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των μονάδων του ξένου νομίσματος για τα 

επιμέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόμισμα 

αυτό.   

10. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο δύναται να παρέχονται

από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων. ( άρθρο 4, ν. 

4308/2014 ) 

• Απαιτήσεις της «MyDATA»

« 3. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.: 

α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των 

συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 12 του ν. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/10
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/12
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4308/2014 (τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης), 

β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών 

φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και 

τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της 

είσπραξης/πληρωμής ενοικίου, 

γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και 

φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος 

κάθε φορολογικού έτους.» ( Απόφαση  Α.1138/2020 . Άρθρο 2 ΕΚΤΑΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ) 

Άρθρο 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 

« 6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην 

Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων (ανά χρέωση και 

πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε 

φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές 

μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές 

τακτοποίησης εσόδων/εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου.» ( 

Απόφαση  Α.1138/2020 . Άρθρο 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ  ) 

• Ε.Λ.Π «Παραστατικά Πωλήσεων » και «MyDATA»

Ε.Λ.Π – Προβλεπόμενα «Παραστατικά Πωλήσεων » 

α) Άρθρο 8. Τιμολόγιο πώλησης  

1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο

οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή 

άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε 

περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

1α) Τιμολόγιο εκδίδουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και οι 

οντότητες που είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 

47β και 47γ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το

τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό. 

3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και

αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο. 

4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων

πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. 

5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι

εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το 

τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να 

διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών 

(αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του 

πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή 

από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση 

να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.   

6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση

εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών. 

7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών

αρχείων της οντότητας. 

8. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών

(αυτo-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του 

πωλητή, ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για 

την τεκμηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, 

έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης υποχρέωσης.   

9. Τo Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί

οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις 

δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω 

και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, 

εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι 

οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ.   

10. [ Στοιχεία του Τιμολογίου ]

Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν 

συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9610
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τιμολογίου, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της 

συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό αναφέρει:   

α) Την ημερομηνία έκδοσης.   

β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του 

αντισυμβαλλόμενου.   

γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 

παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.   

ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό 

της συναλλαγής.   

στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.   

11. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν 

συναλλάσσονται ως αγοραστές με οντότητα που επίσης υπόκεινται σε αυτόν το 

νόμο και η οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, 

υπόκεινται στην υποχρέωση της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.   

12. Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας και εκδίδει το 

σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, εκδίδει επίσης έγγραφο 

(εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό 

της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και 

αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε 

νόμιμης υποχρέωσης.   

13. Εξαιρετικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό 

αγρότη παραγωγού, το έγγραφο της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται 

τουλάχιστον σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στον αγρότη παραγωγό έγκαιρα για 

εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης. 

Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως και για τις πωλήσεις 

αγροτικών προϊόντων από αγροτικό συνεταιρισμό για λογαριασμό μέλους του, μη 

φυσικού προσώπου και συγκεκριμένα, άλλου αγροτικού συνεταιρισμού ή άλλου 

νομικού προσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 

6 του ν. 4384/2016 (Α' 78). 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/747
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β)  Άρθρο 12. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών - 

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να

εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του 

εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.   

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.   

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, 

ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο.   

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής 

πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 7   

δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή 

υπηρεσιών.   

ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός 

αφορά.   

3. Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να

καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα 

στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από δημοσίευση 

αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το 

αναμενόμενο φορολογικό όφελος.   

4. Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής

πώλησης. Για κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω των 50 

ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του 

πελάτη.   

5. Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξομοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που

περιλαμβάνει τα δεδομένα του στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού 

παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.  

6. Το στοιχείο λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ανάλογη ονομασία, σύμφωνα με

τις επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νομοθεσίας. 

7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την

ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά 
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τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό 

πώλησης. Εναλλακτικά, η οντότητα μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να 

διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για 

λογαριασμό της. Η συμφωνία για έκδοση παραστατικού πώλησης από τρίτο 

πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει 

ότι θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη, σύμφωνα 

με αυτόν το νόμο.   

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων)

γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 

1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.   

9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να τίθενται σε

εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που είναι, σύμφωνα 

με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση της 

αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής 

πώλησης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την 

εφαρμογή των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.   

10. Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση

υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της 

χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8.   

11. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από

δημοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε 

σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος, δύναται να απαλλάσσονται 

ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση της παραγράφου 8. Οι 

οντότητες αυτές δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με 

χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο.   

12. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με

χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο, αντί της εφαρμογής των παραγράφων 8 

ή 10 του παρόντος άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις.   

13. Η οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο

τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή 

διακοπής της λειτουργίας του μέσου έκδοσης παραστατικών, λόγω τεχνικού 
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προβλήματος. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης 

παραστατικών λόγω τεχνικού προβλήματος, η οντότητα λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του 

προβλήματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της 

παραγράφου 9 δύναται να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής, 

καθώς και να επιβάλλεται υποχρέωση ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων. 

14. Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8, διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών 

από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω μέσου στη Διεύθυνση 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:   

α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό (κωδικό) του κατασκευαστή του 

χρησιμοποιούμενου μέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω 

μέσου.   

β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης 

του μέσου.   

15. Οι οντότητες, οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης 

μέσω τρίτου προσώπου (πάροχος) διαβιβάζουν προς τη Διεύθυνση Υποστήριξης 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου 

προσώπου, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και παύσης της χρήσης των 

υπηρεσιών του παρόχου. Η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών γίνεται εντός δέκα 

(10) ημερών από την έναρξη ή την παύση χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου.   

16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς 

και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που 

εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων 

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. 
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• «MyDATA» – Προβλεπόμενα «Παραστατικά Πωλήσεων »

« 1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας, στο Παράρτημα της παρούσας 

απόφασης τυποποιούνται τα παραστατικά και περιγράφονται αναλυτικά τα 

δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων 

των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε.. 

2. Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής: 

i. Α.Φ.Μ.,  ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη

β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης) 

γ) Στοιχεία Παραστατικού: 

i. Ημερομηνία έκδοσης, ii. Σειρά/αριθμός, iii. Αριθμός Εγκατάστασης

δ) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. 

Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ 

Λοιπών Φορέων του Δημοσίου. 

3. Για τα στοιχεία λιανικής πώλησης διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα της

παραγράφου 2 προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες 

διατάξεις και προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας. 

4. Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν

παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως το πιστωτικό και το συμπληρωματικό 

τιμολόγιο πώλησης. 

5. Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα

της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό 

της οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται 

επί αυτής, καθώς και την αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

για λογαριασμό της οντότητας. ( Απόφαση  Α.1138/2020 . Άρθρο 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ  ) 

Απαιτούμενα Στοιχεία Παραστατικών 

( Κυριότερα Στοιχεία ) 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Βάσει Ε.Λ.Π  Βάσει « myDATA » 

α) Την ημερομηνία έκδοσης.   
ΝΑΙ  ( & Ημερομηνία Έγκρισης-

Χορήγησης ΜΑΡΚ ) 

β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον 
αριθμό φορολογικού μητρώου του 
αντισυμβαλλόμενου.   

ΝΑΙ  ( & Χώρα Οντότητας Εκδότη 

Παραστατικού ) 

γ) Την ποσότητα και το είδος των 
παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το 
είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

ΌΧΙ 

δ) Την ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 
παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.   

ΌΧΙ 

ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, 
κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της 
συναλλαγής.   

ΌΧΙ 

στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών 
επιβαρύνσεων.   

ΝΑΙ  

  
Μοναδικός Αριθμός  Καταχώρησης 
Παραστατικού (ΜΑΡΚ) 

  

Είδος Πρότυπου Παραστατικού ΑΑΔΕ  / 
Τύπος Παραστατικού 

Οντότητας 

  

Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή 
αξία + Φ.Π.Α. Παρακρατήσεις + Λοιποί 
Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη 
– Κρατήσεις υπέρ Λοιπών Φορέων του 
Δημοσίου. 

  

Σειρά /Αριθμός 

Παραστατικού Οντότητας - Α/Α 
Εγκατάστασης Εκδότη 

 

Δείτε αναλυτικά και κατωτέρω  

 

• Χρόνος ενημέρωσης  και Υποβολών 

Ε.Λ.Π 
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1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής:

α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή 

λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 

επόμενου μήνα.   

β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή 

λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο 

μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.   

γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την 

έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   ( άρθρο 6, ν. 4308/2014 

) 

Φ.Π.Α 

« 4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 

που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου. [ 2. Η φορολογική περίοδος 

ορίζεται ως εξής: 

α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι 

χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν 

ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο, 

β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων 

και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 

2α. Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής 

του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη  

δήλωση Φ.Π.Α. κάθε εξάμηνο.] » ( Ν  2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας» , άρθρο 38, Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις) 

«MyDATA» 

« [ Έσοδα από χονδρικές συναλλαγές ] 

1. Τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε

έσοδα από χονδρικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως  

της υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και 
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του λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, 

διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως: 

α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα 

με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4. (  Παρόχοι  Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης) 

β) Σε πραγματικό χρόνο, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα 

με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4. 

( Προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), )  

Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από 

την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου 

μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. 

γ) Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου 

εκδόθηκαν: 

γα) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που 

καθορίζεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 και ( Ειδική 

φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων )  

γβ) για τα δεδομένα που διαβιβάζονται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ (διαδικασία 

της αυτοτιμολόγησης) και την περίπτωση δ΄ (διαδικασία της ανάθεσης 

τιμολόγησης)της παραγράφου 7 του άρθρου 4. 

Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η Δ.Ε.Η., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές 

οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα 

διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, 

οριζόμενο, χρόνο, ανά περίπτωση. 

[ Έσοδα από λιανικές συναλλαγές,] 

2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές

συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  

Ειδικά για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των 

Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία. [ Δείτε ανωτέρω …. ] 

3. Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 ( * ), η διαβίβαση

πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., 
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ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό-

διπλογραφικό).  

( * ) [ α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων 

χωρών) 

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, 

συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής, 

γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη 

ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κλπ), 

δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα, 

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται 

από τον ΕΦΚΑ ] 

Στην περίπτωση στ΄ [ στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων 

δεδομένων από τον εκδότη ] της ίδιας ως άνω παραγράφου, κατά την οποία ο 

εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων 

εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται 

εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. 

των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

4. Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων 

διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με 

εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως 

την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου 

φόρου». ( Απόφαση  Α.1138/2020 . Άρθρο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ) 

 

Επισήμανση  

Ουσιαστικά γίνεται Περιορισμός των Προθεσμιών, όσον αφορά τα Έσοδα. 

 

• «Έννοιες» στα «Ε.Λ.Π» και στο «MyDATA» 

Ε.Λ.Π» 

α) Παραστατικά 
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Παραστατικά (supporting documentation): Βλέπε Λογιστικά στοιχεία. [ Λογιστικά 

στοιχεία (παραστατικά) (supporting documentation): Λογιστικά στοιχεία ή 

παραστατικά είναι τα πάσης φύσεως στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 

παραστατικών πώλησης, που εκδίδονται από την οντότητα ή από τρίτο σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, τα οποία τεκμηριώνουν τις συναλλαγές και τα γεγονότα της 

οντότητας.] 

Παραστατικά (στοιχεία) διακίνησης (shipping documents): Παραστατικά στοιχεία 

που συνοδεύουν τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους. Τα στοιχεία αυτά περιέχουν, 

κατ' ελάχιστο, τις εξής πληροφορίες: 

α) Την πλήρη επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αποστολέα και παραλήπτη. 

β) Την ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών. 

γ) Την ημερομηνία που έγινε η διακίνηση. 

………………………………… 

β) Αυθεντικότητα προέλευσης τιμολογίου (authenticity of origin): Η διασφάλιση 

της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου. 

«MyDATA» 

« Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας, στο Παράρτημα της παρούσας 

απόφασης τυποποιούνται τα παραστατικά και περιγράφονται αναλυτικά τα 

δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων 

των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε..» ( ( Απόφαση  

Α.1138/2020 . Άρθρο 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ) 

• Λογιστικό Σχέδιο – Διασύνδεση Λογαριασμών Λογιστικής –
Εντύπου Ε3 και «Λογαριασμών» «MyDATA»

α) Δυνατότητα Επιλογής Λογιστικού Σχεδίου  

« 8. Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ΄ χρησιμοποιείται ως μέρος 

του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο 

βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό 

τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος 
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Α΄ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος 

Β΄. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των 

πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος 

νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 

την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5 [ 5. Κάθε 

συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα 

παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα 

είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε 

ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά 

αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε 

μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος.  

] . Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με 

τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.   

9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου

8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη 

δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2014 ( Σχέδιο ΕΓΛΣ ) .»  ( άρθρο 3, ν. 4308/2014 )  

β) «Απλογραφικά » :  Έχουν ή θα έπρεπε να έχουν  «Λογιστικό 

Σχέδιο»  

Τυπικά δεν υποχρεούνται. Ουσιαστικά και μάλιστα μετά την χρήση του τωρινού 

εντύπου Ε3, Ναι.  

Δηλαδή υποχρεούνται όπως και τα «Διπλογραφικά», στην ταξινόμηση Εσόδων 

και Εξόδων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εντύπου Ε3 

γ) Λογιστικό Σχέδιο : Τι χρησιμοποιούν  συνήθως οι Επιχειρήσεις 

Η πλειοψηφία τους, χρησιμοποιεί  το Λογιστικό  Σχέδιο ΕΓΛΣ. 

δ) Λογιστικό Σχέδιο : Τι Πληροφορίες ζητά το Έντυπο Ε3 

«Για να συμπληρωθεί ( αυτόματα ) το Ε3, πρέπει η «ταξινόμηση» στο «Λογιστικό 

Σχέδιο», γίνεται με βάση τους Κωδικούς του Ε3  » 

ε) Συμπλήρωση του φορολογικού Εντύπου Ε. 
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(α) «Πίνακας Ζ»: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ( Απλογραφικά – 

Διπλογραφικά ) 

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα της 

τήρησης βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών). 

 Όπως προαναφέρθηκε, η συμπλήρωση του πίνακα Ζ' προηγείται από αυτή του 

πίνακα Δ', καθόσον από τα έσοδα και έξοδα (υποπίνακες Ζ1, Ζ2) προκύπτει ο 

προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του πίνακα Δ'. Οι επιχειρήσεις που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία θα μεταφέρουν τα δεδομένα των βιβλίων τους στον πίνακα Ζ' 

ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στο σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ 

του ν.4308/2014. 

 Σε περίπτωση που η περιγραφή του λογιστικού σχεδίου της επιχείρησης είναι 

διαφορετική από το σχέδιο λογαριασμών του ως άνω παραρτήματος, θα πρέπει η 

επιχείρηση κατ' ανάγκη να προσαρμόσει τα δεδομένα της πάνω σε αυτό με βάση 

την αντίστοιχη περιγραφή. 

Η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα Ζ' είναι υποχρεωτική και για τις επιχειρήσεις 

που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίες θα καταχωρούν τα δεδομένα των 

βιβλίων τους με βάση την προτεινόμενη περιγραφή των λογαριασμών που 

περιγράφονται στον πίνακα αυτό. 

Για τις περιπτώσεις που η καταχώρηση ενός κωδικού του εντύπου προϋποθέτει την 

προηγούμενη καταχώριση υποπίνακα (υπάρχει σχετική ένδειξη δίπλα από την 

περιγραφή του κωδικού) για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν θα 

προκύψουν κατά την πρώτη χρήση του παρόντος εντύπου λόγω αναντιστοιχίας των 

δεδομένων των βιβλίων με τα ζητούμενα, υπάρχει και η ένδειξη «λοιπά». 

Επισημαίνεται ότι στα πάσης φύσεως έσοδα των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις στα πλαίσια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, πλην των αγροτικών, αναγράφονται στον Πίνακα 

Ζ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) 

και συγκεκριμένα στον υποπίνακα Ζ'3 (Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία) στους 

κωδικούς 197, 297 και 497 «Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 

- κάλυψη δαπανών» για την Εμπορική δραστηριότητα, την Παραγωγική 

δραστηριότητα και την Παροχή Υπηρεσιών, αντίστοιχα. Για τις επιχορηγήσεις που 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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εισπράττονται στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1892/1990, ν.3299/2004) 

συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και 

οι οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, ενώ οι επιχορηγήσεις που 

καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν 

τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο 

του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ 

για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για 

αμοιβές προσωπικού) (σχετ. ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιος). ( ΠΟΛ 1072/2018 

(Έντυπο Ε3 ) ) 

Επιπλέον Αναλύσεις 

(α) Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών [ Κωδικοί 161-261-361-461 ] 

 « Στους κωδικούς 161, 261, 361 και 461 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» 

καταχωρούνται τα έσοδα από την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, με 

περαιτέρω ανάλυση με βάση τη σχετική κατηγοριοποίηση του αντίστοιχου 

εσωτερικού υποπίνακα. Ειδικότερα, στον κωδικό 002 του υποπίνακα Ζ1 , 

αναγράφεται η αξία των χονδρικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν 

στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και 

προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 εγκύκλιο, ανεξάρτητα εάν η πώλησή τους 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/272
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20560
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/39α/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27089
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έχει επιβαρυνθεί ή όχι με Φ.Π.Α. Στον κωδικό 004 του ίδιου υποπίνακα Ζ1, 

αναγράφεται η αξία των λιανικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν 

στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και 

προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 εγκύκλιο και με τις σχετικές διατάξεις οι εν 

λόγω πωλήσεις θα πρέπει να έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α.»  …. 

Ειδικά για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τους αφανείς αγρότες χωρίς 

Κ.Α.Δ. (κωδ.009 με ένδειξη (2 ή 3)) οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων θα 

συμπληρώνονται στον κωδικό 361, ενώ οι αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνονται 

υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα θα συμπληρώνονται στον κωδικό 362, όπως έχει ήδη αναλυθεί στον 

πίνακα Γ2 της παρούσας. ( ΠΟΛ 1072/2018 (Έντυπο Ε3 ) ) 

(β) Παροχές σε εγαζόμενους [ Κωδικοί 181-281-381-481 ] 

(γ) Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα [ Κωδικοί 185-285-385 ] 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2859/year/2000/article/39α/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27089


Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

105 

(δ) Λοιπά [ Κωδικοί 198-298-398-498 ] 

………………………….. 
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« Οι κωδικοί 181, 281, 381 και 481 «Παροχές σε εργαζόμενους», 185, 285, 385 και 

485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα», 198, 298, 398 και 498 «Λοιπά» για τους 

αντίστοιχους τέσσερις κλάδους δραστηριότητας, αναλύονται σε επιμέρους 

εσωτερικούς υποπίνακες για την πληρέστερη αποτύπωση των πληροφοριών αυτών, 

των οποίων η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. 

Επισημαίνεται ότι εξαιρετικά το φορολογικό έτος 2017 η καταχώρηση στους 

υποπίνακες του πίνακα Ζ' θα πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα των 

βιβλίων των επιχειρήσεων εφόσον προκύπτουν ευχερώς και είναι εφικτή η 

καταχώρηση με βάση την ανάλυση του νέου εντύπου Ε3. ( ΠΟΛ 1072/2018 

(Έντυπο Ε3 ) )» 

……………………. 

Για τις περιπτώσεις που η καταχώρηση ενός κωδικού του εντύπου προϋποθέτει την 

προηγούμενη καταχώριση υποπίνακα (υπάρχει σχετική ένδειξη δίπλα από την 

περιγραφή του κωδικού) για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που πιθανόν θα 

προκύψουν κατά την πρώτη χρήση του παρόντος εντύπου λόγω αναντιστοιχίας των 

δεδομένων των βιβλίων με τα ζητούμενα, υπάρχει και η ένδειξη «λοιπά». 

…………………………. 

Ν. 4308/2014 : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

[ Αντιστοιχίζεται με τον Πίνακα Ζ1 ] 
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ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

70.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.01.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.01.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.01.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.02 Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.02.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.02.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.02.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.03 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες 
οντότητες 

70.03.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.03.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη 
συνδεδεμένες οντότητες 

70.03.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη 
συνδεδεμένες οντότητες 

70.04 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε συνδεδεμένες 
οντότητες 
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70.04.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.04.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες 
οντότητες 

70.04.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες 
οντότητες 

70.05 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.05.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.05.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες 
οντότητες 

70.05.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.06 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.06.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.06.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.06.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.07.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.07.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.07.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες 

70.08 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.08.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.08.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες 

70.08.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες 

71 Λοιπά συνήθη έσοδα 

71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 

71.02 Επιχορηγήσεις τόκων 

71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων 

71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα 

71.05 Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες 

72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

72.01 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων 

72.02 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων 

72.03 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες 

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων 

73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 

73.01 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό 

73.01.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και 
υποχρ/σεων 

73.01.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων 
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73.01.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων 
ισολογισμού 

73.02 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης 

73.02.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων 

73.02.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων 

73.02.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων 
ισολογισμού 

74 Έσοδα συμμετοχών 

74.01 Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς 

74.02 Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές 

74.03 Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες 

74.04 Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους 

75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

75.01 Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων 

75.02 Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων 

75.03. Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

75.04 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε 
συνδεδεμένες οντότητες 

76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων 

76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες 

76.02 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις 

76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος 

76.04 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου 
πλην φόρου εισοδήματος 

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων 

76.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών) 

76.07 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

76.08. Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων 

76.09 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων 

76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομιικών στοιχείων 

76.10.01 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών 

76.10.02 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων 

76.10.03 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη 
επενδύσεων 

76.10.04 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές 

76.10.05 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς 

76.10.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες 

76.11 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
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77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

77.01 Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων 

77.02 Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

77.03 Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 

78 Φόρος εισοδήματος έσοδο 

78.01 Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο 

78.02 Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο 

78.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου 
φόρου εισοδήματος 

79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 

79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες 

79.02 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες 

79.03 Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας 

……. 

[ Αντιστοιχίζεται με τον Πίνακα Ζ2 ] 

(6) ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

60 Παροχές σε εργαζόμενους 

60.01 Μικτές αποδοχές 

60.02 Εργοδοτικές εισφορές 

60.03 Λοιπές παροχές 

60.04 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό) 

60.05 Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες 

61 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων 

61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών) 
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61.02 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

61.03 Απομείωση άυλων παγίων 

61.04 Απομείωση αποθεμάτων 

61.05 Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων 

61.05.01 Απομείωση πελατών 

61.05.02 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων 

61.05.03 Απομείωση διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων 

61.05.04 Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές 

61.05.05 Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς 

61.05.06 Απομείωση συμμετοχών σε κοινοπραξίες 

61.06 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 

61.07.01 Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων 

61.07.02 Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

61.07.03 Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 

62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

62.01 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό 

62.01.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων 

62.01.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων 

62.01.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων 
ισολογισμού 

62.02 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης 

62.02.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων 

62.02.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων 

62.02.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού 

63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 

63.01 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση ενσώματων παγίων 

63.02 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων 

63.03 Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

63.04 Ζημιές από διάθεση - απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες 
οντότητες 

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 

64.01 Αμοιβές για υπηρεσίες 

64.01.01 Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες οντότητες 

64.01.02 Αμοιβές για υπηρεσίες - συνδεδεμένες οντότητες 

64.02 Ενέργεια 

64.03 Ύδρευση 

64.04 Τηλεπικοινωνίες 

64.05 Ενοίκια 

64.05.01 Ενοίκια - μη συνδεδεμένες οντότητες 

64.05.02 Ενοίκια - συνδεδεμένες οντότητες 

64.06 Ασφάλιστρα 
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64.07 Μεταφορικά 

64.08 Αναλώσιμα 

64.09 Επισκευές και συντηρήσεις 

64.10 Διαφήμιση και προβολή 

64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) 

64.12 Λοιπά έξοδα 

64.13 Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες 

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

65.01 Τόκοι τραπεζικών δανείων 

65.02 Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες 

65.03 Τόκοι λοιπών δανείων 

65.04 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων 

65.05 Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 

66 Αποσβέσεις 

66.01 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης 

66.02 Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων 

66.03 Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 

66.04 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 

66.05 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 

66.06 Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 

66.07 Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

66.08 Αποσβέσεις άυλων παγίων 

67 Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα 

67.01 Ζημιές φυσικών καταστροφών 

67.02 Ζημιές άλλων καταστροφών 

67.03 Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες 

67.04 Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές 

67.05 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες 

68 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) 

68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 

68.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις 

68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος 

68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος 

68.05 Άλλες προβλέψεις 

68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες 

69 Φόρος εισοδήματος 

69.01 Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου 

69.02 Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου 

69.03 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος 

στ ) Λογιστικό Σχέδιο  : Τι ζητά η  «MyDATA» - Παράδειγμα 
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Mapping  :  μια λειτουργία που συσχετίζει κάθε στοιχείο ενός

δεδομένου συνόλου με ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός δεύτερου συνόλου. 

Η MyDATA» απαιτεί για τις ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου  Ε3 αντιστοίχιση 

του «Λογιστικού Σχέδιου» με τους κωδικούς του Ε3 

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού 

Ενημερώνει 
περιοδική 
ΦΠΑ στο 
κωδικό 

Τύπος χαρακτηρισμού 
Ε3 στην ΑΑΔΕ 

11-00-
01-0024 

ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΑΓΟΡΕΣ 24% 

Φ2-Φ362-
2018 

Τύπου Εξόδων - 
Αγορές ενσώματων 
παγίων 
χρήσης/Χονδρικές ( 
E3_882_001 ) 

20-00-
01-0000 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 

Τύπου Εξόδων - 
Εμπορεύματα έναρξης 
( E3_101 ) 

20-01-
01-0000 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Τύπου Εξόδων - 
Αγορές εμπορευμάτων 
χρήσης (καθαρό 
ποσό)/Χονδρικές ( 
E3_102_001 ) 

20-01-
01-0006 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6% 

Φ2-Φ361-
2018 

Τύπου Εξόδων - 
Αγορές εμπορευμάτων 
χρήσης (καθαρό 
ποσό)/Χονδρικές ( 
E3_102_001 ) 

20-01-
01-0013 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13% 

Φ2-Φ361-
2018 

Τύπου Εξόδων - 
Αγορές εμπορευμάτων 
χρήσης (καθαρό 
ποσό)/Χονδρικές ( 
E3_102_001 ) 

20-01-
01-0017 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17% 

Φ2-Φ361-
2018 

Τύπου Εξόδων - 
Αγορές εμπορευμάτων 
χρήσης (καθαρό 
ποσό)/Χονδρικές ( 
E3_102_001 ) 

20-01-
01-0024 

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24% 

Φ2-Φ361-
2018 

Τύπου Εξόδων - 
Αγορές εμπορευμάτων 
χρήσης (καθαρό 
ποσό)/Χονδρικές ( 
E3_102_001 ) 
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60-00-
00-0000 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Τύπου Εξόδων - 
Παροχές σε 
εργαζόμενους/Μικτές 
αποδοχές ( 
E3_581_001 ) 

61-00-00 
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚ ΣΕ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ     

61-00-
00-0000 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑ. 
ΕΙΣΟΔ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

Τύπου Εξόδων - Λοιπές 
Αμοιβές για υπηρεσίες 
ημεδαπής ( 
E3_585_009 ) 

61-00-
00-0006 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ  ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑ. 
ΕΙΣΟΔ. ΦΠΑ 6% 

Φ2-Φ361-
2018 

Τύπου Εξόδων - Λοιπές 
Αμοιβές για υπηρεσίες 
ημεδαπής ( 
E3_585_009 ) 

61-00-
00-0013 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ  ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑ. 
ΕΙΣΟΔ. ΦΠΑ 13% 

Φ2-Φ361-
2018 

Τύπου Εξόδων - Λοιπές 
Αμοιβές για υπηρεσίες 
ημεδαπής ( 
E3_585_009 ) 

61-00-
00-0017 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑ. 
ΕΙΣΟΔ. ΦΠΑ 17% 

Φ2-Φ361-
2018 

Τύπου Εξόδων - Λοιπές 
Αμοιβές για υπηρεσίες 
ημεδαπής ( 
E3_585_009 ) 

61-00-
00-0024 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ  ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑ. 
ΕΙΣΟΔ. ΦΠΑ 24% 

Φ2-Φ361-
2018 

Τύπου Εξόδων - Λοιπές 
Αμοιβές για υπηρεσίες 
ημεδαπής ( 
E3_585_009 ) 

66-01-
00-0000 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ   

Τύπου Εξόδων - 
Αποσβέσεις ( E3_587 ) 

70-00-
00-0000 

ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΟΝΔΡΙΚΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

Τύπου Εσόδων - 
Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών Χονδρικές - 
Επιτηδευματιών ( 
E3_561_001 ) 

70-00-
00-0006 

ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΟΝΔΡΙΚΑ 
ΦΠΑ 6% 

Φ2-Φ302-
2018 

Τύπου Εσόδων - 
Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών Χονδρικές - 
Επιτηδευματιών ( 
E3_561_001 ) 

70-00-
00-0013 

ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΟΝΔΡΙΚΑ 
ΦΠΑ 13% 

Φ2-Φ301-
2018 

Τύπου Εσόδων - 
Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών Χονδρικές - 
Επιτηδευματιών ( 
E3_561_001 ) 
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70-00-
00-0017 

ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΟΝΔΡΙΚΑ 
ΦΠΑ 17% 

Φ2-Φ306-
2018 

Τύπου Εσόδων - 
Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών Χονδρικές - 
Επιτηδευματιών ( 
E3_561_001 ) 

70-00-
00-0024 

ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΟΝΔΡΙΚΑ 
ΦΠΑ 24% 

Φ2-Φ303-
2018 

Τύπου Εσόδων - 
Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών Χονδρικές - 
Επιτηδευματιών ( 
E3_561_001 ) 

ζ ) Λογιστικό Σχέδιο  που προβλέπουν  τα Ε.Λ.Π – Ανάγκη για 
«ανάλυση» και «επικαιροποίηση »    

Πιστεύομε ότι πρέπει η Επιτροπή του άρθρου 39, παρ. 3, του ν. 4308/2014 « …. Η 

επιτροπή επεξεργάζεται προτάσεις για τη βελτίωση και την άμεση προσαρμογή του 

παρόντος νόμου στις εξελίξεις στους ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη 

διεθνή πρακτική, τη λειτουργική διασύνδεσή του με το φορολογικό και λοιπό 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείμενων οντοτήτων, καθώς και την έκδοση 

εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής. …» σε συνεργασία με το ΣΛΟΤ και την Ομάδα 

της ΑΑΔΕ για το «MyData», να προβούν σε αυτή την Εργασία . 

⥢⥤ 
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20. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α   ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙ Η  «MYDATA» 

• Γενικά
• Το άρθρο 15Α « Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών» , δεν

επέφερε καμία ( άμεση ) τροποποίηση, στο Ν  2859/2000 «Κύρωση Κώδικα

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

• Η Πλατφόρμα "My Data", απαιτεί την συμπλήρωση στοιχείων ( δεδομένων ),

ώστε να «συμπληρώνεται », αυτόματα η Δήλωση Φ.Π.Α

………………………………. 

………………………….. 
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………………………… 

ΑΑΔΕ : Στήλες 56-57-58 
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⥢⥤ 

21. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ «MYDATA».

α) «Σύνοψη παραστατικού» 

Ως «Σύνοψη παραστατικού» νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου 

του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών), 

όπως προβλέπεται στο Παράρτημα της Α.1138/2020 

β) "Αντικρυζόμενα" και "Μη Αντικριζόμενα" Παραστατικά 

[ ΑΠΟ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ] 

Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του 

Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές 

χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G). 

Μη Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης 

μόνο του Εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής - B2C). 

γ) «Πιστοποίηση Καταχώρησης» - «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης 
(Μ.ΑΡ.Κ.)» [ « Αριθμός Πρωτοκόλλου» )  
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Ως «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)» νοείται ο Μοναδικός Αριθμός 

Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση 

δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA. 

Ο ΜΑΡΚ ενός παραστατικού της Κατηγορίας Α1 (Αντικριζόμενα Παραστατικά 

Εκδότη - ημεδαπής / αλλοδαπής) θα είναι ο ίδιος και για τον εκδότη και για τον 

λήπτη; 

Ο ΜΑΡΚ κάθε Αντικριζόμενου παραστατικού της Κατηγορίας Α1 είναι ο ίδιος τόσο 

για τον εκδότη όσο και για το λήπτη. Ταυτόχρονα με την απόδοση του ΜΑΡΚ γίνεται 

εγγραφή στα Αναλυτικά Βιβλία της πλατφόρμας myDATA και των δύο. Τα Λογιστικά 

Προγράμματα των Επιχειρήσεων (ERP) αντλούν αυτοματοποιημένα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τις εγγραφές του Αναλυτικού Βιβλίου από την πλατφόρμα 

myDATA για να τα συσχετίζουν με τις λογιστικές εγγραφές που έχουν διενεργηθεί 

σε αυτά. Βάσει των ΜΑΡΚ γίνεται η συσχέτιση με τις αντίστοιχες λογιστικές 

εγγραφές των Λογισμικών Προγραμμάτων (ERP) που έχουν οι επιχειρήσεις και 

ολοκληρώνεται ο χαρακτηρισμός συναλλαγών εξόδων και εσόδων 

αυτοτιμολόγησης. 

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση Τυποποιημένων Δεδομένων Παραστατικών στο 

Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών χορηγείται από την ΑΑΔΕ Μοναδικός Αριθμός 

Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης. 

Μορφή : 

M.ΑΡ.Κ. : 400000019198289 

δ) Αναγνωριστικό Παραστατικού (UID) 

Το Αναγνωριστικό Παραστατικού (ID) προσδιορίζει κάθε παραστατικό που εκδίδεται 

από επιχειρήσεις και αποτελείται από το συνδυασμό των παρακάτω στοιχείων με 

συγκεκριμένους κανόνες συμπλήρωσης και περιέχονται σε κάθε παραστατικό 

συναλλαγής: 

ΑΦΜ Εκδότη/Ημερομηνία Έκδοσης / Αριθμός Εγκατάστασης στο Μητρώο του 

Taxis/ Τύπος Παραστατικού / Σειρά/ ΑΑ 

Μορφή : 

Uid : 03B8462AD046F5AE3DFE726B3F1EAF71348FE3CC 
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ε) Διαβίβαση Δεδομένων των  Συναλλαγών 

Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση δεδομένων 

στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. 

Το Τιμολόγιο Πώλησης ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των 

Εσόδων και το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων. Μπορεί να 

συσχετίζεται με παραστατικά διακίνησης που έχουν εκδοθεί - διαβιβαστεί σε 

προγενέστερο χρόνο, καθώς και με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που 

ενδέχεται να εκδοθεί - διαβιβαστεί μεταγενέστερα. 

Με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Εκδότη ενημερώνονται 

αυτόματα:  

1. τα Έσοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων και

2. τα Έξοδα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων του αντισυμβαλλόμενου Λήπτη ημεδαπής
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Η  ΑΑΔΕ  περιμένει Απαντήσεις ( γενικά ) 

Από τον Εκδότη ( Επιχείρηση « Χ» ) 

• Κωδικός Δήλωσης Ε3

• Κωδικός Δήλωσης Φ.Π.Α

• Παρακρατούμενοι Φόροι και Τέλη

Από τον Λήπτη ( Επιχείρηση « Α » ) 

• Κωδικός Δήλωσης Ε3

• Εκπίπτει ο Φ.Π.Α ή Όχι

στ) Χαρακτηρισμός Συναλλαγών 

Ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών» νοείται η υποχρέωση των οντοτήτων να 

λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης. 

Οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Παραστατικά που 

έχουν εκδώσει και έχουν λάβει. 

Σκοπός του Χαρακτηρισμού είναι η ορθή λογιστική απεικόνιση [ Ταξινόμηση ]  

των συναλλαγών στα Ηλεκτρονικά Βιβλία. 

Ο Χαρακτηρισμός των Εσόδων μπορεί να γίνεται: 

- είτε κατά τη διαβίβαση της Σύνοψης του Παραστατικού 

- είτε εκ των υστέρων. 

Ο Χαρακτηρισμός των Εξόδων γίνεται εκ των υστέρων. 

……………………………………. 

Σε ποιες περιπτώσεις οι οντότητες έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν τον 

χαρακτηρισμό εξόδων μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή; 

Ο χαρακτηρισμός εξόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή - 

φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που 

εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά 

ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, για 

τα ακόλουθα: 

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα,  
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β) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, γ) Για τα δεδομένα 

που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης 

εσόδων – εξόδων. 

⥢⥤ 
22. ΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «MYDATA» 
Επιχειρήσεις 

• Δυνατότητα «Συμφωνίας» σε περίπτωση

«Αρχικής Ασυμφωνίας» 

• Φορολογικός Έλεγχος σε περίπτωση Αδικαιολόγητης

Ασυμφωνίας 

⥢⥤ 



Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

123 

23. ΡΟΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΈΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ –  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

⥢⥤ 
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24. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

⥢⥤ 

25. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• «Ενέργεια  » : Εκδότης -«Διαβίβαση» των Παραστατικών Εσόδων  -
Λήψη MARK

• «Ενέργεια» : Λήπτης - «Λήψη» δεδομένων ( Έξοδα-Αγορές-Πάγια)
και Χαρακτηρισμός των συναλλαγών, από τον λήπτη
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• «Ενέργεια» : Λήπτης - «Διαβίβαση» των δεδομένων ( Έξοδα-
Αγορές-Πάγια), μετά τον χαρακτηρισμό τους

• «Ενέργεια  » : Λήπτης  -«Διαβίβαση» Παραστατικών που έλαβαν
από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι

• «Ενέργεια  » : Λήπτης – Ενέργειες σε περιπτώσεις παράλειψης
Διαβίβασης από τον Εκδότη

• «Ενέργεια  » :: «Διαβίβαση» των εγγραφών Μισθοδοσίας (
Μηνιαίως)

• ««Ενέργεια  »: «Διαβίβαση» των Αποσβέσεων (συγκεντρωτικά
ετησίως)

• «Ενέργεια  »: «Διαβίβαση» των Λοιπών Εγγραφών  τακτοποίησης
Εξόδων - Λογιστική Βάση

• «Ενέργεια  »: «Διαβίβαση» των Λοιπών Εγγραφών  τακτοποίησης
Εσόδων - Λογιστική Βάση

• «Ενέργεια  »: «Διαβίβαση» των Λοιπών Εγγραφών  Τακτοποίησης
Εξόδων - Φορολογική Βάση

• «Ενέργεια  »: «Διαβίβαση» των Λοιπών Εγγραφών  Τακτοποίησης
Εσόδων - Φορολογική Βάση

• «Ενέργεια  »: «Απάντηση/ Τακτοποίηση» σε περιπτώσεις
«Ασυμφωνιών »

• «Ενέργεια  » Συμφωνία Δεδομένων της «MyDATA» και των
«Φορολογικών Δηλώσεων»

⥢⥤ 
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26. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

«ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ» ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ ΤΥΠΩΝ ( 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)  «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ» ΑΑΔΕ 

• Γενικά για τις Τυποποιήσεις / Κατηγορίες Παραστατικών

Δείτε και ανωτέρω ( Διαφορά με Ε.Λ.Π )  

Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, μέσω των 

οποίων διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα ανά δηλούμενη εγκατάσταση η «Σύνοψη» 

των εκδοθέντων παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – 

χαρτόσημα - τέλη), χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών), 

καθώς και η «Σύνοψη» λογιστικών εγγραφών (όχι το σύνολο των διενεργούμενων 

λογιστικών εγγραφών εκάστου φορολογικού έτους). 

• Ορίζονται δεκαεπτά (17) Τυποποιήσεις [ Ταξινόμηση ]

Δεδομένων Παραστατικών με υποπεριπτώσεις.

Οι κατηγορίες των Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι τρεις (3) οι Α1-Α2, Β1-Β2 

και Γ.  

1. Οι κατηγορίες Α1 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη - ημεδαπής /

αλλοδαπής) και Α2 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη - ημεδαπής / 

αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η 

οντότητα ως Εκδότης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.  

2. Οι κατηγορίες Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη - ημεδαπής /

αλλοδαπής) και Β2 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη - ημεδαπής / αλλοδαπής) 

περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως 

Λήπτης στην ημεδαπή και αλλοδαπή.  

3. Η κατηγορία Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων) περιέχει δεδομένα

εγγραφών οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων - εξόδων και τον τελικό 

προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.  
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Οι τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών, αναλύονται, σε δεκαεπτά (17) 

Είδη Παραστατικών και σε πενήντα δύο (52) Τύπους Παραστατικών. 

όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή 

Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο 

site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ. 

• Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών

- Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής 

Η Κατηγορία Α1 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / 

αλλοδαπής (χονδρικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών), π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Τίτλος Κτήσης, Πιστωτικό Τιμολόγιο κ.α.  

Στην Κατηγορία αυτή ανήκουν τα δέκα ( 10 ) [ αρ. 1 έως  και 10 ]από τα  δεκαεπτά 

(17) Είδη Παραστατικών. 
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Ειδικότερα : 

……………….. 
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………………….. 

………………….. 
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………………….. 

10. Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής) (Μελλοντική Χρήση)

- Α2 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής 

Η Κατηγορία Α2 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη - ημεδαπής / 

αλλοδαπής (λιανικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών),  

Στην Κατηγορία αυτή ανήκουν τα δύο ( 2 ) [ αρ. 11 και 12 ]  από τα  δεκαεπτά (17) 

Είδη Παραστατικών 

11. Παραστατικά Λιανικής
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- Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής 

Η Κατηγορία Β1 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη - ημεδαπής / 

αλλοδαπής (π.χ. αγορές / έξοδα / λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών λιανικής),  

Στην Κατηγορία αυτή ανήκει τα ένα  ( 1) [ αρ. 13 ]από τα  δεκαεπτά (17) Είδη 

Παραστατικών 
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- Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής 

Η Κατηγορία Β2 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη - ημεδαπής / 

αλλοδαπής και συγκεκριμένα τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) αποκτήσεις – λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής αλλοδαπής,  

β) εξαιρούμενες Οντότητες ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Πιστωτικά Ιδρύματα 

και  

γ) παραστατικά της κατηγορίας Α1 με αποστολέα το Λήπτη λόγω παράλειψης 

διαβίβασης από τον Εκδότη ημεδαπής (στην περίπτωση που δεν διαβίβασε τη 

σχετική Σύνοψη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία) . 

Στην Κατηγορία αυτή ανήκουν τα τρία ( 3 ) [ αρ. 14 έως  και 16  ] από τα  δεκαεπτά 

(17) Είδη Παραστατικών. 

14. Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής

14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 

14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών 
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Επισήμανση  

Στην Κατηγορία αυτή ανήκει και ένας «Ειδικός Τύπος» Παραστατικού 

- Αντικριζόμενα Παραστατικά περ. Α1 με αποστολέα τον Λήπτη λόγω 

παράλειψης ηλεκτρονικής διαβίβασης του Εκδότη εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας 

Παραπομπή στα παραστατικά Α1 ανά περίπτωση 1 (1.1, 1.4, 1.5, 1.6) και 2 (2.1, 2.4) 

εκτελώντας την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου αντίστροφα 

- Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων 

Η Κατηγορία Γ περιέχει τις Εγγραφές Τακτοποίησης ( * ) Εσόδων-Εξόδων διακριτά, 

για μισθοδοσία (μηνιαία), αποσβέσεις και συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές 

τακτοποίησης εσόδων /εξόδων (π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α.) στο τέλος 

εκάστου φορολογικού έτους. 

( * ) Προσοχή:  Έχει διαφορετική έννοια με αυτή που έχουμε συνηθίσει στην 

Λογιστική  

Στην Κατηγορία αυτή ανήκει το ένα ( 1 ) [ αρ. 17 ]από τα  δεκαεπτά (17) Είδη 

Παραστατικών. 
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[ Δυνατότητα Ακύρωσης / Διόρθωσης  ] 

Στην Κατηγορία αυτή ανήκει και ένας «Ειδικός Τύπος» Παραστατικού 

- Ακύρωση Παραστατικών - Εγγραφών 

Ακύρωση Παραστατικών - Εγγραφών Ληπτών (Β, Γ) 

Παραπομπή - Συσχετισμός με τα Παραστατικά (Β, Γ) ανά Περίπτωση 

Ακύρωση Παραστατικών Οντότητας (μη χρήση παραστατικού) (Α) 

Παραπομπή - Συσχετισμός με τα Παραστατικά (Α) ανά Περίπτωση 

…………………. 
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Επισημάνσεις 

Παραστατικά που περιλαμβάνει μικτή συναλλαγή 

Υπάρχει τυποποίηση των παραστατικών αναλόγως των δεδομένων τους. Τι 

γίνεται με τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί και περιέχουν μικτές συναλλαγές 

(π.χ. πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών); 

Εφόσον εκδίδεται παραστατικό που περιλαμβάνει μικτή συναλλαγή (πώληση 

αγαθών και παροχή υπηρεσιών), επιλέγεται ο τύπος του παραστατικού 1.1 

Τιμολόγιο Πώλησης. 

Στη συνέχεια κατά τη διαδικασία του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών διαχωρίζεται ανά 

ποσό και ανά γραμμή παραστατικού σε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών. 

Ο τύπος παραστατικού «Συμβόλαιο – Έσοδο» ποιες περιπτώσεις καλύπτει; 

Το τυποποιημένο Παραστατικό της ΑΑΔΕ «Συμβόλαιο – Έσοδο» καλύπτει 

περιπτώσεις εσόδου για το οποίο έχει συνταχθεί συμβόλαιο αντί της έκδοσης 

τιμολογίου και η εγγραφή του εσόδου στα βιβλία απορρέει από το ίδιο το 

συμβόλαιο (π.χ. πώληση ακινήτου). 

⥢⥤ 
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27. ΣΤΗΛΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ) 

Οι τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών δεν περιέχουν όλα τα δεδομένα των 

εκδιδόμενων παραστατικών, αλλά αυτά που η ΑΑΔΕ κρίνει απαραίτητο να συλλέγει 

προκειμένου να απεικονίζει στα Ηλεκτρονικά Βιβλία τις συναλλαγές και τις 

εγγραφές που πραγματοποιούν οι υπόχρεες Επιχειρήσεις (Σύνοψη Παραστατικού). 

Τα δεδομένα της Σύνοψης του Παραστατικού αναλύονται στις Στήλες Τύπων 

Παραστατικών (Πίνακας 2 - Παράρτημα της Α.1138/2020 ). 

Οι Στήλες Τύπων Παραστατικών, ανέρχονται σε σαράντα (40 )  

Συνοπτικά  

- Στήλες 1- 9 : Στοιχεία του Παραστατικού 

- Στήλη 10 : Είδος Πρότυπου Παραστατικού ΑΑΔΕ ( Α1, Α2, Β1, Β2, Γ ) 

- Στήλη 11 : Είδος Παραστατικού Οντότητας ( 1 Τιμολόγιο Πώλησης, 2 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών, 3 Τίτλος Κτήσης, 5 Πιστωτικό Τιμ., 6 Στοιχείο 

Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης, …) [ Ιδιοπαραγόμενα περιουσιακά 

στοιχεία (self-constructed assets): Περιουσιακά στοιχεία που κατασκευάζονται ή 

δημιουργούνται είτε από την ίδια την οντότητα είτε από ένα τρίτο μέρος, είτε 

από κοινού από την οντότητα και ένα τρίτο μέρος, για λογαριασμό της.] 

- Στήλες 12 - 24 : Στοιχεία του Παραστατικού 

- Στήλες 25 - 26 : % Φ.Π.Α. και Φ.Π.Α. ανά % (όσα % τόσες γραμμές) 

- Στήλες 27 - 28 : % Παρ. Φόρου και Παρακράτηση Φόρου ανά % (όσα % τόσες 

γραμμές) 

- Στήλες 29 - 30 : % Λοιπών φόρων και Λοιποί φόροι (όσα % τόσες γραμμές) 

- Στήλες 31 - 32 : % Χαρτ. και Χαρτόσημο ανά % (όσα % τόσες γραμμές) 

- Στήλες 33 - 34 : % Τελών και Τέλη (όσα % τόσες γραμμές) 

- Στήλες 35 - 36 : % Κρατήσεων και Κρατήσεις (τόσες γραμμές ανά περίπτωση) 

- Στήλη 37 : Συνολική Αξία Παραστατικού Οντότητας 
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- Στήλη 38 : Νόμισμα 

- Στήλη 39 : Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Διακίνησης - Ακύρωσης) 

- Στήλη 40 : Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις 

Επισημάνσεις 

• Στήλη 38 : Νόμισμα

Σε περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, πως 

διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ; 

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα παραστατικά σε ευρώ με την 

υποχρέωση να αναφέρουν την ισοτιμία της ημερομηνίας έκδοσης αυτών. 

…………………………. 

• Στήλη 39 : Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Διακίνησης - Ακύρωσης)

Έχει εκδοθεί λανθασμένο παραστατικό που δεν έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ για το 

οποίο εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για 

την οντότητα ως προς τη διαβίβαση; 

 Για την παραπάνω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης από την 

οντότητα τόσο για το λανθασμένο παραστατικό, όσο και για το ειδικό ακυρωτικό 

στοιχείο. 

……………………. 

Σε περίπτωση που εκδοθεί παραστατικό πωλήσεων π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης και 

δεν έχει γίνει χρήση αυτού (ακύρωση συναλλαγής), υπάρχει υποχρέωση 

διαβίβασης του στην ΑΑΔΕ; 

Όχι, διότι το παραστατικό αυτό ακυρώνεται πριν την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. 

Αναλυτικά 
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Στήλη Περιεχόμενο Παρατηρήσεις 
1 Α/Α γραμμής Παραστατικού 

2 
Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης 
Παραστατικού (ΜΑΡΚ) 

 Συμπληρώνεται από την 
πλατφόρμα 

3  Ημερομηνία Έγκρισης-Χορήγησης ΜΑΡΚ 
 Συμπληρώνεται από την 
πλατφόρμα 

4 ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού 

5 
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εκδότη 
Παραστατικού 

6 Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού Επιλογή χώρας από λίστα τιμών 

7 ΑΦΜ Λήπτη Παραστατικού 

8 
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Λήπτη 
Παραστατικού 

9 Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού Επιλογή χώρας από λίστα τιμών 

10 Είδος Πρότυπου Παραστατικού ΑΑΔΕ 
17 Είδη - Δείτε αναλυτικά 
ανωτέρω   

11 Τύπος Παραστατικού Οντότητας 
52 Τύποι από τα 17 Είδη [ Δείτε 
αναλυτικά ανωτέρω  

12 Σειρά /Αριθμός Παραστατικού Οντότητας 

13 
 Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού 
Οντότητας 

14 Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής 

15 Ώρα Έναρξης Αποστολής 

16 Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη 
Δυναμικό ανά Α/Α Εγκατάστασης 
Μητρώου ΑΑΔΕ 

17 
Εγκατ. Έναρξης Συναλλαγής / Τόπος 
Φόρτωσης 

Πώληση / Πώληση για 
Λογαριασμό Τρίτων / 
Δειγματισμός / Έκθεση / 
Επιστροφή / Φύλαξη / 
Επεξεργασία Συναρμολόγηση / 
Μεταξύ Εγκαταστάσεων 
Οντότητας 

18 Σκοπός Διακίνησης 

19 Αριθμός Μεταφορικού Μέσου 

20 Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας Τεμάχια /  Κιλά /  Λίτρα 

21 Συνολική Ποσότητα ανά Μονάδα Μέτρησης 

22 Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη 
Δυναμικό ανά Α/Α Εγκατάστασης 
Μητρώου ΑΑΔΕ 
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23 
Εγκατ. Ολοκλήρωσης Συναλλαγής / Τόπος 
Παράδοσης 

24 
Καθαρή Αξία Συναλλαγής (τόσες γραμμές 
ανά περίπτωση) 

25 % Φ.Π.Α. 
[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω 
Υποπίνακας 1 ] 

26 Φ.Π.Α. ανά % (όσα % τόσες γραμμές) 

27 % Παρ. Φόρου 
[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω 
Υποπίνακας 2 ] 

28 
Παρακράτηση Φόρου ανά % (όσα % τόσες 
γραμμές) 8 

29 % Λοιπών φόρων 
[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω 
Υποπίνακας 3 ] 

30 Λοιποί φόροι (όσα % τόσες γραμμές) 8 

31 % Χαρτ. 
Συντελεστές α) 1,2 %, β) 2,4% και 
γ) 3,6% 

32 Χαρτόσημο ανά % (όσα %  τόσες γραμμές) 8 

33 % Τελών 
[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω 
Υποπίνακας 4 ] 

34 Τέλη (όσα % τόσες γραμμές)8 

35 
% Κρατήσεων [ Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε 
επόμενο χρόνο ]  

α) Λοιπές Κρατήσεις x,xx%, β) 
Δυναμικό ανά περίπτωση 
Κρατήσεων x,xx% 

36 Κρατήσεις (τόσες γραμμές ανά περίπτωση) 

37 Συνολική Αξία Παραστατικού Οντότητας 

38 Νόμισμα 
Ευρώ /  Ανάπτυξη Λίστας Τιμών 
με τα υπόλοιπα νομίσματα 

39 
Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Διακίνησης - 
Ακύρωσης) 

40 Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις 
[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω 
Υποπίνακας 5 ] 

Στις περιπτώσεις παρακρατήσεων, λοιπών φόρων, τελών χαρτοσήμου και λοιπών 

τελών τα δεδομένα διαβιβάζονται δυνητικά είτε ανά γραμμή είτε ανά υποκείμενη 

αξία παραστατικού 

Υποπίνακας  αρ. 1  - Επιλογές Στήλης 25 
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Δυνητικές Επιλογές 
Συντελεστής  Φ.Π.Α. ( % ) 

ΦΠΑ συντελεστής 24% 

ΦΠΑ συντελεστής 13% 

ΦΠΑ συντελεστής 6% 

ΦΠΑ συντελεστής 17% 

ΦΠΑ συντελεστής 9% 

ΦΠΑ συντελεστής 4% 

Άνευ Φ.Π.Α. 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27.1.γ - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Εμπεριεχόμενος Φ.Π.Α. 

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ 0% 

Εγγραφές Χωρίς ΦΠΑ 0% 

Επισήμανση  : 

Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με πολλά είδη εμπορευμάτων, που υπάγονται 

στον ίδιο συντελεστή Φ.Π.Α., στην ΑΑΔΕ διαβιβάζεται και κατόπιν απεικονίζεται μία 

γραμμή,  
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Στην ίδια περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με πολλά είδη εμπορευμάτων, που 

υπάγονται στον διαφορετικούς  συντελεστή Φ.Π.Α., συναλλαγής με δύο ( π΄χ. 24% 

και 13%), στην ΑΑΔΕ  διαβιβάζονται και κατόπιν απεικονίζονται δύο γραμμές 

συναλλαγής . 

…………………….. 

Σχετικά με τον Φ.Π.Α, δείτε και τον Υποπίνακα 5. 

Υποπίνακας  αρ. 2 - Επιλογές Στήλης 27 

Δυνητικές Επιλογές 
Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.1 - Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου 

Περιπτ. β’- Τόκοι - 15% 

Περιπτ. γ’ - Δικαιώματα - 20% 

Περιπτ. δ’ - Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης - 20% 

Περιπτ. δ’ - Τεχνικά Έργα - 3% 

Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.2 - Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών Φ.Γ.Κ 

Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1% 

Λοιπά Αγαθά 4% 

Παροχή Υπηρεσιών 8% 

Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.4 - Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος από 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα 

Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για 
Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%  

Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που 
αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10% 

Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.5 περ. α έως ε - 

Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15% 

Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.1 

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013 ποσό 

Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.2 

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Αξιωματικών 
Εμπορικού Ναυτικού 15% 

Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 - Κατώτερο 
Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 10% 

Αρ. 43Α ν.4172/2013 παρ.6 

Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ποσό 

Αρ. 15 ν.4172/2013 παρ.3 

Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 
4172/2013 ποσό 
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Υποπίνακας  αρ. 3 - Επιλογές Στήλης 29 

Δυνητικές Επιλογές 

1. Φόρος Ασφαλίστρων

α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% 15% 

α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% 5% 

β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4% 4% 

γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%. 15% 

δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%. 0% 

2. Φόρος Διαμονής (ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος)

Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 € ανά Δωμ./Διαμ. 

Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 € ανά Δωμ./Διαμ. 

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 € ανά Δωμ./Διαμ. 

Ξενοδοχεία 5 αστέρων 4,00 € ανά Δωμ./Διαμ. 

Ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50 € ανά Δωμ./Διαμ. 

3. Ειδικός Φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση
(ΕΦΤΔ) 5% 

4. Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και

εγχώριως παραγόμενων ειδών (αρθρ. 17 ν. 3833/2010) 

Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα 

ενδοκοινοτικώςαποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες 10% 10% 

Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα 

εγχωρίως παραγόμενα είδη 10% 

Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια των καζίνο (80% επί τουεισιτηρίου) 

Υποπίνακας  αρ. 4 - Επιλογές Στήλης 33 

Δυνητικές Επιλογές 

1. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής

Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ 12% 12,00% 

Για μηνιαίο λογαριασμό 

από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15% 15,00% 

Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18% 18,00% 

Για μηνιαίο λογαριασμό 

από 150,01 ευρώ και άνω 20% 20,00% 
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Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (12%) 12,00% 

2. Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10% 10,00%

3. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% 5,00%

4. Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α

0,07 λεπτά ανά τεμάχιο ποσό 

5. Εισφορά δακοκτονίας 2%

Υποπίνακας  αρ. 5 - Επιλογές Στήλης 40 

Δυνητικές Επιλογές 

Άρθρο 34 - Αναστολή καταβολής ΦΠΑ (αναγράφεται το ΦΠΑ στο παραστατικό) 

Άρθρο 39Β - Υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. με την είσπραξη 

Άρθρο 39Α - Υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης 

Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων 

Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων 

Αριθμός Δήλωσης Διενέργειας Δραστηριότητας Ανοικτής Θάλασσας:"5/15-12-2019" / 
Στοιχεία Πλοίου: "ΕΛΕΝΑ" 

…………………………. 

Επισημάνσεις : 

(1) Οι Ανωτέρω «Υποπίνακες », αποτελούν θα αποτελέσουν την βάση 

δημιουργίας των φορολογικών υποχρεώσεων, εκτός του Φόρου Εισοδήματος 

και με την Επισήμανση ότι ο Υποπίνακας 1 – Φ.Π.Α, θα συμπληρωθεί και με 

άλλα στοιχεία.  

(2) Σχετικά με το Χαρτόσημο ( Στήλη 31 ) : Δεν μπορεί να περιλάβει περιπτώσεις, 

στις οποίες οφείλεται χαρτόσημο, λόγω δανείων, δοσοληπτικών 

λογαριασμών, κ.λπ  

⥢⥤ 
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28. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ «MYDATA»

• Γενικά

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία: 

1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η

Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο 

χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές 

τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού 

αποτελέσματος κάθε έτους 

2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται

συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση 

• Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών
(«Αναλυτικό Βιβλίο» )

Στα («Αναλυτικό Βιβλίο» της ΑΑΔΕ: 

1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων

των Επιχειρήσεων 

2. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών ( Δείτε αναλυτικά

κατωτέρω …. ) 

3. Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό

του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους 

Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε 

να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρούνται 

ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. 

Με κάθε επιτυχημένη ηλεκτρονική διαβίβαση των τυποποιημένων δεδομένων 

παραστατικών των υπόχρεων Επιχειρήσεων, η πλατφόρμα myDATA χορηγεί σε 

αυτά Μοναδικό Αριθμό ΚΑταχώρησης - ΜΑΡΚ και ενημερώνει αυτοματοποιημένα 
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σε επίπεδο εσόδων – εξόδων τις Στήλες του Αναλυτικού Βιβλίου για κάθε 

Επιχείρηση. 

Στο Αναλυτικό Βιβλίο περιλαμβάνονται όλα τα Τυποποιημένα Δεδομένα 

Παραστατικών 

…………………….. 

Χαρακτηρισμοί Συναλλαγών  

Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών αναφέρεται στην υποχρέωση που έχουν οι 

Επιχειρήσεις να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την κάλυψη αναγκών της 

εσωτερικής τους οργάνωσης, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων (λογιστική εγγραφή). 

Συγκεκριμένα η διαβίβαση του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών κατατάσσει το 

λογιστικά γεγονότα σε Έσοδα και Έξοδα και σκοπό έχει την ορθή λογιστική 

απεικόνιση των συναλλαγών στο Αναλυτικό Βιβλίο και περιλαμβάνει την παρακάτω 

λίστα τιμών για Έσοδα – Έξοδα. 

(*) Επισήμανση : Περιλαμβάνουν και Περιπτώσεις, που δεν ανήκουν στις 

κατηγορίες ( όπως τις εννοούμε Λογιστικα-Φορολογικά ) Έσοδα και Έξοδα και άρα 

δεν υπολογίζεται στην διαμόρφωση του Αποτελέσματος. 

Οι Χαρακτηρισμοί των εσόδων είναι οι παρακάτω: Έσοδα (+) / (-) 

1.1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) 

1.2_Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-) 
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1.3_Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) 

1.4_Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-) (*) 

1.5_Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-) 

1.6_Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-) 

1.7_Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-) (*) 

1.8_Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-) 

1.9_Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-) 

1.10_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-) 

1.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων(+)/ (-) (*) 

…………………….. 

Οι Χαρακτηρισμοί των εξόδων είναι οι παρακάτω: Έξοδα (-) / (+) 

2.1_Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) 

2.2_Αγορές Α'-Β' Υλών (-) / (+) 

2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) 

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) 

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+) 

2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+) 

2.7_Αγορές Παγίων (-) / (+)  (*) 

2.8_Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+) 

2.9_Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-) / (+) (*) 

2.10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+) 

2.11_Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+) 

2.12_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+) 

2.13_Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (Ε3 προηγ. Περιόδου) (-) 

2.14_Αποθέματα Λήξης Περιόδου (Ε3 τρέχουσας Περιόδου) (+) 

2.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-)/ (+) (*) 

Σύνδεση με Κωδικούς του Εντύπου Ε3 – « Λογικοί Έλεγχοι ανά «Τύπο 

Παραστατικού » »  

Παράδειγμα Επιτρεπτών Τιμών  
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ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ 

ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΥ Ε3 

1.1 category1_1 Ε3_561_001 

1.1 category1_1 Ε3_561_002 

1.1 category1_1 Ε3_561_007 

1.1 category1_2 Ε3_561_001 

1.1 category1_2 Ε3_561_002 

1.1 category1_9 Ε3_561_002 

1.1 category1_9 Ε3_561_007 

1.1 category1_9 Ε3_561_001 

1.1 category1_9 Ε3_561_002 

1.1 category1_9 Ε3_561_007 

1.1 category1_95 E3_596 

1.1 category1_95 E3_597 

• Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης
(Συνοπτικό Βιβλίο)

• Ενημερώνεται από Αναλυτικό Βιβλίο. Δεν υπάρχει  η Δυνατότητα

καταχώρησης ή τροποποίησης.

• Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο) περιλαμβάνει σε

σύνοψη πληροφορίες, μετά την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου, σε

επίπεδο εσόδων – εξόδων ανά μήνα

• Στην ουσία το «Συνοπτικό Βιβλίο», είναι ένα (μερικό ) Ισοζύγιο του

«Αναλυτικού Βιβλίου»

…………………. 

Μετά την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου ενημερώνεται και το Βιβλίο 

Συνοπτικής Απεικόνισης ή Συνοπτικό Βιβλίο, όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά 

τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση  
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Οι Στήλες που περιέχει είναι : 

Στήλη 1: Μήνας ( που αφορούν τα δεδομένα ) 

Στήλη 2:  Είδος Συναλλαγής ( Έσοδα ή Έξοδα)  .   

Στήλη 3 : Καθαρή Αξία Συναλλαγής ( Έσοδα ή Έξοδα)  .   

Στήλη 4 : Υπόλοιπο Εσόδων- Εξόδων .  

Στήλη 5 :  Φόρος Εισοδήματος  ( Συνολικά στο τέλος του «Συνοπτικού Βιβλίου» )  

Στήλη 6 : Φ.Π.Α. Εκροών / Εισροών  

Στήλη  7 : Καταβολή Φ.Π.Α (+/-) ( Ποσό Χρεωστικό ή Πιστωτικό – θα συγκρίνεται με 

την υποβληθείσα δήλωση Φ.Π.Α ) 

Στήλη  8 :  Φόροι Παρακράτησης  ( γραμμή Εξόδων ) 

Στήλη  9 :  Λοιποί Φόροι  ( γραμμή Εσόδων – Εκδότης Παραστατικού ) 

Στήλη  10 :  Φόροι Χαρτοσήμου ( γραμμή Εσόδων ) 

Στήλη  11 :  Τέλη ( γραμμή Εσόδων ) 

Στήλη  12 :  Κρατήσεις ( γραμμή Εξόδων ) 

Οι Γραμμές που περιέχει είναι : 

Γραμμή   1 :  Ονόματα των Στηλών  
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Γραμμές   2 – 25  :   Είκοσι τέσσερις  γραμμές ανά μήνα ( έσοδα και έξοδα ) 

Γραμμές   26– 27  :  Σύνολα Εσόδων και Εξόδων [ και Φόρων ] 

Γραμμή   28 :  Σύνολα απόδοσης Φόρων ( Αφορά τις Στήλες 5, 7, 8, 9, 10 και 11 )  

Γραμμή   29 :  Υπόλοιπο προς  απόδοση Φόρων ( Αφορά τις Στήλες 5, 7, 8, 9, 10 και 

11 – Διαφορά των Γραμμών ( 26 & 27 ) και ( 28 ) )  

Γραμμή   30 : Κατάτμηση ( Κατάταξη )  Οντότητας :  Συμφωνία – Ασυμφωνία – 

Προσωρινή Ασυμφωνία  

Επισήμανση  

Οι Στήλες του «Συνοπτικού Βιβλίου», όπως υπάρχει σήμερα στην Εφαρμογή : 

1 2 3 4 5 6 

Μήνας 
Είδος 

Συναλλαγής 
Καθαρή 

Αξία 
Υπόλοιπο 

Εσ· Εξ. 
ΦΠΑ 

Φόροι 
Παρακρ. 

7 8 9 10 11 

Λοιποί 
Φόροι 

Φόροι 
Χαρτ. 

Τέλη Κρατήσεις 
Έσοδα / 
Έξοδα 
Τρίτων 

⥢⥤ 
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29. ΣΤΗΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι Στήλες είναι 74 

Η «ενημέρωση»  γίνεται  με τρείς τρόπους : 

α) Επιχειρησιακά (  Αυτόματη  Επεξεργασία )  

β) Με βάση την συμπλήρωση, που έχει γίνει προηγουμένως μέσω του « 

Παραστατικού»  

γ) Με βάση χαρακτηρισμό , που γίνεται  μέσω επιλογής από « Λίστα Τιμών»  [ Με 

βάση τις Δυνατότητες του Λογισμικού  Αυτοματοποιείται ]  

Συνοπτικά  

- Στήλες 1-8 : Με Επιχειρησιακή Αυτόματη  Επεξεργασία 

………….. 
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- Στήλη 9 : Χαρακτηρισμός Συναλλαγών 

Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών αναφέρεται στην υποχρέωση που έχουν οι 

Επιχειρήσεις να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την κάλυψη αναγκών της 

εσωτερικής τους οργάνωσης, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων (λογιστική εγγραφή).  

Συγκεκριμένα η διαβίβαση του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών κατατάσσει το 

λογιστικά γεγονότα σε Έσοδα και Έξοδα και σκοπό έχει την ορθή λογιστική 

απεικόνιση των συναλλαγών στο Αναλυτικό Βιβλίο και περιλαμβάνει την παρακάτω 

λίστα τιμών για Έσοδα – Έξοδα: 

Οι Χαρακτηρισμοί Συναλλαγών που αφορούν στην δραστηριότητα που 

επηρεάζουν λαμβάνοντας υπόψη 

 τη Στήλη 59 «Χαρακτηρισμός ανά Στήλες Ε3 (Εμπορική Δραστηριότητα - 

Παραγωγική Δραστηριότητα - Αγροτική/Βιολογική Δραστηριότητα - Παροχή 

Υπηρεσιών)»,  

τη Στήλη 60 «Επαγγελματική Φορολογική Δραστηριότητα (Ε.Φ.Δ.) Οντότητας» και 



Νιφορόπουλος Κ.  – Καρποδίνης Δ. 17-9-20 

152 

τη Στήλη 61 «Αντιστοίχιση Ε.Φ.Δ. - Κ.Α.Δ. (3ου Βαθμ.)» θα καταστούν υποχρεωτικοί 

στην επόμενη φάση υλοποίησης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. 

- Στήλες 10 -15 : [ Στοιχεία ταυτότητας παραστατικού] 

- Στήλες 16 -17  : 

( Με Επιχειρησιακή Αυτόματη  Επεξεργασία ) 

- Στήλες 18 -32  : 
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( Με βάση την συμπλήρωση, που έχει γίνει προηγουμένως μέσω του « 

Παραστατικού» [ Η πρώτη Στήλη  10-24 ] ) 

- Στήλες  33-45 : 
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( Με βάση την συμπλήρωση, που έχει γίνει προηγουμένως μέσω του « 

Παραστατικού» [ Η πρώτη Στήλη  25-37 ] ) 

- Στήλες 46- 50 : 
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- Στήλες 51- 55:  « Μεταβατικοί Λογαριασμοί »

- Στήλες 56- 58 : Χαρακτηρισμός ( Φ.Π.Α ) 
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- Στήλες 59- 64 : Χαρακτηρισμός ( Έντυπο Ε3 ) 

- Στήλες 65 – 66 & 66 : Χαρακτηρισμός ( Αναμόρφωση Εσόδων - 

Εξόδων) 
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- Στήλη 68 : Τρόπος Εξόφλησης Συναλλαγής 

Ο Τρόπος Εξόφλησης Συναλλαγών της Στήλης 68 είναι υποχρεωτικός μόνο για τους 

Εκδότες με την παρακάτω λίστα τιμών:  

1. Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής

2. Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής

3. Μετρητά

4. Επιταγή

5. Επί Πιστώσει

Για τους Λήπτες στην πρώτη φάση υλοποίησης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων είναι 

υποχρεωτικά κενή. 

- Στήλες 69 - 70 : Εντοπισμός Σφαλμάτων 
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- Στήλες 71 – 74  : Τυποποιημένα Μηνύματα - Ερωτήματα ΑΑΔΕ περί 

μη Συμφωνίας / Απαντήσεις / Αποδοχή ΑΑΔΕ Απάντησης / 

«Κατάταξη Ασυμφωνίας» 

Οι Στήλες από 71 έως 74 του Αναλυτικού Βιβλίου αναφέρονται στη διαδικασία 

Συμφωνίας Δηλώσεων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων και θα αναρτηθούν ως 

επιχειρησιακή ανάλυση σε επόμενη φάση υλοποίησης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. 

Ειδικότερα : 

• Στήλη 71  :  Τυποποιημένα Μηνύματα - Ερωτήματα ΑΑΔΕ περί

μη Συμφωνίας
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• Στήλη 72 Απαντήσεις
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• Στήλη 73 -74 Αποδοχή ΑΑΔΕ Απάντησης – Επίπεδο Κινδύνου

…………………… 

«Λογικοί Έλεγχοι» 

Οι λογικοί έλεγχοι σχετίζονται με την υποχρεωτική ή μη συμπλήρωση των στηλών 

των Τύπων Παραστατικών ΑΑΔΕ και των στηλών του Αναλυτικού Βιβλίου όπως 

περιγράφονται στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας v0.6 που αναρτήθηκε στο 

site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ (σελ. 19 έως 29).  

Συγκεκριμένα η υποχρεωτική ή μη συμπλήρωση των στηλών περιλαμβάνει τις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Υποχρεωτική είναι η στήλη εκείνη η οποία αν δεν συμπληρωθεί από την

Επιχείρηση, η διαβίβαση του Παραστατικού δεν γίνεται Αποδεκτή. 

2. Υποχρεωτική Επιχειρησιακή είναι η στήλη εκείνη η οποία συμπληρώνεται από

την ΑΑΔΕ λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από τις Υποχρεωτικές Στήλες του 

Αναλυτικού Βιβλίου (δεν συμπληρώνεται από την επιχείρηση).  

3. Υποχρεωτική Ανά Περίπτωση είναι η στήλη εκείνη η οποία είναι Υποχρεωτική

όταν πληρούνται οι ανά περίπτωση προϋποθέσεις. Η συμπλήρωσή της ή μη ανά 

περίπτωση,  
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Οι «Λογικοί Έλεγχοι» για την επιτυχή ολοκλήρωση του Χαρακτηρισμού 

Συναλλαγών σχετίζονται με τις παρακάτω στήλες του Αναλυτικού Βιβλίου. 

1. Τύπος Παραστατικού – Στήλη 19

2. Μ.ΑΡ.Κ. – Στήλη 2

3. ΑΦΜ Εκδότη – Στήλη 10

4. ΑΦΜ Λήπτη (μόνο για αντικριζόμενα παραστατικά Α1 και Β2) – Στήλη 13

5. Πλήθος Γραμμών Παραστατικού – Στήλη 1

6. Καθαρή Αξία – Στήλη 32

7. Συνολική Αξία Παραστατικού Οντότητας σε Ευρώ – Στήλη 47

Αναλυτικά 

Δείτε :  
α) ΑΑΔΕ ( 301 σελ. )  Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας 

Έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020 

β) Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών ΑΑΔΕ ( 301 σελ. ) [ 

Ενδιαφέρει κυρίως Μηχανογράφους ] 

⥢⥤ 
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30. «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ» ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ». 

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους με βάση τα δεδομένα που θα 

υπάρχουν στα βιβλία τους που θα συνεχίσουν να τηρούν, όπως γίνεται και τώρα. 

Ωστόσο, μέσω της νέας διαδικασίας, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων 

των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών 

βιβλίων τους. 

Συμφωνία Δηλώσεων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων: Πρώτη 

Αντιπαραβολή 

……………… 

Συμφωνία Δηλώσεων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων: Δεύτερη 

Αντιπαραβολή 
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• Προθεσμία συμφωνίας των ηλεκτρονικών Βιβλίων

με τις φορολογικές δηλώσεις
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• Σχετικά με τα Βήματα της Διαδικασίας δείτε

ανωτέρω :

Στήλες 71 – 74  : Τυποποιημένα Μηνύματα - Ερωτήματα ΑΑΔΕ περί μη 

Συμφωνίας / Απαντήσεις / Αποδοχή ΑΑΔΕ Απάντησης / «Κατάταξη 

Ασυμφωνίας» 

⥢⥤ 
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31. «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ «MY DATA» 

α) Δήλωση  Φ.Π.Α 

Φαίνεται ότι θα μπορεί να «ελεγχθεί» σε ικανοποιητικό βαθμό.  

β) Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων 

Φαίνεται ότι θα μπορεί να «ελεγχθεί» σε ικανοποιητικό βαθμό.  

γ) Δηλώσεις «τέλους διαμονής», «περιβαλλοντικού τέλους» κ.λ.π. 

Φαίνεται ότι θα μπορεί να «ελεγχθεί» σε ικανοποιητικό βαθμό.  

δ) Δηλώσεις τελών Χαρτοσήμου 

Δεν  θα μπορεί να «ελεγχθεί» σε ικανοποιητικό βαθμό, αφού η σημαντικότερη 

ύλη αυτής της Φορολογίας, προκύπτει από τα Δάνεια, τους Δοσοληπτικούς , κ.λπ 

ε) Δήλωση  Φορολογίας Εισοδήματος 

Το σημαντικότερο σημείο της Δήλωσης, που είναι η «Φορολογική αναμόρφωση», 

δεν προκύπτει ότι μπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά ( π.χ. μη έκπτωση λόγω 

τρόπου πληρωμής κ.λπ ) 

Όμως η δυνατότητα υπολογισμού «Δεικτών» και «Αναλογίων», από πρωτογενή 

στοιχεία καταχώρησης, ως μέσο σύγκρισης, μεταξύ των στοιχείων της ίδιας της 

Επιχείρησης, αλλά και μεταξύ των ομοειδών Επιχειρήσεων, θα βοηθήσει. 

⥢⥤ 
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32. «MYDATA» :   ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

• Δεν προβλέπονται Κυρώσεις στο Άρθρο 15α   όμως σύμφωνα η   απόφαση

Α 1138/2020 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και

της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», έχει

εκδοθεί λαμβάνοντας υπόψη και « ε) Του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄

58), όπως ισχύει».

• Με βάση το Ν. 4174/2013 Άρθρο 54. Διαδικαστικές παραβάσεις,

προβλέπονται : « 1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις

επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο,

εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική

νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: ………………. ιγ) δεν

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του

ν. 3842/2010 (Α' 58). [  1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά

πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α' 167)

υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών

αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης

αυτών.]…………………2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται

στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής

σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες

κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' στ' και ιγ' της

παραγράφου 1,

………….. 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3842/year/2010/article/20
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
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• Πάντως είναι εμφανές, από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των αρμοδίων,

ότι η «Φορολογική Διοίκηση », δεν θα επιβάλει Πρόστιμα, στο διάστημα

που θα εκτιμήσει ότι χαρακτηρίζεται « Πιλοτικό »

⥢⥤ 

33. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «MyData» ΣΗΜΕΡΑ

• Πως η Πλατφόρμα Συλλέγει και Επεξεργάζεται τα

Δεδομένα :

[ Παράδειγμα από τον Δημήτρη Καρποδίνη, επί της Οθόνης ] 

• Η  Πλατφόρμα ( όπως εμφανίζεται Σήμερα ) :

……………………………………. 

……………………………………… 
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…………. 

• Η  Πλατφόρμα ( όπως παρουσιάζεται στις Οδηγίες της

ΑΑΔΕ  ) :

…………………………………… 
Μέσα από την πλατφόρμα μπορείτε 

• να δείτε το Συνοπτικό Βιβλίο της επιχείρησής σας,

• να επιλέξετε την Αναζήτηση Παραστατικών και να προβάλετε τα στοιχεία των

τιμολογίων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αφορούν την επιχείρησή

σας.
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• Τέλος, οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της Φόρμας Εγγραφής

μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα εκτέλεσης κλήσεων στο myDATA

REST API την διεπαφή που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ για την διαβίβαση των

παραστατικών.

• Δυνατότητες Αναζήτησης Παραστατικών

Κριτήρια αναζήτησης 

Κατάσταση παραστατικού 

ΜΑΡΚ 

Ημερομηνία Έκδοσης 

Σειρά Παραστατικού 

ΑΑ Παραστατικού 

Εγκατάσταση 

Εκδότης/Λήπτης 

ΑΦΜ Λήπτη 

⥢⥤ 
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34. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «MyData» -  ΜΥΘΟΙ Και

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

[ Εν είδη συζήτησης και προβληματισμού ] 

• Οι αλλαγές που θα φέρουν οι Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «MyDATA»  στην λειτουργία των λογιστηρίων των

Επιχειρήσεων  θα είναι μεγάλες.

• Πρόκειται για την , την  3η «Επανάσταση»/ μεταρρύθμιση  ( Μεταπολεμικά )

στο Λογιστικό Επάγγελμα στην Ελλάδα.

( [1948-1949 ] : Υποχρέωση τήρησης «Λογιστικών Βιβλίων» (πρώτη φορά ), οι

πρώτες « Μ.Υ.Φ» , οι αντιδράσεις Εμπόρων και Επαγγελματιών και η

«επανάληψη της Ιστορίας».

[1992 – Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση ] Ηλεκτρονικοί

Υπολογιστές & Ταμειακές Μηχανές - Φ.Π.Α. ( Π.Δ 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και

Στοιχείων).

[ 2019 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός ] Ηλεκτρονικά Βιβλία – Ηλεκτρονική

Διασύνδεση [ myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) ]

• Μαξιμαλισμός  ;;;;;

- Έλεγχος Όλων των Φορολογικών Αντικειμένων ; 

- Αυτοματοποίηση του Ελέγχου και σε ποιο βαθμό ; 

- Αυτοματοποίηση των Καταχωρήσεων  και σε ποιο βαθμό ; 

• Το «Ισοζύγιο» του απαιτούμενου Χρόνου Απασχόλησης

- ( + ) Κάνουμε ότι κάναμε συν κάτι ακόμα ( Διαβίβαση Δεδομένων και 

Συμφωνίες ) 

- ( - ) Μ.Υ.Φ – Συγκεντρωτικές Καταστάσεις  

- ( - ) [ Στο Μέλλον ] Φορολογικές Δηλώσεις ( Φ.Π.Α – Εισόδημα – 

Παρακρατούμενοι ]  

- ( - ) Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου 
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• Θα προλάβουμε ;

- Θα προλάβουν οι Λογιστές ( από άποψη χρόνου εννοώ )  ; 

- Θα προλάβουν οι Μηχανογράφοι ( από άποψη όγκου εννοώ )   ; 

- Θα προλάβει η ΑΑΔΕ ( από  άποψη εύρυθμης λειτουργίας της 

πλατφόρμας,  εννοώ )   ; 

• Ο Λογιστής – Θα χάσει την δουλειά του ; Θα αυξηθεί η Αμοιβή του ; Θα

αναβαθμιστεί ο Ρόλος του ;

- Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων Α.Α.Δ.Ε δεν παύει η λογιστική 

παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ κρίσιμος παραμένει και ο 

ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα 

myDATA. 

- Η  εφαρμογή αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, που θα κληθούν  να 

υλοποιήσουν οι Λογιστές 

- Συμπίεση του χρόνου στις καθημερινές εργασίες των Λογιστών 

- Συγκέντρωση του « Λογιστικού Επαγγέλματος» 

Ενδεχόμενες παγίδες/κίνδυνοι για τους Λογιστές 

- Να θεωρηθεί ότι η δουλειά του Λογιστή μειώνεται, αντί του σωστού ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων η δουλειά θα αυξηθεί (τουλάχιστον στα πρώτα 

έτη εφαρμογής). 

- Να θεωρηθεί ότι η δουλειά του Λογιστή δεν έχει αξία, αφού όλα γίνονται 

αυτόματα. Επέκταση της σκέψης αυτής είναι το ερώτημα του ρόλου του 

Λογιστή, όχι μόνο ως Φοροτεχνικού αλλά και ως Συμβούλου. 

- Κυκλοφορούν « επιτήδειοι» παρεμφερών επαγγελμάτων, που λένε την ατάκα : 

«Δεν χρειάζεται τώρα ο Λογιστής».  

- Νέες «δεξιότητες», «συνεργασίες-οικονομίες κλίμακος», θα απαιτηθούν και 

σίγουρα η αγορά των Λογιστικών Υπηρεσιών θα δεχθεί αναταράξεις. 

- Ποιο είναι το Κόστος της απαιτούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης των 

Λογιστικών Γραφείων. 

…………………………….. 
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Σε ποιες περιπτώσεις οι οντότητες έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν τον 

χαρακτηρισμό εξόδων μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή; 

Ο χαρακτηρισμός εξόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή - 

φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που 

εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά 

ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, για 

τα ακόλουθα: 

α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα,  

β) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, γ) Για τα δεδομένα 

που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης 

εσόδων – εξόδων. 

…………………………….. 

• Η «Αυτοματοποίηση» και Όγκος Εργασίας

- Πρέπει να Μηχανογραφηθούν όλες οι Επιχειρήσεις ; 

- Είμαστε υπέρ της «ηλεκτρονικοποίησης/ψηφιοποίησης » των διαδικασιών 

- Δεν καθιερώνεται κάποιο «βιβλίο» που θα αντικαταστήσει  κάποιο από τα 

βιβλία βιβλίο λογιστικής, αλλά ένα επιπλέον 

- Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, 

δήλωσε: «… Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας myDATA έχει πολλαπλά οφέλη για 

όλους: Για τις επιχειρήσεις, διότι μειώνεται το κόστος λειτουργίας τους, μέσω 

της αυτοματοποίησης διαδικασιών, αλλά και γιατί αποφεύγουν τις περιπτώσεις 

πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Για το κράτος, άρα και για τους πολίτες, 

διότι περιορίζεται σημαντικά η φοροδιαφυγή και ελέγχονται 

αποτελεσματικότερα οι συναλλαγές, τόσο μεταξύ επιχειρήσεων, όσο και μεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών. …..»(  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-8-2020 – ΥΠ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ) 

• Οι «Αποκλίσεις»

- Σε ποιο βαθμό θα είναι και ποσό χρόνος θα χρειαστεί για να τις συμφωνήσεις  ; 

- Εξαλείφεται το  «καταχωρητικό»  λάθος; 

• Το Κόστος
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- Τι θα χρειαστεί για την προετοιμασία των Επιχειρήσεων ( από  άποψη 

ανθρωπίνων και υλικών πόρων,  εννοώ ) ; 

- Ποιο είναι το Κόστος Προγραμμάτων – Εκπαίδευσης – Ανθρωπίνων Πόρων 

-     Δεν μπορεί να μειωθεί το κόστος όταν μια επιχείρηση, ενημερώνει δύο αρχεία 

το «κλασσικό λογιστικό σύστημα παρακολούθησης» και το νέο αρχείο των 

«Ηλεκτρονικών Βιβλίων». 

- Μείωση του διαχειριστικού κόστους των Επιχειρήσεων ( στο Μέλλον ) ;;; 

- Μηδενικό Κόστος, για το Κράτος ;; 

 

• Αύξηση των  «Φορολογικών  Εσοδών » - Ειδικότερα του Φ.Π.Α 

- Επιχείρημα υπέρ των myData που δεν ακούστηκε όμως και σίγουρα έχει βάση, 

είναι το γεγονός ότι για μία ακόμη χρονιά (το 2018) η Ελλάδα πήρε το χάλκινο 

στο Έλλειμμα ΦΠΑ. [Έλλειμμα ΦΠΑ - 6,5 δις έσοδα από ΦΠΑ έχασε η Ελλάδα το 

2018 - 140 δις οι χώρες της Ε.Ε. ] 

- Αν Αυξηθούν τα Έσοδα, δίνεται η Δυνατότητα μείωσης των Φορολογικών 

Συντελεστών  ή Αύξησης των Εξόδων ; 

 

• Τι λένε οι Πολιτικές Δυνάμεις 

- Υπάρχει Ομοψυχία Πολιτικών Δυνάμεων στο Θέμα αυτό ;; 

 

• Οι Φορολογικοί  Έλεγχοι 

- Τα βιβλία κάθε επιχείρησης θα είναι πλέον στην διάθεση της Φορολογικής 

Αρχής ηλεκτρονικά Σχεδόν Άμεσα 

- Οι Φορολογικοί  Έλεγχοι, θα είναι ποιο στοχευμένοι ; 

- Ταξινόμηση της αξιοπιστίας των Εξόδων :  «Αντικρυζόμενα » ή Μη Παραστατικά 

(π.χ Αποδείξεις Λιανικής). 

- Θα περιοριστεί η «μη έκδοση αποδείξεων» ; 

- Θα εξαλειφθούν  τα «πλαστά» παραστατικά  

 

• Ποια είναι Το Οφέλη των Επιχειρήσεων ; 

- Θα υπάρξει Φορολογική Δικαιοσύνη; 
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- Θα είναι Ασφαλέστερες  οι  Συναλλαγές ; 

- Ενίσχυση του συστήματος  «Εσωτερικού Ελέγχου» των Επιχειρήσεων 

 

• Πρόστιμα 

- Τι «Πρόστιμα » θα προβλέπονται και από ποιο χρονικό διάστημα θα αρχίζουν ; 

 

• Επικοινωνιακά Λάθη, που άφησαν Λανθασμένες εντυπώσεις 

« Προσδοκώμενα Οφέλη για όλους 

 Αυτοματοποίηση, τυποποίηση, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της 

διαδικασίας για την επισκόπηση, ανάλυση και παροχή στοιχείων των 

οικονομικών δεδομένων των Επιχειρήσεων 

 Μείωση του διαχειριστικού κόστους των Επιχειρήσεων 

 Αυτοματοποίηση στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, με έμφαση 

στη σταδιακή προσυμπλήρωση (περιοδικές ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήματος 

κλπ), 

 Κατάργηση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών 

 Βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο, 

με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου 

 Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασίας επιστροφών Φόρου Εισοδήματος – 

ΦΠΑ για τις συνεπείς Επιχειρήσεις» ( Ενημερωτικό ΑΑΔΕ – Αύγουστος 2019 ) 

 

• Τα Τρία «Χ» , που είναι απαραίτητα 

- Χρόνος Προσαρμογής 

- Χρηστικοί Οδηγοί από την ΑΑΔΕ 

- Χρήμα που πρέπει να διαθέσουν οι Επιχειρήσεις  
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Προσθέστε την Δική σας Προσωπική Άποψη και 

Εμπειρία 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

⥢⥤ 
 

 

 

 




