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Τι είναι το myDATA;  

Είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα (my Digital Accounting and Tax Application), μέσω 

της οποίας θα διαβιβάζονται όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων / εξόδων 

και λοιπών λογιστικών εγγραφών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε 

πραγματικό χρόνο,  με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων. 

Κύριος σκοπός της myData είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια των συναλλαγών 

προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την 

τιμολόγηση των αγαθών και υπηρεσιών. 
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myDATA: Μια Νέα Εποχή  
Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού 

μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. 

Με την εισαγωγή της νέας ψηφιακής πλατφόρμας οι επιχειρήσεις  θα πρέπει να 

κινηθούν γρήγορα και να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον αναζητώντας λύσεις που 

θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.  

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την 

αλλαγή.  

 

 

 

 

 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι υποχρεωτικά για όλους από την 1 Νοεμβρίου 2021.  

Στο εξής λοιπόν, θα πρέπει όλοι οι υπόχρεοι να διαβιβάζουν τα τιμολόγιά τους, μέσω 

της πλατφόρμας myDATA, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  

 

 

Σε ποιους αναφέρεται;  

Σε όλες τις επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες  και 

λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα 

ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.  
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Ηλεκτρονικά Βιβλία 
Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι στην ουσία τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, τα οποία 

θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να απεικονίσουν τα οικονομικά δεδομένα της.  

 

Πόσα & Ποια είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία;  

 

Η πλατφόρμα myDATA περιλαμβάνει δύο κατηγορίες ηλεκτρονικών βιβλίων: 

 

 

 

Ποια είναι η διαφορά της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από τα 

Ηλεκτρονικά Βιβλία;  

 

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι επαγγελματίες είναι ότι συγχέουν τα 

Ηλεκτρονικά Βιβλία με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.  

Ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι  η διαβίβαση παραστατικών στον τελικό πελάτη με 

ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. η αποστολή τιμολογίων και αποδείξεων μέσω email. 

Πραγματοποιείται μόνο μέσω πιστοποιημένου από την Α.Α.Δ.Ε. παρόχου και η 

σήμανση που φέρουν τα παραστατικά αποτελεί και φοροσήμανση, την οποία απαιτεί ο 

νόμος σε συγκεκριμένα παραστατικά (π.χ. αποδείξεις λιανικής).  

 

Τήρηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων, είναι η τήρηση των λογιστικών βιβλίων όλων των 

επιτηδευματιών σε ηλεκτρονικά αρχεία που η μορφή τους και η διατήρησή τους 

αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της Α.Α.Δ.Ε. 

Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο) 

Στο αναλυτικό βιβλίο, οι εταιρείες: 

▪ θα καταγράφουν την περίληψη όλων των φορολογικών 

παραστατικών υποστηρίζοντας τα έσοδα/έξοδά τους,  

▪ θα χαρακτηρίζουν τη φύση των συναλλαγών τους και  

▪ θα διενεργούν τις αναγκαίες λογιστικές εγγραφές 

τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και 

φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. 

 

Περιληπτικό βιβλίο αναφοράς (περιληπτικό βιβλίο). 

 Στο περιληπτικό βιβλίο, οι εταιρείες: 

▪ θα αναφέρουν συγκεντρωτικά στοιχεία μηνιαία και 

ετήσια, λογιστικά και φορολογικά αποτελέσματα και 

τυχόν συναφείς φορολογικές υποχρεώσεις. 
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Διαβίβαση Παραστατικών 
Τι πρέπει να γνωρίζω πριν προχωρήσω στην διαβίβαση των 

τιμολογίων της επιχείρησης μου; 

 

▪ Στην πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα παραστατικά 

εσόδων 

 

▪ Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 

έως την 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε 

έως και την 31η Μαρτίου 2022. 

 

▪ Για το έτος 2021 δεν προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις σε 

περίπτωση μη διαβίβασης των στοιχείων. Μέχρι το τέλος του έτους το 

υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή νομοθετική 

διάταξη που θα ορίζει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση 

μη τήρησης του νόμου.  

 

▪ Ο επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και την 

ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών. 

 

 

Με ποιο τρόπο μπορώ να διαβιβάσω τα στοιχεία της 

Επιχείρησης μου στη myDATA; 

 

Ο ελεύθερος επαγγελματίας και η κάθε επιχείρηση μπορεί να διαβιβάσει 

τα στοιχεία της επιχείρησης τους επιλέγοντας ένα από τα 5 κανάλια 

διαβίβασης:  

 

▪ Πάροχο Υπηρεσιάς Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων        

▪ Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε. 

▪ Επιχειρήσεις Λογισμικού – ERP (Εμπορικό – Λογιστικό) 

▪ e-timologio (Δωρεάν Εφαρμογή από την Α.Α.Δ.Ε.)  

▪ Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.) 
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Ποια η διαφορά μεταξύ της «Ειδικής Φόρμα Καταχώρησης» και «Timologio»; 

 

 

 

 

Πρόκειται για εφαρμογές που ανήκουν στην Α.Α.Δ.Ε. Πιο αναλυτικά:  

 

Η Ειδική Φόρμα Καταχώρηση, είναι ηλεκτρονική (δωρεάν) εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε., 

μέσω της οποίας μπορεί μια επιχείρηση να διαβιβάσει (όχι και να εκδώσει) όλα τα 

δεδομένα (έσοδα-έξοδα), εφόσον ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια.  

▪ Η εταιρεία δεν εκδίδει πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια (χονδρική), 

ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, και 

▪ Την προηγούμενη χρονιά η εταιρεία να έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα 

έσοδα κάτω των 50.000€. 

 

Timologio είναι ηλεκτρονική (δωρεάν) εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της οποίας μπορεί 

μια επιχείρηση να εκδώσει και να διαβιβάσει όλα τα δεδομένα μόνο των εσόδων και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.  

 

 

 

 

Δωρεάν Ηλεκτρονικές εφαρμογές 

της Α.Α.Δ.Ε. για την έκδοση και 

διαβίβαση δεδομένων  
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Ποιες είναι οι προθεσμίες διαβίβασης Εσόδων και Εξόδων που πρέπει να 

ακολουθώ;  

Οι προθεσμίες διαμορφώνονται ανάλογα με τη μέθοδο διαβίβασης που θα επιλέξει κάθε 

επιχείρηση. Πιο αναλυτικά,  

 

 

 

 

Υπάρχουν κυρώσεις για τη μη τήρηση των προθεσμιών; 

Για το έτος 2021 δεν προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη 

διαβίβασης των σχετικών στοιχείων.  

Μέχρι το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη 

Βουλή νομοθετική διάταξη που θα ορίζει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε 

περίπτωση μη τήρησης του νόμου. 

 

 

 

 

Προθεσμίες Διαβίβασης Εσόδων / Εξόδων 

Μέθοδος Διαβίβασης Εσόδων Χρόνος Διαβίβασης 

Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Σε πραγματικό χρόνο 

Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε. Μέχρι την 20η του Επόμενου Μήνα 

Επιχειρήσεις Λογισμικού - ERP (Εμπορικό - 
Λογιστικό) 

Σε πραγματικό χρόνο* 

Λογιστικό Πρόγραμμα Λογιστή Σε πραγματικό χρόνο** 

e- Timologio - ΑΑΔΕ Σε πραγματικό χρόνο 

Φορολογικοί Ηλεκτρονική Μηχανισμοί ( 
Φ.Η.Μ. ) 

Σε πραγματικό χρόνο μέσω διασύνδεσης 
e-send 

    

Σημειώσεις: 

*Τα έσοδα θα πρέπει να διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών και όχι 

αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν κατά την 

περίοδο ανοχής. (Βάση ΠΟΛ 1035/2020)  
**Τα έσοδα θα πρέπει να διαβιβάζονται έως εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του 

οποίου εκδόθηκαν κατά την περίοδο ανοχής. (Βάση ΠΟΛ 1035/2020)  
Τρόπος Διαβίβασης Εξόδων 

Όλα τα Έξοδα της επιχείρησης θα πρέπει να διαβιβάζονται μόνο μέσω εξουσιοδοτημένου Λογιστή 

μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα 
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Ποια είναι τα επόμενα βήματα; 
Με το πέρασμα του χρόνου και την εναρμόνιση της myDATA στην καθημερινότητα της 

επιχείρησης θα εδραιωθούν οι παρακάτω αλλαγές:  

 

1) Συνέπεια προσκόμισης παραστατικών εσόδων-εξόδων στον λογιστή  

2) Μη δυνατότητα να συμπεριληφθούν μεταχρονολογημένες δαπάνες  

3) Παρακολούθηση Αποτελέσματος Χρήσης ( ζημιά /κέρδος) σε πραγματικό 

χρόνο (Real Time) 

4) Ένταξη στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 

 

 

Ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου (λογιστή);  

Εξυπακούεται ότι ο λογιστής θα υποστηρίζει τους 

πελάτες του να υλοποιήσουν τις αλλαγές που φέρνει 

το νέο σύστημα προκειμένου όλοι, επιχειρήσεις και 

ελεύθεροι επαγγελματίες, να εναρμονιστούν ομαλά 

στα νέα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.  

Με την εφαρμογή όλων αυτών των αλλαγών ο ρόλος 

του λογιστή αναβαθμίζεται καθώς θα ενεργεί 

περισσότερο ως σύμβουλος εγκρίνοντας τις 

καταχωρήσεις των συναλλαγών μια επιχείρησης.  

 

 

 

 

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες 

ή για τις υπηρεσίες μας.  
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Κοροβέσης Δημήτρης 

Accounting Associate 

Andersen, Greece 

dimitris.korovesis@gr.Andersen.com 

 
 

 

 

Σωτηρία Χαρέα  

Junior Accounting Associate 

Andersen, Greece 

sotiria.charea@gr.Andersen.com 

 

 
 

 

 

Τσιάκα Ιωάννα 

Partner, Head of Accounting 

Andersen, Greece 

tsiaka.ioanna@gr.Andersen.com 
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Διεύθυνση 

Βας. Σοφίας. 103,    
Αθήνα 115 21 

Τηλέφωνο 
 

T: +30 2130 311137 

T: +30 2130 311147  
 

gr.Andersen.com 

info@gr.Andersen.com 

https://www.linkedin.com/company/AndersenGR/
https://www.facebook.com/AndersenGR
https://twitter.com/AndersenGRC
http://www.andersenlegal.gr/

