
Συνοπτικό εγχειρίδιο 
«γνωριμίας» με τα 

myDATA

Πηγές:

• ΠΟΛ.1138/2020
• ΠΟΛ.1171/2021
• Συχνές ερωτήσεις myDATA ΑΑΔΕ
• Βιβλίο Οδηγός myDATA (K.Νιφορόπουλος – 

Δ.Καρποδίνης)
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Εφαρμόζουν τα myDATAΕφαρμόζουν τα myDATA

Όλες οι οντότητες του άρθρου 1 του 
ν.4308/2014 ανεξαρτήτως βιβλίων 

Για τις πράξεις που δεν 
υπόκεινται σε ΦΠΑ

Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση Λήπτης 
που είναι υπόχρεη στην ηλεκτρονική 
διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζει δεδομένα 
της κατηγορίας Β2 - Αντικριζόμενα 
Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής, 
με Τύπο Παραστατικού είτε 14.1 Τιμολόγιο/
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, είτε 14.2 
Τιμολόγιο/ Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών.

Οι εταιρείες του Α.Ν.89/1967 σύμφωνα με 
το άρθρο 2 της Α.1138/2020, είναι 
υπόχρεες να διαβιβάζουν δεδομένα στην 
ψηφιακή πλατφόρμα

Εταιρείες οι οποίες βρίσκονται υπό 
καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της Α.1138/2020, είναι υπόχρεες 
να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA. -Ιερές Μονές του Αγίου Όρους

-Το δημόσιο
-Οι περιφέρειες
-Οι νομαρχίες , δήμοι, κοινότητες
-Λοιπά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

-Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως 
παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα η 
παρέχουν υπηρεσίες εφόσον οι συναλλαγές αυτές 
δεν υπερβαίνουn το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως

Δεν εφαρμόζουν τα myDATA

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτως

Δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι που 
είναι συγγραφείς ή εισηγητές σεμιναρίων εφόσον 
δεν ασκούν άλλη επιχειρ. Δραστηριότητα.

Δεν εφαρμόζουν τα myDATA στη πρώτη 
φάση λειτουργίας της πλατφόρμας

Οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ 
Ελλάδας

Τα μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα, με ελληνικό ΑΦΜ-ΦΠΑ βάσει της 
ΠΟΛ.1113/22.5.2013 και με άδεια αναστολής 
καταβολής ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 
του ν.4132/2013 και της ΠΟΛ.1126/28.5.2013
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Eφαρμόζουν τα myDATA με μειωμένες 
υποχρεώσεις

- οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι)
- η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος 
μη ιαματικού
- οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης
-οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων
-τα πιστωτικά ιδρύματα
- η Τράπεζα της Ελλάδος

Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 διαβιβάζουν τα δεδομένα των χονδρικών 
συναλλαγών, συγκεντρωτικά ανά μήνα και έως τις 20 του επόμενου μήνα εντός του οποίου 
εκδόθηκαν, τόσο για τις συναλλαγές λιανικής όσο και για τις συναλλαγές χονδρικής. Στην 
περίπτωση αυτή τα δεδομένα των εσόδων τους διαβιβάζονται στο σύνολό τους ως συναλλαγές 
λιανικής.Οι διαβιβάσεις της περίπτωσης των εξαιρούμενων Επιχειρήσεων της παρ. 1 του αρ. 5 της 
Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 δύναται να διενεργούνται και με περισσότερες διαβιβάσεις 
αλλά πάντα ανά μήνα, και έως τις 20 του επόμενου εντός του οποίου εκδόθηκαν.
Οι συναλλαγές χονδρικής (Β2Β) και οι συναλλαγές λιανικής (B2C) διαβιβάζονται με τους Τύπους 
Παραστατικών Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής από 11.1 έως 
11.5 και συγκεκριμένα με 11.1 ΑΛΠ, 11.2 ΑΠΥ και 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής.
Oι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 
διαχωρίζουν τις χονδρικές και τις λιανικές συναλλαγές εσόδων έως την υποβολή της Δήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 με τους Τύπους Παραστατικών της 
Κατηγορίας Γ - Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων -Εξόδων και συγκεκριμένα τον Τύπο 
Παραστατικού 17.3 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση, θα αυξήσουν τα 
έσοδα χονδρικής με τον αντίστοιχο κωδικό στο Ε3 (θετικό πρόσημο) και θα μειώσουν τα έσοδα 
λιανικής στον αντίστοιχο κωδικό Ε3 με το αντίθετο (αρνητικό) πρόσημο.Οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) 

Οι εταιρείες του Α.Ν.89/1967  στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα 
δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 
«Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές 
τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε 
κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει 
προδιαγραφών (σύνοψη - χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον 
αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση εξόδων που 
λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά 
Στοιχεία Εξόδων.Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της 
πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των 
τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση» και 17.6 
«Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για 
χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που 
εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη - χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε 
Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία και 
χαρακτηρίζουν με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων. Στην περίπτωση εξόδων που 
λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά 
Στοιχεία Εξόδων. Στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται και οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές.
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Κατηγοριοποίηση Παραστατικών ΑΑΔΕ
Οι κατηγορίες των παραστατικών είναι τρεις (3) και συγκεκριμένα οι Α1-Α2, Β1-Β2 και Γ. 

Οι κατηγορίες Α1 και Α2 περιέχουν τις διαβιβάσεις παραστατικών (φορολογικών στοιχείων) που διενεργεί η Επιχείρηση ως Εκδότης, 
για ημεδαπή και αλλοδαπή (Α1 - Αντικριζόμενα για χονδρικές, Α2 - Μη Αντικριζόμενα για λιανικές). 

Οι κατηγορίες Β1 και Β2 περιέχουν τις διαβιβάσεις παραστατικών (φορολογικών στοιχείων) που διενεργεί η επιχείρηση ως Λήπτης, για 
ημεδαπή αλλοδαπή (Β1 - Μη Αντικριζόμενα για λιανικές, Β2 - Αντικριζόμενα για χονδρικές). 

Η κατηγορία Γ περιέχει τις διαβιβάσεις που διενεργεί η επιχείρηση με παραστατικά Εγγραφών Οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων 
- εξόδων και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Οι τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών ΑΑΔΕ, αναλύονται διαδοχικά, σε δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών ΑΑΔΕ και στη συνέχεια σε 
πενήντα δύο (52) Τύπους Παραστατικών.

Α1 

Α2

Παραστατικά εσόδων ημεδαπής -αλλοδαπής που εκδίδει η Επιχείρηση και σχετίζονται με χονδρικές πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και διακίνησης. 

Παραστατικά εσόδων ημεδαπής -αλλοδαπής που εκδίδει η Επιχείρηση και σχετίζεται με λιανικές πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών. 

Β1

Β2

Γ

Παραστατικά εξόδων ημεδαπής -αλλοδαπής που λαμβάνει και διαβιβάζει η Επιχείρηση. Σχετίζονται με αγορές - έξοδα λιανικής, και λήψης 
υπηρεσιών λιανικής, είτε από Επιχειρήσεις ημεδαπής που διαβιβάζουν μέσω των περιπτώσεων παραστατικών Α2, είτε από επιχειρήσεις 
αλλοδαπής που δεν έχουν υποχρέωση διαβίβασης.

 Παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν, τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης Λήπτη με Εκδότη, 
α) είτε Επιχείρηση αλλοδαπής π.χ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - εισαγωγές από τρίτες χώρες (παραστατικά από 14.1 έως 14.4 και 14.31), 
β) είτε μη υπόχρεη Επιχείρηση/οντότητα ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ (παραστατικά από 14.5 έως 14.30 και 14.31), 
γ) είτε από Εκδότη ημεδαπής της περίπτωσης Α1 που παρέλειψε να διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία 
(παραστατικά από 1.1 έως 2.4).

 Παραστατικά που δημιουργούνται από εγγραφές που προσδιορίζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των υπόχρεων Επιχειρήσεων 
διακριτά για μισθοδοσία μηνιαία - αποσβέσεις ετήσια, συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων π.χ. προβλέψεις, 
αναμορφώσεις κ.α. στο τέλος κάθε φορολογικού έτους.
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1.Τιμολόγιο πώλησης

2.Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

3.Τιτλός κτήσης

5.Πιστωτικό Τιμολόγιο

6. Στοιχείο Αυτοπαράδοσης Ιδιοχρησιμοποίησης 

7. Συμβόλαιο - Έσοδο 

8.Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης

11.Παραστατικά λιανικής

1.1 Τιμολόγιο Πώλησης

1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις 

1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών

1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων 

1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων

1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων 

1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό

2.1 Τιμολόγιο Παροχής

2.2. Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών

2.3. Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών

2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό

3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)

3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)

6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης

6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης 

8.1 Ενοίκια - ΈσοδοΕιδικό Στοιχείο – Απόδειξης 

8.2 Είσπραξης Φόρου  Διαμονής

11.1 ΑΛΠ

11.2 ΑΠΥ

11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο

11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής

11.5 ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

Παραστατικά εκδότη

Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής
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 Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής
Είναι  τα  παραστατικά  που  περιέχουν  τα  στοιχεία  ταυτοποίησης  

μόνο  του  Εκδότη  για  συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / 
αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές λιανικής (B2C) 
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13.Λήψη Παραστατικών Λιανικής 

14.Παραστατικά Λήψης Χονδρικής 
Εξαιρούμενων Οντοτήτων 
ημεδαπής / αλλοδαπής

15.Συμβόλαιο

16. Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής

Εγγραφές Οντότητας

13.1 Έξοδα - Αγορές  Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής

13.3.Κοινόχρηστα

13.4 Συνδρομές

13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

13.31 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής

Παραστατικά Λήπτη

Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής
Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, για τα 

οποία έχουν εκδοθεί  στοιχεία λιανικής πώλησης  όπου  δεν  
περιέχονται  τα  στοιχεία ταυτοποίησης  της  επιχείρησης  ως  

λήπτριας 

Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής
Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν τα στοιχεία 
ταυτοποίησης της Επιχείρησης  ως  λήπτη  με  εκδότη,  
α)  είτε  επιχείρηση  αλλοδαπής  π.χ.  ενδοκοινοτικές  αποκτήσεις  – 
εισαγωγές από τρίτες χώρες (παραστατικά από 14.1 έως 14.4 και 14.31), 
β) είτε επιχείρηση ημεδαπής μη υπόχρεη για διαβίβαση αντικριζόμενων 
παραστατικών για τον πρώτο χρόνο παραγωγικής λειτουργίας της 
Πλατφόρμας myDATA π.χ. ΕΦΚΑ – ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
(παραστατικά από  14.5  έως  14.30  και  14.31),  
γ)  είτε  από  εκδότη  ημεδαπής  της  περίπτωσης  Α1  που  παρέλειψε  να 
διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία 
(παραστατικά από 1.1 έως 2.4) 

 
Στις περιπτώσεις Β1 και Β2 πλην της περίπτωσης γ), τα παραστατικά 

διαβιβάζονται από τον Λήπτη και ενημερώνουν μόνο την πλευρά των εξόδων 
τους με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης»   

 
Ειδικά για τη διαβίβαση παραστατικών της περίπτωσης Β2γ, αυτά 

ενημερώνουν τόσο την πλευρά των εξόδων τους, όσο και την πλευρά των 
εσόδων των εκδοτών, με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης - Παράλειψη 

Διαβίβασης Εκδότη»

14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 

14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών

14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών

14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών

14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

14.31 Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής

Εγγραφές τακτοποίησης 
Εσόδων - Εξόδων

17.1 Μισθοδοσία

17.2 Αποσβέσεις

17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση

17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση

17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση

17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση

6



Σύνοψη και χαρακτηρισμοί – Τι διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ και 
γιατί

«Σύνοψη παραστατικού»: 

Τα στοιχεία του υποχρεωτικού 

περιεχομένου του παραστατικού χωρίς 

την αναλυτική διάκριση των ειδών 

(αγαθών υπηρεσιών).

«Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»: 

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.

H Σύνοψη των παραστατικών περιέχει 

τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων 

(εκδότη ή λήπτη ή και των δύο), αξίες 

του παραστατικού , λοιπές 

επιβαρύνσεις όπως φόρους, 

χαρτόσημα, τέλη, κλ.π.) και ενημερώνει 

το αναλυτικό βιβλίο της ΑΑΔΕ.

Ο χαρακτηρισμός των παραστατικών 

ενημερώνει το αναλυτικό βιβλίο της 

ΑΑΔΕ (στήλη 9). Μετά  την  

αυτοματοποιημένη  ενημέρωση  του  

Αναλυτικού  Βιβλίου με τη σύνοψη,  οι  

υπόχρεες  επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζουν ανά γραμμή 

παραστατικού, τις συναλλαγές εσόδων 

και εξόδων μέσω λίστας τιμών που 

δίνονται ανά περίπτωση, με σκοπό την 

ορθή αποτύπωση των συναλλαγών 

τους σε 

επίπεδο φορολογικού και λογιστικού 

αποτελέσματος.

[Κλικ εδώ για να δείτε τα δεδομένα του 

αναλυτικού βιβλίου]

Ο χαρακτηρισμός των παραστατικών 

ενημερώνει το αναλυτικό βιβλίο της 

ΑΑΔΕ (στήλη 9). Μετά  την  

αυτοματοποιημένη  ενημέρωση  του  

Αναλυτικού  Βιβλίου με τη σύνοψη,  οι  

υπόχρεες  επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζουν ανά γραμμή 

παραστατικού, τις συναλλαγές εσόδων 

και εξόδων μέσω λίστας τιμών που 

δίνονται ανά περίπτωση, με σκοπό την 

ορθή αποτύπωση των συναλλαγών 

τους σε 

επίπεδο φορολογικού και λογιστικού 

αποτελέσματος.

[Κλικ εδώ για να δείτε τα δεδομένα του 

αναλυτικού βιβλίου]

Αναλυτικό Βιβλίο 

ΑΑΔΕ

Αναλυτικό Βιβλίο 

ΑΑΔΕ

Συνοπτικό βιβλίο 

ΑΑΔΕ

Συνοπτικό βιβλίο 

ΑΑΔΕ

Ε3

ΦΠΑ

7

https://www.aade.gr/dl_assets/mydata/myData%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20v0.6.20022020.pdf
https://www.aade.gr/dl_assets/mydata/myData%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20v0.6.20022020.pdf


Μισθοδοσία, αποσβέσεις και λοιπές 

λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – 

εξόδων για τη διαμόρφωση του λογιστικού 

και φορολογικού αποτελέσματος

Τι διαβιβάζει μια 

οντότητα ως  

εκδότης

παραστατικών

Τι διαβιβάζει μια 

οντότητα ως  

εκδότης

παραστατικών

 για Παραστατικά Α1 – Α2 
(Εμπορία, υπηρεσίες λιανικές, χονδρικές)

Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Αντικριζόμενα 

Παραστατικά ημεδαπής (κατ. Α1) 

ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός

Σύνοψη Σύνοψη 

ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός

Σύνοψη Σύνοψη 

Τι διαβιβάζει μια

Οντότητα ως

Λήπτης 

παραστατικών

 Συναλλαγών των Αντικριζόμενων ή μη 

Παραστατικών ημεδαπής αλλοδαπής που 

λαμβάνει (κατ. Β1, Β2)

ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός

Λογιστικές ΕγγραφέςΛογιστικές Εγγραφές

Σύνοψη και χαρακτηρισμοί που διαβιβάζουν οι οντότητες ως εκδότες και ως λήπτες
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Κανάλια διαβίβασης στην πλατφόρμα

Πάροχος

Ειδική φόρμα 

καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 

καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 

καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Τιμολογιέρα - 

Λογιστικό πρόγραμμα 

ή ERP

Τιμολογιέρα ΑΑΔΕΤιμολογιέρα ΑΑΔΕ

ΦΗΜ

Esend



Δικαίωμα χρήσης ειδικής φόρμας καταχώρησης και όρια για το 
2021 και μετά

Οντότητες με απλογραφικό 
ή διπλογραφικό σύστημα οι 
οποίες έχουν κάνει έναρξη 
δραστηριότητας  το 2020 ή 

το 2021 

Δεν ελέγχεται η δυνατότητα χρήσης για το 2021 
οπότε μπορεί να κάνει χρήση  ανεξαρτήτως 

ορίων
Ισχύει ότι για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Οντότητες με απλογραφικό 
λογιστικό σύστημα

Οντότητες με διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα

10

Ειδική φόρμα 
καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 
καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 
καταχώρησης

ΑΑΔΕ



Α1

Ειδική φόρμα 

καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 

καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 

καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Α2
Εμπορικό- λογιστικό

Πρόγραμμα οντότητας

Εμπορικό πρόγραμμα

Οντότητας ως τρίτοι

Στην ανάθεση τιμολόγησης

Λογιστικό 

Πρόγραμμα οντότητας

Β1

Β2

Γ

Λογιστικό πρόγραμμα 

λογιστή

Φ.Η.Μ.

Πάροχος

Ειδική φόρμα 

καταχώρησης 

ΑΑΔΕ

Ενδεικτικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να 
διαβιβαστούν τα παραστατικά
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Συναλλαγές Β2Β  
(Τιμολόγια-Τ.Π.Υ.) 

Διαβίβαση από εκδότη 
Παραστατικών  (Α1)

Λογιστικό σύστημα

Πελάτης
Επιχείρηση – 

Ελ. Επαγγελματίας, κ.λπ.

Απλογραφικό

Πάροχος

Τιμολόγια 
Χονδρικών 

πωλήσεων >50

Έσοδα 
2019 > 50.000

Λογιστικό σύστημα
Διπλογραφικό

Τιμολόγια 
Χονδρικών 

πωλήσεων >50

Τιμολόγια 
Χονδρικών 
πωλήσεων 

<50

Τιμολογιέρα ή ERP

Διαβίβαση 
Real time

Διαβίβαση 
Real time

Πάροχος

Τιμολόγια 
Χονδρικών 

πωλήσεων < 50

Έσοδα 
2019 < 50.000 

Τιμολογιέρα ή ERP

ή

Διαβίβαση 
Real time

Διαβίβαση 
Real time

Διαβίβαση στις 20 
του επόμενου μήνα
Διαβίβαση στις 20 

του επόμενου μήνα

Πάροχος

Τιμολογιέρα ή ERP

Διαβίβαση 
Real time

Διαβίβαση 
Real time

και

Ειδική φόρμα 
καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 
καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 
καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Τιμολογιέρα ΑΑΔΕΤιμολογιέρα ΑΑΔΕ

Τιμολογιέρα ΑΑΔΕΤιμολογιέρα ΑΑΔΕ

Τιμολογιέρα ΑΑΔΕΤιμολογιέρα ΑΑΔΕ
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Συναλλαγές Β2C 
Διαβίβαση από εκδότη 

Παραστατικών  (Α2)

Πελάτης
Επιχείρηση – 

Ελ. Επαγγελματίας,
 κ.λπ.

Απλογραφικό ή 
Διπλογραφικό

Λογιστικό σύστημα

Esend

ΕRP

Πάροχος

Διαβίβαση 
Real time

Διαβίβαση 
Real time

      Έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 
ΦΠΑ  (μήνας ή τρίμηνο)

      Έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 
ΦΠΑ  (μήνας ή τρίμηνο)Χαρακτηρισμός εσόδων 

Από λογιστή
Χαρακτηρισμός εσόδων 

Από λογιστή

Διαβίβαση 
μία, μία σε

έως 24 ώρες 
(μόνο σύνοψη)

Ειδική φόρμα 
καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Ειδική φόρμα 
καταχώρησης

ΑΑΔΕ

Υπόχρεοι Φ.Η.Μ.

Μη Υπόχρεοι Φ.Η.Μ.
ΠΟΛ.1002/2014

Τιμολογιέρα ΑΑΔΕΤιμολογιέρα ΑΑΔΕ

Διαβίβαση
Μία μία

Διαβίβαση
Μία μία

Διαβίβαση,
μία μία

Διαβίβαση 
Real time

Διαβίβαση 
Real time

Διαβίβαση στις 20 
του επόμενου μήνα
Διαβίβαση στις 20 

του επόμενου μήνα

Διαβίβαση 
Εντός 5 ημερών 
από την έκδοση

Διαβίβαση 
Εντός 5 ημερών 
από την έκδοση

Διαβίβαση 
μία, μία

Φ.Η.Μ. 
(Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., 

Α.ΔΗ.Μ.Ε.)

Σε περίπτωση που έχει το 
δικαίωμα χρήσης της 

ειδικής φόρμας

Esend
Χαρακτηρισμός εσόδων 

Από λογιστή
Χαρακτηρισμός εσόδων 

Από λογιστή

Διαβίβαση 
μία, μία σε

έως 24 ώρες
(μόνο σύνοψη)

Σε περίπτωση που 
επιλέξει Φ.Η.Μ. 

(Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ )

ΜΑΡΚ

ΜΑΡΚ
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      Έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 
ΦΠΑ  (μήνας ή τρίμηνο)

      Έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 
ΦΠΑ  (μήνας ή τρίμηνο)

6.2.β.α 1138/2020

6.2.β.α 1138/2020



Ειδικές περιπτώσεις
Διαβίβασης εσόδων

Ανα ημέραΑνα ημέρα

Πάροχος

Διαβίβαση
Μία μία

Α.1060/2021 Καύσιμα

Φ.Η.Μ. 
(Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ)

Πωλήσεις για λογαριασμό 
τρίτου

Διαβίβαση
Μία μία

Έσοδα που δεν αφορούν 
έκδοση στοιχείου αλλά σε 

λογιστική εγγραφή 

Αυτοτιμολόγηση , 
διαδικασία ανάθεσης 

τιμολογησης

Real timeReal time

  Διαβίβαση σύνοψης σύμφωνα με τους 
χρόνους που ορίζονται στις χονδρικές 

πωλήσεις ανα περίπτωση

  Διαβίβαση σύνοψης σύμφωνα με τους 
χρόνους που ορίζονται στις χονδρικές 

πωλήσεις ανα περίπτωση

   Χαρακτηρισμός 
συναλλαγής  από αυτόν που 

αφορά το έσοδο

   Χαρακτηρισμός 
συναλλαγής  από αυτόν που 

αφορά το έσοδο

  Διαβίβαση σύνοψης σύμφωνα με τους 
χρόνους που ορίζονται στις χονδρικές 

πωλήσεις ανά περίπτωση

  Διαβίβαση σύνοψης σύμφωνα με τους 
χρόνους που ορίζονται στις χονδρικές 

πωλήσεις ανά περίπτωση

    Χαρακτηρισμός 
συναλλαγής  από αυτόν που 

αφορά το έσοδο

    Χαρακτηρισμός 
συναλλαγής  από αυτόν που 

αφορά το έσοδο

Έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 

(μήνας ή τρίμηνο)

Έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 

(μήνας ή τρίμηνο)

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ έως 

την ημερομηνία της 
δήλωσης ΦΠΑ
απλογραφικών

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ έως 

την ημερομηνία της 
δήλωσης ΦΠΑ
απλογραφικών

Λιανικές πωλήσεις 
(με Φ.Η.Μ. ή με Πάροχο)  

Από οντότητες μη υπόχρεες 
σε ΦΠΑ

  Διαβίβαση σύνοψης σύμφωνα με τους 
χρόνους που ορίζονται στις λιανικές  πωλήσεις 

ανά περίπτωση

  Διαβίβαση σύνοψης σύμφωνα με τους 
χρόνους που ορίζονται στις λιανικές  πωλήσεις 

ανά περίπτωση

    Χαρακτηρισμός 
συναλλαγής  από αυτόν που 

αφορά το έσοδο

    Χαρακτηρισμός 
συναλλαγής  από αυτόν που 

αφορά το έσοδο

Διαβίβαση στις 20 
του επόμενου μήνα
Διαβίβαση στις 20 

του επόμενου μήνα

Έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 

(μήνας ή τρίμηνο)

Έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 

(μήνας ή τρίμηνο)

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ  έως 

την ημερομηνία της 
δήλωσης ΦΠΑ
απλογραφικών

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ  έως 

την ημερομηνία της 
δήλωσης ΦΠΑ
απλογραφικών
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Έσοδα από πάροχο που 
διαβιβάζει μόνο σύνοψη

Χαρακτηρισμός από αυτόν 

που αφορά το έσοδο

Χαρακτηρισμός από αυτόν 

που αφορά το έσοδο

Για περιπτώσεις μη τήρησης από τον εκδότη, της υποχρέωσης 
διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και 

διαβίβασης αυτών από τον λήπτη, καθώς και περιπτώσεις 
διαβίβασης με απόκλιση δείτε περίπτωση ε’ πα.2 άρθρου 6 

ΠΟΛ.1138/2020  



Διαβίβαση από τον λήπτη

Β2 
• 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
• 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
• 14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
• 14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
• 14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
• 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) (και για το 2020-2021 

τα έξοδα των εταιριών που έχουν απαλλαγή με την παρ1. του αρ 5 της Α.1138/2020 δηλαδή 
συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη 
ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
και συνδρομητικής τηλεόρασης, συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα 
πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος, κ.λπ.) [Στη Διαβίβαση πρέπει να 
υπάρχει ΑΦΜ εκδότη και λήπτη]

• 14.31 Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής

• 15. Συμβόλαιο 

• 16. Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής
 
Β1

• 13.1 Έξοδα 

• 13.1 Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής 

• 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής /αλλοδαπής

• 13.3 Κοινόχρηστα

• 13.4 Συνδρομές

• 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) (π.χ. έξοδο ΕΝΦΙΑ, 

Παράβολα, τόκοι έξοδα  κ.λπ)[Στη Διαβίβαση πρέπει να υπάρχει ΑΦΜ λήπτη και όχι εκδότη]

• 13.31 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής 

ΔιαβίβασηΔιαβίβαση

-Αποσβέσεις [Γ(17.2)
-Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων λογιστική - φορολογική βάση, προβλέψεις, αναμορφώσεις 
κ.λπ [[Γ(17.3,17.4,17.5,17.6)]

Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των 
δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται

     Mέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης για την 

απόδοση του σχετικού 
παρακρατούμενου φόρου

     Mέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης για την 

απόδοση του σχετικού 
παρακρατούμενου φόρου

Έως την ημερομηνία 
υποβολής της 

δήλωσης ΦΠΑ (μήνας 

ή τρίμηνο)

Έως την ημερομηνία 
υποβολής της 

δήλωσης ΦΠΑ (μήνας 

ή τρίμηνο)

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ 

μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της 

δήλωσης Φ.Π.Α. των 
τηρούντων 

απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα.

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ 

μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της 

δήλωσης Φ.Π.Α. των 
τηρούντων 

απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα.

Εντός δύο (2) μηνών 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Εντός δύο (2) μηνών 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Μισθοδοσία [Γ(17.1)Μισθοδοσία [Γ(17.1)

       έως την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος

       έως την υποβολή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος
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Τι διαβιβάζει ο λογιστής τι χαρακτηρίζει και  σε ποιο χρόνο

ΛογιστήςΛογιστής

Διαβιβάζει χαρακτηρισμό εξόδων Α1 λήπτη. 

[Χαρακτηρίζει δηλαδή στα βιβλία του λήπτη τα παραστατικά εσόδων (τιμολόγια 
πωλήσεων, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.) τα οποία εκδίδουν οι οντότητες προς τον λήπτη] 

(6.3.α - Α.1138/2020)

      Έως την 
ημ/νια υποβολής 

δήλωσης ΦΠΑ
(μήνα ή τρίμηνο)

      Έως την 
ημ/νια υποβολής 

δήλωσης ΦΠΑ
(μήνα ή τρίμηνο)

Διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων για τους Τύπους Παραστατικών Β1 - 
Β2  

[Διαβιβάζει δηλαδή έξοδα λιανικής, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές, δαπάνες 
μη υπόχρεων σε διαβίβαση (ΟΤΕ,ΔΕΗ, κ.λπ)]

(6.3.α - Α.1138/2020)

Διαβιβάζει σύνοψη και Χαρακτηρισμό για τους Τύπους Παραστατικών (Γ). 

Αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά, για τις αποσβέσεις και τις λοιπές εγγραφές 
τακτοποίησης εσόδων - εξόδων.

(6.3.γ - Α.1138/2020)

       έως την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος

       έως την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ έως την ημερομηνία 

της δήλωσης εισοδήματος

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ έως την ημερομηνία 

της δήλωσης εισοδήματος

Διαβιβάζει Σύνοψη και χαρακτηρισμό για τη μισθοδοσία 
(ανά μήνα ουσιαστικά)

(6.3.β - Α.1138/2020)

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης 
παρακτατούμενου φόρου

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης 
παρακτατούμενου φόρου

Υποχρεωτικά
με βάση τα όρια του άρθρου 38 του ν. 2873/2000

ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός

ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός

Σύνοψη Σύνοψη 

Διαβιβάζει χαρακτηρισμός εσόδων αυτοτιμολόγησης
[Χαρακτηρίζει δηλαδή στα βιβλία της οντότητας το έσοδο που την αφορά, όμως λόγω 

αυτοτιμολόγησης έχει εκδοθεί από τον λήπτη (την οντότητα που το λαμβάνει σαν έξοδο)].
(6.3.α - Α.1138/2020)
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Χαρακτηρίζει τις συναλλαγές από Φ.Η.Μ. – Α2
[Χαρακτηρίζει δηλαδή τα έσοδα από Φ.Η.Μ. που επιστρέφουν από την πλατφόρμα 

myDATA αφού πάρουν ΜΑΡΚ.



O λογιστής διαβιβάζει δεδομένα και κάτω από τα όρια του άρθρου 38 Του ν. 2873/2000 στην περίπτωση που του 
ανατεθεί αυτό από την Επιχείρηση - πελάτη του

ΛογιστήςΛογιστής

 Χαρακτηρισμούς εσόδων λιανικών συναλλαγών από ΦΗΜ για τους Τύπους 
Παραστατικών Α2 που σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζουν χαρακτηρισμούς  

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

Χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης από τρίτο στην περίπτωση 
ανάθεσης τιμολόγησης που σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζει 

χαρακτηρισμούς για τους Τύπους Παραστατικών Α1 - Α2

Χαρακτηρισμούς εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης για 
τους Τύπους Παραστατικών Α1 για το Λήπτη πελάτη του.(Χαρακτηρίζει 

δηλαδή τα παραστατικά που λαμβάνει ο λήπτης από εκδότες που 
διαβιβάζουν στο myDATA) -

Σύνοψη και Χαρακτηρισμό εξόδων για τους Τύπους Παραστατικών Β1 - Β2 
που σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται από το Λήπτη παραστατικών 

(6.3.α. - Α.1138/2020)

Σύνοψη και Χαρακτηρισμό για τους Τύπους Παραστατικών (Γ). 
Αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά, για τις αποσβέσεις και τις λοιπές εγγραφές 

τακτοποίησης εσόδων - εξόδων.
(6.3.γ - Α.1138/2020)ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός

Σύνοψη Σύνοψη 

ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός

       έως την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος

       έως την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ έως την ημερομηνία 

της δήλωσης εισοδήματος

Για τους μη 
υπόχρεους σε ΦΠΑ έως την ημερομηνία 

της δήλωσης εισοδήματος

 Χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης στην 
περίπτωση που οι συνόψεις των εκδιδόμενων παραστατικών διαβιβάστηκαν 

από Πάροχο που δεν διαβίβασε χαρακτηρισμούς για τους Τύπους 
Παραστατικών Α1 - Α2 . 

(Συνήθως οι πάροχοι διαβιβάζουν και σύνοψη και χαρακτηρισμό για τις 
λιανικές). 

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης ΦΠΑ

Σύνοψη και χαρακτηρισμό για τη μισθοδοσία (ανά μήνα ουσιαστικά)
(6.3.β. - Α.1138/2020)

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης 
παρακρατούμενου φόρου

      Έως την 
ημ/νια υποβολής δήλωσης 
παρακρατούμενου φόρου

Σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων Α1 για επιχειρήσεις που έχουν 
δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας μέσω του λογιστικού προγράμματος 

του λογιστή.

Έως τις 20 του επόμενου μήνα από 
την έκδοση των παραστατικών

Έως τις 20 του επόμενου μήνα από 
την έκδοση των παραστατικών
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Για όλες τις οντότητες 
[Δεδομένα από 1/1/2021 έως 31/12/2021]

Για όλες τις οντότητες 
[Δεδομένα από 1/1/2021 έως 31/12/2021]

Για όλες τις οντότητες 
[Δεδομένα από 1/1/2021 έως 30/09/2021] ή  [Δεδομένα από 1/1/2021 έως 30/10/2021] 

Για όλες τις οντότητες 
[Δεδομένα από 1/1/2021 έως 30/09/2021] ή  [Δεδομένα από 1/1/2021 έως 30/10/2021] 

-Τίτλοι κτήσης

Προαιρετικά : 
-Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)
-Λήψη παραστατικών λιανική από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής
-Συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.)
 καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης 
- Συναλλαγές με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος
- Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ

-Σύνοψη και χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης

Διαβιβάζονται υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων

Μεταβατική περίοδος
Τι διαβιβάζεται για το έτος 2021 και μέχρι πότε (άρθρο 7 Α.1138/2020)

Οκτ 2021

Ιουν 2022

Νοέμβριος 2021Νοέμβριος 2021

Δεκέμβριος 2021Δεκέμβριος 2021

Ιανουάριος 2022Ιανουάριος 2022

Φεβρουάριος 2022Φεβρουάριος 2022

Μάρτιος 2022Μάρτιος 2022

Απρίλιος 2022Απρίλιος 2022

Μάιος 2022Μάιος 2022

Ιούνιος 2022Ιούνιος 2022
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Οντότητες με απλογραφικά και ακαθάριστα έσοδα 2019 >100.000 ευρώ

Οντότητες με διπλογραφικά και ακαθάριστα έσοδα 2019 > 50.000 ευρώ

Σύνοψη και χαρακτηρισμοί ΕΣΟΔΩΝ 
Σύνοψη και χαρακτηρισμοί ΕΞΟΔΩΝ αυτοτιμολόγησης
Τίτλοι κτήσης

Για όλες τις οντότητες 
[Δεδομένα από 1/1/2021 έως 30/09/2021] ή  [Δεδομένα από 1/1/2021 έως 30/10/2021] 

Περιπτώσεις μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη (διαβιβάζει ο 

λήπτης)

Σύνοψη και χαρακτηρισμοί ΕΣΟΔΩΝ 
Σύνοψη και χαρακτηρισμοί ΕΞΟΔΩΝ αυτοτιμολόγησης
Τίτλοι κτήσης

Για όλες τις οντότητες [Δεδομένα από 1/1/2021 έως 30/09/2021] ή  

[Δεδομένα από 1/1/2021 έως 30/10/2021] 

Σύνοψη και χαρακτηρισμοί ΕΣΟΔΩΝ 
Σύνοψη και χαρακτηρισμοί ΕΞΟΔΩΝ αυτοτιμολόγησης
Τίτλοι κτήσης

Ο εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να 
χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 
31.5.2022

Τα δεδομένα που 
αφορούν σε 
συναλλαγές 
χονδρικής 

διαβιβάζονται 
διακριτά, ανά 

παραστατικό και 
τα δεδομένα των 

συναλλαγών 
λιανικής 

διαβιβάζονται ανά 
μήνα, είτε 

αναλυτικά, είτε 
συγκεντρωτικά.



Ιαν 2022 Ιουν 2023Φεβ 2022Φεβ 2022 Μαρ 2022Μαρ 2022 Απρ 2022Απρ 2022 Μαϊ 2022Μαϊ 2022 Ιουν 2022Ιουν 2022 Ιουλ 2022Ιουλ 2022 Αυγ 2022Αυγ 2022 Σεπ 2022Σεπ 2022 Οκτ 2022Οκτ 2022 Νοε 2022Νοε 2022 Δεκ 2022Δεκ 2022 Ιαν 2023Ιαν 2023 Φεβ 2023Φεβ 2023 Μαρ 2023Μαρ 2023 Απρ 2023Απρ 2023 Μαϊ 2023Μαϊ 2023 Ιουν 2023Ιουν 2023

1 Φεβρουαρίου 2022 31 Μαρτίου 2022
1 Μαρτίου 20221 Μαρτίου 2022

Χαρακτηρισμός αγορών 
(από εκδότες που έχουν 

διαβιβάσει (Β1)

Χαρακτηρισμός αγορών 
(από εκδότες που έχουν 

διαβιβάσει (Β1)

Σύνοψη και 
χαρακτηρισμός 

Αγορών και εξόδων 
λήπτη (Β2, 

ενδοκοινοτικές κλπ)

Σύνοψη και 
χαρακτηρισμός 

Αγορών και εξόδων 
λήπτη (Β2, 

ενδοκοινοτικές κλπ)

Χαρακτηρισμός 
λιανικών πωλήσεων

Χαρακτηρισμός 
λιανικών πωλήσεων

Διαβίβαση μισθοδοσίαςΔιαβίβαση μισθοδοσίας

Αποσβέσεις,
Προβλέψεις,

Εγγραφές τακτοποίησης,
έως την ημερομηνία 

της φορολογικής δήλωσης

Αποσβέσεις,
Προβλέψεις,

Εγγραφές τακτοποίησης,
έως την ημερομηνία 

της φορολογικής δήλωσης

1/2/2022 28/2/2022

Συναλλαγές 
Φεβρουαρίου

Σύνοψη και 
χαρακτηρισμός 

Χονδρικών πωλήσεων

Σύνοψη και 
χαρακτηρισμός 

Χονδρικών πωλήσεων

Σύνοψη Λιανικών 
πωλήσεων

Σύνοψη Λιανικών 
πωλήσεων

Έσοδα που δεν 
αφορούν έκδοση 
στοιχείου αλλά σε 
λογιστική εγγραφή 

Έσοδα που δεν 
αφορούν έκδοση 
στοιχείου αλλά σε 
λογιστική εγγραφή 

Παράδειγμα ροής διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA Συναλλαγών μιας τυπικής Οντότητας για 
τη διαβίβαση συναλλαγών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

31/3/2022 30/4/2022
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Οντότητα

Χονδρικές 
πωλήσεις (Έσοδα 

(τιμολόγια 
πώλησης/ 
παροχής  

υπηρεσιών (Α1))

Συναλλαγές - 
λογιστικά 
γεγονότα

Λιανικές 
πωλήσεις (Α2) με 
Φ.Η.Μ.(ΕΑΦΔΣΣ 

– ΤΑΜΕΙΑΚΗ)

Σύνοψη

Ποιος 
διαβιβάζει

Η Οντότητα 
(επιχείρηση)

Τι διαβιβάζει
Με ποιο 

τρόπο
Σε τι χρόνο

ERP Real time 

Χαρακτηρισμό

Σύνοψη στο 
(esend)

Ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία;

Ναι

ΜΕ Φ.Η.Μ. η 
οποία 

διαβιβάζει 
στο esend

Οι ΦΗΜ  εντός 24 
ωρών στο esend 
(από 1 λεπτό έως 

24 ώρες)

Όχι 

Παράδειγμα ροής διαβίβασης στην πλατφόρμα 
myDATA Συναλλαγών μιας τυπικής Οντότητας η 

οποία χρησιμοποιεί λογισμικό (ERP) για 
χονδρικές πωλήσεις και ΦΗΜ για λιανικές

Η Οντότητα 
(επιχείρηση)

Χρειάζεται ο 
λογιστής να 

προβεί σε κάποια 
άλλη ενέργεια;

Πρέπει να 
χαρακτηριστούν 
οι συναλλαγές 
από λογιστή 

αφού πάρουν 
ΜΑΡΚ μετά τη 
διαβίβαση από 
το Esend Στην 
πλατφόρμα 

myDATA  και 
σταλούν στο 

λογισμικό της 
οντότητας 

Σε τι χρόνο

Μέχρι την 
ημερομηνία 
υποβολής 

δήλωσης ΦΠΑ 
ανάλογα με το 

λογιστικό σύστημα 
(μήνα ή τρίμηνο)
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Χονδρικές πωλήσεις 
[Έσοδα (τιμολόγια  

παροχής  υπηρεσιών 
(Α1)]

Συναλλαγές - λογιστικά 
γεγονότα

Λιανικές πωλήσεις 
(Α2) (ΑΠΥ)

Σύνοψη

Ποιος 
διαβιβάζει

Η οντότητα (ελ. 
επαγγελματίας)

Τι διαβιβάζει
Με ποιο 

τρόπο
Σε τι χρόνο

E.R.P. Real time 
Χαρακτηρισμό

Ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία;

Ναι

E.R.P. 
Διαβίβαση 

Εντός 5 ημερών 
από την έκδοση

Παράδειγμα ροής διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA 
Συναλλαγών μιας τυπικής Οντότητας ελ. Επαγγελματία o 
οποίος έχει απαλλαγή από ΦΗΜ  (ΠΟΛ.1002/2014) και 

εκδίδει παραστατικά πλέον μέσω E.R.P.

Η οντότητα (ελ. 
επαγγελματίας)

Χονδρικές - 
Λιανικές πωλήσεις 

(Α1 και Α2)

Μέσω ειδικής 
φόρμας 

καταχώρησης 
ΑΑΔΕ

Έως τις 20 του 
επόμενου μήνα

ΝαίΗ οντότητα (ελ. 
επαγγελματίας) 

ή ο λογιστής 
μέσω του δικού 
του λογιστικού 
προγράμματος 

Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Συναλλαγές - 
λογιστικά γεγονότα

Ποιος 
διαβιβάζει

Τι διαβιβάζει
Με ποιο 

τρόπο
Σε τι χρόνο

Ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία;

Μπορεί ο λογιστής να διαβιβάζει 
ολες αυτές τις συναλλαγές από το 

δικό του πρόγραμμα

Ναι με εξουσιοδότηση από την 
οντότητα και μέσα από το δικό 

του λογιστικό πρόγραμμα

Σε τι χρόνο

Έως τις 20 του 
επόμενου μήνα 
από την έκδοση
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Ναι
Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Χονδρικές πωλήσεις  
Α1 ή λιανικές 

πωλήσεις (Α2) (ΑΠΥ)

Εφαρμογή 
«τιμολόγιο» 

της ΑΑΔΕ
Real time 

Η οντότητα (ελ. 
επαγγελματίας)

Ναι
Σύνοψη

Χαρακτηρισμό



Αγορές αγαθών 
στο εσωτερικό 

Αγορές αγαθών 
Από εξωτερικό 

(ενδοκοινοτική ή 
από τρίτες χώρες) 

Η οντότητα που εκδίδει 
το παραστατικό 

διαβιβάζει ΣΥΝΟΨΗ

Ποιος διαβιβάζει
Εγώ ως λήπτης του 

παραστατικού τι πρέπει να 
κάνω?

Με ποιο τρόπο Σε τι χρόνο
Ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία;

Πρέπει να χαρακτηρίσω τη 
συναλλαγή (Διαβίβαση 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ από λογιστή)

Μέσω του 
λογιστικού 

προγραμματος

Μέχρι τη ημερομηνία 
υποβολής ΦΠΑ (τρίμηνο ή 

μήνας)

Παράδειγμα ροής διαβίβασης όλων των συναλλαγών μιας τυπικής Οντότητας η οποία χρησιμοποιεί 
λογισμικό (ERP) για χονδρικές πωλήσεις και ΦΗΜ για λιανικές

Οντότητα

Χονδρικές 
πωλήσεις (Έσοδα 

(τιμολόγια 
πώλησης/ 
παροχής  

υπηρεσιών (Α1))

Συναλλαγές - 
λογιστικά 
γεγονότα

Λιανικές 
πωλήσεις (Α2) με 
Φ.Η.Μ.(ΕΑΦΔΣΣ 

– ΤΑΜΕΙΑΚΗ)

Σύνοψη

Ποιος 
διαβιβάζει

Η Οντότητα 
(επιχείρηση)

Τι διαβιβάζει
Με ποιο 

τρόπο
Σε τι χρόνο

ERP Real time 

Χαρακτηρισμό

Σύνοψη στο 
(esend)

Ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία;

Ναι

ΜΕ Φ.Η.Μ. η 
οποία 

διαβιβάζει 
στο esend

Οι ΦΗΜ  εντός 24 
ωρών στο esend 
(από 1 λεπτό έως 

24 ώρες)

Όχι Η Οντότητα 
(επιχείρηση)

Χρειάζεται ο λογιστής να προβεί σε 
κάποια άλλη ενέργεια;

Πρέπει να χαρακτηριστούν οι 
συναλλαγές από την οντότητα ή 

λογιστή αφού πάρουν ΜΑΡΚ μετά 
τη διαβίβαση από το Esend Στο 

myDATA  και σταλούν στο 
λογισμικό της οντότητας 

Σε τι χρόνο

Μέχρι την 
ημερομηνία 
υποβολής 

δήλωσης ΦΠΑ 
ανάλογα με το 

λογιστικό σύστημα 
(μήνα ή τρίμηνο)

Ναι

Ποιος διαβιβάζει

Η οντότητα που δέχεται 
το παραστατικό ως 
λήπτης (λογιστής)

Τι διαβιβάζει

Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Με ποιο τρόπο

Μέσω του 
λογιστικού 

προγραμματος

Σε τι χρόνο

Μέχρι τη ημερομηνία 
υποβολής ΦΠΑ (τρίμηνο ή 

μήνας)

Ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία;

Ναι
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Έξοδα (ΔΕΗ, 
τηλεπικοινωνίες, 

γραφική ύλη, 
τραπεζικά έξοδα,  

κ.λπ.)

Εξοδα 
μισθοδοσίας

Ποιος διαβιβάζει

Η οντότητα που εκδίδει 
το παραστατικό 

Τι διαβιβάζει

Σύνοψη

Ο λήπτης σε περίπτωση 
που ο εκδότης 

απαλλάσσεται ή δεν 
είναι υπόχρεος, ή σε 

έξοδα που λαμβάνει με 
αποδ. λιανικής

Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Με ποιο τρόπο

Με τους 
προβλέπομενους 

τρόπους διαβίβασης 
εσόδων (Α1)

Μέσω του λογιστικού 
προγράμματος (ERP)

Σε τι χρόνο

Real time ή την 20η 
ημέρα του επόμενου 

μήνα

Μέχρι τη ημερομηνία 
υποβολής ΦΠΑ 

(τρίμηνο ή μήνας)

Ολοκληρώθηκε 
η διαδικασία;

Ναι

Όχι 

Χρειάζεται ο λογιστής 
να προβεί σε κάποια 

άλλη ενέργεια;
Σε τι χρόνο

Πρέπει να 
χαρακτηριστούν οι 

συναλλαγές από  
λογιστή 

Μέχρι τη 
ημερομηνία 

υποβολής ΦΠΑ 
(τρίμηνο ή 

μήνας)

Ποιος διαβιβάζει

Η οντότητα που δέχεται 
το παραστατικό ως 
λήπτης (λογιστής)

Τι διαβιβάζει

Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Με ποιο τρόπο

Μέσω του 
λογιστικού 

προγραμματος

Σε τι χρόνο

Μέχρι τη ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης 

παρακρατούμενου φόρου.

Ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία;

Ναι
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Παράδειγμα ροής διαβίβασης όλων των συναλλαγών μιας τυπικής Οντότητας η οποία χρησιμοποιεί 
λογισμικό (ERP) για χονδρικές πωλήσεις και ΦΗΜ για λιανικές

Η οντότητα που δέχεται 
το παραστατικό ως 
λήπτης (λογιστής) 

Η οντότητα που δέχεται 
το παραστατικό ως 
λήπτης (λογιστής) 

Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Μέσω του 
λογιστικού 

προγραμματος

Έως την ημερομηνία δήλωσης 
ΦΠΑ (μήνα ή τρίμηνο)

Ναι

Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Μέσω του 
λογιστικού 

προγραμματος
Έως τις 20 του επόμενου μήνα Ναι

Μέχρι τη ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης φόρου 

εισοδήματος
Ναι

Η οντότητα που δέχεται 
το παραστατικό ως 
λήπτης (λογιστής) 

Μέσω του 
λογιστικού 

προγραμματος

Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Η οντότητα που δέχεται 
το παραστατικό ως 
λήπτης (λογιστής) 

Μέσω του 
λογιστικού 

προγραμματος

Μέχρι τη ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης φόρου 

εισοδήματος
Ναι

Σύνοψη

Χαρακτηρισμό

Έξοδα λογιστικά 
(αποσβέσεις, 

προβλέψεις κλπ)

Πιστωτικοί τόκοι 
(για το 2021 

μονο)

Λοιπές εγγραφές 
τακτοποίησης 

εσόδων εξόδων 

Ενοίκια (Έξοδα) 
από ιδιώτη χωρίς 

ΦΠΑ
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