Θέμα:

Tax Advisory Office
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myData)

Η υποχρέωση για διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myData
της ΑΑΔΕ έχει παραταθεί έως 1.7.2021.

1. Τι είναι η Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή
πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε;
Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.» νοείται η
διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε..

2. Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.» ή «Πλατφόρμα
myDATA» νοείται 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.

3. Τι είναι ο «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»;
Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης» νοείται η
οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (π.χ. ενός ΚΞΓ),
διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων
για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

4. Τι είναι το «Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /
λογιστικό, ERP)»;
Ως «Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)»
νοούνται οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν τις ανάγκες α)
εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και

β) λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της
οντότητας.

5. Ποιες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα στην
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως
μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους
αρχείων, δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής και
μεγέθους.

6. Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών
Χονδρικής;
Οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής διαβιβάζονται ως εξής:
 Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Τιμολόγησης με άδεια καταλληλόλητας λογισμικού Υπηρεσιών
Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή
 Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό),
που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με
την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής. Ή
 Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των
ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική
φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες
που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική Απόφαση
Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης
δεδομένων (έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες
τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, είτε όσες εκδίδουν
έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού
συστήματος).
7. Με ποια κανάλια διαβίβασης αποστέλλονται οι Συνόψεις των
παραστατικών Λιανικής;
Οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής διαβιβάζονται ως εξής:

 Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Τιμολόγησης με άδεια καταλληλόλητας λογισμικού Υπηρεσιών
Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή
 Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό),
που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με
την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής ή
 Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των
ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική
φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες
που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική Απόφαση
Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης
δεδομένων (έως 50.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα για όσες
οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, είτε όσες
εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου
λογιστικού συστήματος).
 Μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)
για τις λιανικές συναλλαγές.

8. Μέχρι πότε διαβιβάζονται τα δεδομένα ανά κανάλι διαβίβασης
σύμφωνα με την Α.1138/2020;
Α. Συνόψεις Παραστατικών Εσόδων & Εξόδων Αυτοτιμολόγησης Χαρακτηρισμός Συναλλαγών :
- Σε πραγματικό χρόνο για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
πιστοποιημένο πάροχο ή λογιστικό πρόγραμμα ERP.
- Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για όσες επιχειρήσεις
διαβιβάζουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας καταχώρησης.
Παρατήρηση: Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη χρήση 2021 δεν
πρόκειται να ισχύσουν, το μέτρο θα είναι πιλοτικό και θα δίδεται
δυνατότητα να στέλνονται μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης
φορολογικού έτους 2021 , χωρίς επιβολή προστίμων.
Β. Συνόψεις Παραστατικών Εξόδων & Εσόδων Αυτοτιμολόγησης Χαρακτηρισμός Συναλλαγών:
- Ειδικά για τα ΚΞΓ που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, ανεξαρτήτως τύπου
βιβλίων που τηρούν, η προθεσμία διαβίβασης θα συμπίπτει με
την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ του
απλογραφικού συστήματος.

- Σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά
Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα.
- Σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα
τήρησης.
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.

9. Μπορεί ο Λήπτης Αντικριζόμενων Παραστατικών ημεδαπής Α1
(χονδρικές ημεδαπής) να διαβιβάσει δεδομένα σύνοψης αντί του
Εκδότη;
Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση
της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων
προθεσμιών, η διαβίβαση από τον λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο
(2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.
των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

10. 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.

11. Φορολογικά κίνητρα για επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω
παρόχου, Ν. 4172/2013, άρθρο 71ΣΤ
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) 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) 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) Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική
αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης
των παραστατικών πώλησης 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) 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.
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.
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.
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 επομένου φορολογικού έτους.

