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Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ _ Επιχειρηςιακά Θέματα
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Ε

Πωσ αντιμετωπίηονται οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ πλθν ΦΠΑ ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myData;

Α

Οι επιβαρφνςεισ πλθν ΦΠΑ (παρακρατοφμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόςθμο, τζλθ,
κρατιςεισ) παρότι δεν αποτελοφν υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου με
βάςθ τισ διατάξεισ του ν.4308/2014, είναι υποχρεωτικι θ διαβίβαςθ τουσ ςτθ
ψθφιακι πλατφόρμα myData, ςφμφωνα με τθν Α.1138/2020.

Ε

Ποιοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διαβιβάηει τα παραπάνω δεδομζνα;

Α

φμφωνα με τθν Α.1138/2020, ο Εκδότθσ.

Ε

Ποια είναι θ υποχρζωςθ του Λιπτθ ςχετικά με τουσ παρακρατοφμενουσ
φόρουσ;

Α

Ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ του Εκδότθ να διαβιβάηει τα παραπάνω
δεδομζνα, υφίςταται θ υποχρζωςθ ςτο Λιπτθ ωσ προσ τθν παρακράτθςθ αυτϊν
και τθν υποβολι τθσ αντίςτοιχθσ διλωςθσ παρακρατοφμενων.

Ε

Σι περιλαμβάνουν οι κρατιςεισ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData και γιατί
δεν ζχουν λίςτα τιμϊν;

Α

Οι Κρατιςεισ περιλαμβάνουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ επιβαρφνςεων που αφοροφν
τουσ λοιποφσ φορείσ του Δθμοςίου και ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ δεν ζχουν
λίςτα τιμϊν. ε επόμενθ φάςθ και όταν οι λίςτεσ τιμϊν δοκοφν από τον
αντίςτοιχο φορζα κα δίνονται προσ επιλογι για να τισ διαβιβάηει διακριτά ο
Εκδότθσ. τθν παροφςα φάςθ αρκεί θ διαβίβαςθ του ςυνολικοφ ποςοφ.

Ε

Πωσ χαρακτθρίηονται οι αναγραφόμενεσ αξίεσ εςόδων και εξόδων ςτα
παραςτατικά που δεν επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα,
ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData;

Α

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που ςτα παραςτατικά αναγράφονται αξίεσ που δεν
επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα τθσ επιχείρθςθσ
χαρακτθρίηονται με 1.95 «Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων» από τον
Εκδότθ και 2.95 «Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων» από το Λιπτθ.
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9.

10.

11.

Ε

Οι Φορολογικοί Αντιπρόςωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδασ υποχρεοφνται ςε
διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData;

Α

Οι Φορολογικοί Αντιπρόςωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδασ ςτθν πρϊτθ φάςθ
λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ και ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ Α.1138/2020, δεν
είναι υπόχρεοι να διαβιβάηουν δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData.

Ε

Οι εταιρείεσ του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακζσ) υποχρεοφνται ςε διαβίβαςθ
δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData;

Α

Οι εταιρείεσ του Α.Ν.89/1967 ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ Α.1138/2020, είναι
υπόχρεεσ να διαβιβάηουν δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA.

Ε

Οι εταιρείεσ οι οποίεσ βρίςκονται υπό κακεςτϊσ εκκακάριςθσ υποχρεοφνται ςε
διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData;

Α

Οι εταιρείεσ οι οποίεσ βρίςκονται υπό κακεςτϊσ εκκακάριςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 2 τθσ Α.1138/2020, είναι υπόχρεεσ να διαβιβάηουν δεδομζνα ςτθν
ψθφιακι πλατφόρμα myDATA.

Ε

Ποια επιχείρθςθ κεωρείται μθχανογραφθμζνθ για ςκοποφσ ψθφιακισ
πλατφόρμασ myData;

Α

Μθχανογραφθμζνθ επιχείρθςθ για ςκοποφσ διαςφνδεςθσ ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myData κεωρείται εκείνθ που το λογιςμικό τθσ πλθροί τισ
προδιαγραφζσ που αναρτϊνται ςτο site τθσ Α.Α.Δ.Ε. http://www.aade.gr/mydata

Ε

Ποια επιχείρθςθ κεωρείται χειρόγραφθ για ςκοποφσ ψθφιακισ πλατφόρμασ
myData;

Α

Χειρόγραφθ επιχείρθςθ για ςκοποφσ διαςφνδεςθσ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα
myData κεωρείται εκείνθ που το λογιςμικό τθσ δεν πλθροί τισ προδιαγραφζσ που
αναρτϊνται ςτο site τθσ Α.Α.ΔΕ. http://www.aade.gr/mydata, κακϊσ επίςθσ και
οι περιπτϊςεισ χειρόγραφθσ τιρθςθσ και ζκδοςθσ λογιςτικϊν αρχείων (βιβλίων ςτοιχείων).

Ε

Πωσ διαβιβάηονται τα δεδομζνα ςτθν περίπτωςθ αυτοτιμολόγθςθσ;

Α

τθν περίπτωςθ αυτοτιμολόγθςθσ τθν υποχρζωςθ διαβίβαςθσ ςφνοψθσ ζχει
πάντα ο λιπτθσ αγακϊν – υπθρεςιϊν που ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ
λειτουργεί ωσ Εκδότθσ και διαβιβάηει και χαρακτθριςμοφσ ςυναλλαγϊν εξόδων.
Θ οντότθτα Λιπτθσ (πωλθτισ αγακϊν – υπθρεςιϊν) διαβιβάηει μόνο
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χαρακτθριςμοφσ εςόδων.

12.

13.

14.

15.

16.

Ε

Ποια θ διαφορά του τίτλου κτιςθσ με τθν αυτοτιμολόγθςθ;

Α

Θ περίπτωςθ τθσ αυτοτιμολόγθςθσ αφορά ςυναλλαγζσ μεταξφ υπόχρεων
οντοτιτων που γίνεται κατόπιν ςυμφωνίασ ενϊ θ περίπτωςθ τίτλου κτιςθσ
αφορά ςυναλλαγζσ είτε με μθ υπόχρεουσ ςτο ν.4308/2014 (ιδιϊτεσ), είτε με
υπόχρεεσ οντότθτεσ αρνοφμενεσ ςτθν ζκδοςθ παραςτατικϊν.

Ε

Ποιεσ είναι οι υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων για ςκοποφσ ψθφιακισ
πλατφόρμασ myData για το 2020;

Α

Για το 2020 οι επιχειριςεισ μποροφν να διαβιβάςουν δεδομζνα μόνο του
τελευταίου τριμινου (Οκτϊβριοσ – Δεκζμβριοσ). Θ υποχρζωςθ διαβίβαςθσ
δεδομζνων όλου του 2020 κα παραμείνει μόνο για τισ επιχειριςεισ που κα
λάβουν τα κίνθτρα θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ μζςω Παρόχου για το ζτοσ αυτό. Θ
διαβίβαςθ των παραςτατικϊν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA κακίςταται
υποχρεωτικι από τθν 1/7/2021. Σα δεδομζνα που διαβιβάηονται από
01/01/2020 και είναι ςε κάκε περίπτωςθ πραγματικζσ ςυναλλαγζσ. τθν
περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ επιλζξει να διαβιβάςει υποκετικά ςενάρια
ςυναλλαγισ επιλζγει ςε κάκε περίπτωςθ τθ δοκιμαςτικι (test) ζκδοςθ του
myDATA REST API.

Ε

Θα υποβλθκοφν ΜΤΦ για το θμερολογιακό ζτοσ 2020;

Α

Ναι

Ε

Ποιουσ αφορά θ εγγραφι ςτο myDATA REST API;

Α

Θ εγγραφι ςτο myDATA REST API γίνεται μζςω τθσ πλατφόρμασ myDATA και
αφορά τουσ Λογιςτζσ που ζχουν λογιςτικό πρόγραμμα ( ERP ) κακϊσ και τισ
Επιχειριςεισ που διακζτουν δικό τουσ λογιςτικό πρόγραμμα ( ERP ) για τθν
μθχανογράφθςθ του λογιςτθρίου τουσ.
Θ εγγραφι είναι απαραίτθτθ για να εκδοκεί ζνασ θλεκτρονικόσ κωδικόσ Κωδικόσ
API (subscription key / κλειδί εγγραφισ) ο οποίοσ κα ςυνδζςει το Λογιςτικό
πρόγραμμα (ERP) με τθν διεπαφι API μζςω τθσ οποίασ κα γίνεται θ διαβίβαςθ
των δεδομζνων ςτθν πλατφόρμα myDATA.

Ε

Ποια διαδικαςία πρζπει να ακολουκιςω για τθν εγγραφι μου ςτο myDATA
REST API;

Α

Θ διαδρομι που πρζπει να ακολουκιςουν οι χριςτεσ είναι: www.aade.gr/
Τπθρεςίεσ προσ Επιχειριςεισ / myDATA Θλεκτρονικά Βιβλία /
Εμπορικά/λογιςτικά προγράμματα διαχείριςθσ (ERP).
Με τθν επιλογι ΕΙΟΔΟ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ εμφανίηεται εικονίδιο ςφνδεςθσ
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(login) για κωδικοφσ Taxisnet.

17.

18.

19.

20.

Ε

Πωσ αντιμετωπίηονται οι λοιποί φόροι, το χαρτόςθμο και τα τζλθ ςτθν
ψθφιακι πλατφόρμα myData, τόςο από τθν πλευρά του Εκδότθ όςο και από
τθν πλευρά του Λιπτθ;

Α

Για τον Εκδότθ, οι λοιποί φόροι, το χαρτόςθμο και τα τζλθ αποτελοφν ποςά προσ
απόδοςθ, ενϊ για τον Λιπτθ αποτελοφν ζξοδο.

Ε

Πωσ διαβιβάηεται θ εγγυοδοςία (κενζσ φιάλεσ) ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα
myData;

Α

Σο ςυνολικό ποςό που αφορά εγγυοδοςία, ζρχεται ωσ διακριτι γραμμι ςτο
παραςτατικό που διαβιβάηεται και χαρακτθρίηεται ωσ 1.95 «Λοιπά
Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων» από τον Εκδότθ και 2.95
«Λοιπά
Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων» από το Λιπτθ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ
(Εκδότθ και Λιπτθ) οι αναγραφόμενεσ αξίεσ δεν ςχετίηονται με κωδικό Ε3 και δεν
επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα.

Ε

Πωσ διαβιβάηουν τα δεδομζνα τουσ τα Νομικά Πρόςωπα μθ Κερδοςκοπικοφ
Χαρακτιρα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData;

Α

Σα Νομικά Πρόςωπα μθ Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα ςτθν πρϊτθ φάςθ
λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ διαβιβάηουν τα δεδομζνα τουσ ςυγκεντρωτικά ςτο
τζλοσ του ζτουσ μόνο μζςω των τφπων παραςτατικϊν 17.4 «Λοιπζσ εγγραφζσ
τακτοποίθςθσ εςόδων – Φορολογικι Βάςθ» και 17.6 «Λοιπζσ εγγραφζσ
τακτοποίθςθσ εξόδων – Φορολογικι Βάςθ» και δεν ζχουν υποχρζωςθ για
χαρακτθριςμό Ε3. ε κάκε περίπτωςθ, ζχουν τθν υποχρζωςθ να διαβιβάςουν
παραςτατικά που εκδίδουν βάςει προδιαγραφϊν (ςφνοψθ – χαρακτθριςμόσ) για
ςυναλλαγζσ που υπόκεινται ςε Φ.Π.Α., κακόςον αποκτοφν ζςοδα από άςκθςθ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, τα οποία και χαρακτθρίηουν με 1.95 Λοιπά
Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων. τθν περίπτωςθ εξόδων που λαμβάνουν από
υπόχρεουσ Εκδότεσ θμεδαπισ τα χαρακτθρίηουν με 2.95 Λοιπά Πλθροφοριακά
τοιχεία Εξόδων. τισ παραπάνω περιπτϊςεισ περιλαμβάνονται και οι Αςτικζσ μθ
Κερδοςκοπικζσ.

Ε

Πωσ διαβιβάηουν τα δεδομζνα τουσ οι εταιρείεσ του Α.Ν. 89/1967
(Ναυτιλιακζσ) ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myData;

Α

Οι εταιρείεσ του Α.Ν.89/1967 ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ Α.1138/2020, ςτθν
πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ διαβιβάηουν τα δεδομζνα τουσ
ςυγκεντρωτικά ςτο τζλοσ του ζτουσ μόνο μζςω των τφπων παραςτατικϊν 17.4
«Λοιπζσ εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εςόδων – Φορολογικι Βάςθ» και 17.6 «Λοιπζσ
εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εξόδων – Φορολογικι Βάςθ» και δεν ζχουν υποχρζωςθ
για χαρακτθριςμό Ε3. ε κάκε περίπτωςθ, ζχουν τθν υποχρζωςθ να διαβιβάςουν
παραςτατικά που εκδίδουν βάςει προδιαγραφϊν (ςφνοψθ – χαρακτθριςμόσ) για
ςυναλλαγζσ που υπόκεινται ςε Φ.Π.Α., κακόςον αποκτοφν ζςοδα από άςκθςθ
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επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. τθν περίπτωςθ εξόδων που λαμβάνουν από
υπόχρεουσ Εκδότεσ θμεδαπισ τα χαρακτθρίηουν με 2.95 Λοιπά Πλθροφοριακά
τοιχεία Εξόδων.

21.

22.

23.

24.

Ε

Πωσ διαβιβάηονται τα δεδομζνα ςτθν περίπτωςθ ανάκεςθσ τιμολόγθςθσ;

Α

τθν περίπτωςθ ανάκεςθσ τιμολόγθςθσ τθν υποχρζωςθ διαβίβαςθσ ζχει πάντα θ
τρίτθ οντότθτα ςτθν οποία ζχει ανατεκεί θ τιμολόγθςθ, από τθν οντότθτα
πωλθτι αγακϊν – υπθρεςιϊν και μόνο για το δεδομζνα τθσ ςφνοψθσ. Θ
υποχρζωςθ διαβίβαςθσ χαρακτθριςμοφ ςυναλλαγϊν τθσ παραπάνω περίπτωςθσ
υφίςταται μόνο από τθν οντότθτα πωλθτι αγακϊν – υπθρεςιϊν (πράγματι
υπόχρεοσ).

Ε

Ποια θ διαφορά των χαρακτθριςμϊν 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ
ΦΠΑ (-) / (+) και 2.3 Λιψθ Τπθρεςιϊν (-) / (+);

Α

Δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι διαφορά και οφτε καμία υποχρζωςθ για τθ
διακριτι επιλογι των δφο χαρακτθριςμϊν. Προτείνεται ςτθν περίπτωςθ που θ
Επιχείρθςθ – Λιπτθσ λαμβάνει παραςτατικά εξόδων που αντιςτοιχοφν ςε λιψθ
υπθρεςιϊν να επιλζγει ωσ χαρακτθριςμό το 2.3 Λιψθ Τπθρεςιϊν (-) / (+) και
ςτθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ζξοδα πλθν υπθρεςιϊν να επιλζγει ωσ
χαρακτθριςμό το 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+).

Ε

Ποιοσ χαρακτθριςμόσ εξόδων χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ που επιλζγεται
ι απαιτείται θ εξοδοποίθςθ του ΦΠΑ;

Α

τθν περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ – Λιπτθσ λαμβάνει παραςτατικά εξόδων και
επιλζγει ι απαιτείται θ εξοδοποίθςθ του ΦΠΑ επιλζγει ωσ χαρακτθριςμό εξόδων
το 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+). τθν περίπτωςθ
αυτι το ποςό ΦΠΑ προςτίκεται ςτθν κακαρι αξία και δεν ςχετίηεται με τουσ
κωδικοφσ ειςροϊν τθσ Περιοδικισ Διλωςθσ ΦΠΑ.

Ε

Ποια θ διαφορά του Σφπου Παραςτατικοφ 5.1 Πιςτωτικό Σιμολόγιο /
υςχετιηόμενο και του 5.2 Πιςτωτικό Σιμολόγιο / Μθ υςχετιηόμενο;

Α

Ο Σφποσ Παραςτατικοφ 5.1 περιλαμβάνει περιπτϊςεισ πιςτωτικϊν που
ςυςχετίηονται με προθγοφμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλεσ τισ περιπτϊςεισ
παραςτατικϊν εςόδων θμεδαπισ και αλλοδαπισ (ενδοκοινοτικζσ, τρίτων
χωρϊν). ε κάκε περίπτωςθ είναι υποχρεωτικι θ αναγραφι του ςυςχετιηόμενου
ΜΑΡΚ του αρχικοφ παραςτατικοφ.
Ο Σφποσ Παραςτατικοφ 5.2 περιλαμβάνει είτε περιπτϊςεισ πιςτωτικϊν τηίρου
που δεν ςχετίηονται άμεςα με ςυγκεκριμζνα παραςτατικά που ζχουν εκδοκεί
προγενζςτερα, είτε περιπτϊςεισ πιςτωτικϊν που μπορεί να ςυςχετίηονται με
παραςτατικά που ζχουν εκδοκεί προγενζςτερα αλλά δεν επιλζγεται από τθν
επιχείρθςθ ο άμεςοσ ςυςχετιςμόσ τουσ. Επίςθσ περιλαμβάνει όλεσ τισ
περιπτϊςεισ παραςτατικϊν εςόδων θμεδαπισ και αλλοδαπισ (ενδοκοινοτικζσ,
τρίτων χωρϊν).
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25.

Ε
Α

26.

Ε
Α

27.

28.

29.

30.

τθν περίπτωςθ που το Δθμόςιο, οι Περιφζρειεσ, οι Νομαρχίεσ, οι Διμοι, οι
Κοινότθτεσ και τα λοιπά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, που εξαιροφνται
από τθν υποχρζωςθ διαβίβαςθσ δεδομζνων εκδϊςουν παραςτατικό με ΦΠΑ τι
υποχρζωςθ ζχουν;
Ζχουν τθν υποχρζωςθ να το διαβιβάςουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA,
μζςω των καναλιϊν διαβίβαςθσ που προβλζπονται από τθν Α.1138/2020 και
ςυγκεκριμζνα είτε μζςω ERP, είτε μζςω τθσ Ειδικισ Φόρμασ Καταχϊρθςθσ
εφόςον πλθροί τα κριτιρια.
Η διαβίβαςθ παραςτατικϊν για ςκοποφσ ΦΠΑ κακιςτά το φορζα του Δθμοςίου
ςυνολικά υπόχρεο ςτθ διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα
myDATA ;
Όχι.

Ε

Οι φορείσ του Δθμοςίου μποροφν να ςυμμετζχουν προαιρετικά ςτθ
διαδικαςία διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA για
όλουσ τουσ Σφπουσ Παραςτατικϊν του παραρτιματοσ τθσ Α.1138/2020;

Α

Ναι.

Ε

Η επιχείρθςθ που διενεργεί λιανικζσ ςυναλλαγζσ χωρίσ τθν υποχρζωςθ χριςθσ
Φ.Η.Μ. και εμπίπτει ςτισ εξαιρζςεισ τθσ ΠΟΛ.1002/2014 είναι υποχρεωμζνθ
από 01/01/2021 βάςει τθσ περ. β παρ. 2 του αρ. 4 τθσ Α.1138/2020 να
διαβιβάηει τα δεδομζνα τθσ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA αναλυτικά
(μία-μία) ανά ςτοιχείο λιανικισ πϊλθςθσ. Αυτι θ υποχρζωςθ είναι και ςε
πραγματικό χρόνο;

Α

Όχι, τα δεδομζνα τθσ παραπάνω περίπτωςθσ διαβιβάηονται εντόσ πζντε (5)
θμερϊν από τθν ζκδοςθ τουσ, ανεξάρτθτα αν διαβιβάηονται μζςω ERP.

Ε

Για τθν επιχείρθςθ που διενεργεί ςυναλλαγζσ λιανικισ και εμπίπτει ςτισ
εξαιρζςεισ τθσ ΠΟΛ.1002/2014 και ζχει προαιρετικά ΦΗΜ μθ αναβακμιςμζνθ
κα ζχει κυρϊςεισ για τθν μθ αναβάκμιςθ – αντικατάςταςθ τθσ;

Α

Όχι.

Ε

Η επιχείρθςθ που διενεργεί αποκλειςτικά ςυναλλαγζσ χονδρικισ ςε κάκε
περίπτωςθ δεν ζχει τθν υποχρζωςθ χριςθσ Φ.Η.Μ.. τθν περίπτωςθ που ζχει
προαιρετικά ΦΗΜ ζχει τθν υποχρζωςθ για αναβάκμιςθ – αντικατάςταςθ τθσ;

Α

Όχι.
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Για τθν επιχείρθςθ που διενεργεί αποκλειςτικά ςυναλλαγζσ χονδρικισ και ζχει
προαιρετικά ΦΗΜ κα ζχει κυρϊςεισ για τθν μθ αναβάκμιςθ – αντικατάςταςθ
τθσ;
Όχι.

Ε

Η Επιχείρθςθ που διενεργεί αποκλειςτικά ςυναλλαγζσ χονδρικισ και ζχει
προαιρετικά ΦΗΜ μθ αναβακμιςμζνθ από ποιο λογιςμικό ζχει υποχρζωςθ να
διαβιβάηει δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

ε καμία περίπτωςθ δεν διαβιβάηει παραςτατικά μζςω ΦΘΜ. Ειδικότερα ςτθν
περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ τθρεί διπλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα και ζχει
εκδϊςει το προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ πάνω από πενιντα (50) τιμολόγια,
διαβιβάηει παραςτατικά είτε μζςω ERP, είτε μζςω Παρόχου, είτε μζςω τθσ
Εφαρμογισ Ζκδοςθσ και Διαβίβαςθσ Παραςτατικϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε.. τθν περίπτωςθ
που το προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ ζχει εκδϊςει κάτω από πενιντα (50)
τιμολόγια, μπορεί να διαβιβάηει παραςτατικά και μζςω τθσ Ειδικισ Φόρμασ
Καταχϊρθςθσ. τθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ τθρεί απλογραφικό λογιςτικό
ςφςτθμα και ζχει εκδϊςει το προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ πάνω από πενιντα
(50) τιμολόγια και ταυτόχρονα ζχει ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 50.000 ευρϊ,
διαβιβάηει παραςτατικά είτε μζςω ERP, είτε μζςω Παρόχου, είτε μζςω τθσ
Εφαρμογισ Ζκδοςθσ και Διαβίβαςθσ Παραςτατικϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε.. τθν περίπτωςθ
που το προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ ζχει εκδϊςει κάτω από πενιντα (50)
τιμολόγια, ι ζχει ακακάριςτα ζςοδα κάτω από 50.000 ευρϊ, μπορεί να
διαβιβάηει παραςτατικά και μζςω τθσ Ειδικισ Φόρμασ Καταχϊρθςθσ.

Ε

Για τθν επιχείρθςθ που διενεργεί αποκλειςτικά ςυναλλαγζσ χονδρικισ και ζχει
προαιρετικά ΦΗΜ κα ζχει κυρϊςεισ για τθν μθ αναβάκμιςθ – αντικατάςταςθ τθσ;

Α

Όχι.

Ε

τθν περίπτωςθ που επιχείρθςθ διαβιβάςει ζνα Σφπο Παραςτατικοφ ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myDATA και ενϊ ζχει πάρει ΜΑΡΚ εκ των υςτζρων διαπιςτωκεί
ανακρίβεια ςτα αξιακά δεδομζνα για το 2020 και 2021 κα ζχει κυρϊςεισ;

Α

Όχι, το ζτοσ 2020 είναι ζτοσ εκπαίδευςθσ και το 2021 είναι ζτοσ ανοχισ ςτισ
εκπρόκεςμεσ και ανακριβείσ διαβιβάςεισ. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ
δυνατότθτα των επιχειριςεων να μποροφν να διαβιβάηουν μζςω των πζντε καναλιϊν
διαβίβαςθσ. ε κάκε περίπτωςθ για το 2021 και ζωσ τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2021 οι επιχειριςεισ ζχουν τθν
υποχρζωςθ να διαβιβάςουν όλα τα δεδομζνα τουσ με ακρίβεια ςε ςχζςθ με τα
δεδομζνα των βιβλίων τουσ και του Ε3.

Ε

τθν περίπτωςθ που επιχείρθςθ για κάκε είδουσ ςυναλλαγι (χονδρικι - λιανικι,
εμπορία – παροχι, θμεδαπισ και αλλοδαπισ) κατά τθ διάρκεια ζκδοςθσ
παραςτατικοφ θ διαβίβαςθ δεν ολοκλθρωκεί ςε πραγματικό χρόνο και το
παραςτατικό δεν πάρει ΜΑΡΚ, θ ςυναλλαγι παραμζνει ςε αναμονι ζωσ τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαβίβαςθ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;
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Α

Όχι, ποτζ δεν ςταματά ςυναλλαγι με αναμονι για χοριγθςθ ΜΑΡΚ. ε κάκε περίπτωςθ
θ ςυναλλαγι ςυνεχίηεται κανονικά, θ διαβίβαςθ ολοκλθρϊνεται επιτυχϊσ και λαμβάνει
ΜΑΡΚ ςε ςφντομο δεφτερο χρόνο από τον πραγματικό χρόνο τθσ ςυναλλαγισ. ε αυτζσ
τισ περιπτϊςεισ το παραςτατικό εκδίδεται και διαβιβάηεται πάντα με διακριτι ζνδειξθ
για τθν απϊλεια διαςφνδεςθσ και τθν απόκλιςθ από τον πραγματικό χρόνο ςυναλλαγισ.
ε κάκε περίπτωςθ θ παραπάνω αςυνζπεια διαβίβαςθσ ςε πραγματικό χρόνο (π.χ.
απϊλεια internet, διακοπι ρεφματοσ κ.α.) καταγράφεται ςε ςχζςθ με το πλικοσ
παραςτατικϊν και τθ ςυχνότθτα που ςυμβαίνει.

Ε

Επιχείρθςθ που ζχει τθν υποχρζωςθ χριςθσ ΦΗΜ και διενεργεί λιανικζσ ςυναλλαγζσ,
ζχει τθν υποχρζωςθ να διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA μζςω ΦΗΜ
από τθν θμερομθνία αναβάκμιςθσ ι αντικατάςταςισ τθσ;

Α

Όχι, θ επιχείρθςθ ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ που κα τθν υποχρεϊνει να
διαβιβάηει ςτο κανάλι των ΦΘΜ για τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA, ζχει τθν επιλογι
να διαβιβάηει είτε αναλυτικά (μία-μία) μζςω ΦΘΜ, είτε ςυγκεντρωτικά ανά μινα μζςω
ERP και ζωσ τισ είκοςι (20) του επόμενου μινα από τθν ζκδοςθ.

Ε

Επιχείρθςθ που ζχει τθν υποχρζωςθ χριςθσ ΦΗΜ μπορεί να διαβιβάηει ςτθν
ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τισ λιανικζσ ςυναλλαγζσ τθσ με ςφνοψθ και
χαρακτθριςμό ταυτόχρονα;

Α

Ναι ςτθν περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ επιλζξει ςτον ίδιο χρόνο, να διαβιβάηει μζςω ERP
και τον χαρακτθριςμό και μόνο ςτθν περίπτωςθ των ΕΑΦΔ. Σα δεδομζνα
διαβιβάηονται ςε κάκε περίπτωςθ και ςτα δφο κανάλια διαβίβαςθσ (ΦΘΜ και ERP). το
κανάλι διαβίβαςθσ των ΦΘΜ οι αποδείξεισ δεν ακροίηονται ανά θμζρα και δεν
ενθμερϊνουν το Αναλυτικό Βιβλίο βάςει οριςμζνθσ κωδικοποίθςθσ παραςτατικϊν
λιανικισ, για τθν αποφυγι διπλισ ενθμζρωςθσ. Θ παραπάνω επιλογι είναι εφικτι ζωσ
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ υποχρεωτικισ διαςφνδεςθσ των ΦΘΜ. ε κάκε περίπτωςθ θ
ζκδοςθ του παραςτατικοφ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ γίνονται μζςω ΦΘΜ και δεν μπορεί
το ERP να αντικαταςτιςει τθν υποχρζωςθ χριςθσ ΦΘΜ. Μόνο θ επιλογι
πιςτοποιθμζνου Παρόχου μπορεί να αντικαταςτιςει τθν υποχρζωςθ τθσ χριςθσ ΦΘΜ.

Ε

Επιχείρθςθ που ζχει τθ δυνατότθτα και χρθςιμοποιεί τθν Ειδικι Φόρμα Καταχϊρθςθσ
τθσ ΑΑΔΕ, μπορεί να διαβιβάηει και μζςω ERP;

Α

Ναι.

Ε

Μπορεί θ Επιχείρθςθ να διαβιβάςει αρχικό χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν για όλουσ
τουσ Σφπουσ Παραςτατικϊν και ςε δεφτερο χρόνο να τον διορκϊςει; Ζωσ πότε και με
ποιουσ τρόπουσ;

Α

Ναι μπορεί, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ θ νζα διαβίβαςθ πρζπει να γίνει ζωσ τθν υποβολι
τθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ που αφορά. Ειδικότερα
τθ διόρκωςθ εκάςτου χαρακτθριςμοφ ςυναλλαγϊν θ Επιχείρθςθ μπορεί να τθν κάνει με
δφο τρόπουσ, είτε να εντοπίςει τον Σφπο Παραςτατικοφ και να τον διορκϊςει
ετεροχρονιςμζνα, είτε να το κάνει μζςω των Σφπων Παραςτατικϊν «17.3 Λοιπζσ
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Ε

Πωσ μπορεί θ Επιχείρθςθ να διαβιβάςει ςυνενωμζνα παραςτατικά ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myDATA;

Α

Ειδικά ςτισ Επιχειριςεισ εκμετάλλευςθσ ελαιοτριβείου που ςυνθκίηουν να εκδίδουν
ςυνενωμζνα παραςτατικά κακϊσ και για όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ ζκδοςθσ
ςυνενωμζνων παραςτατικϊν τα εν λόγω παραςτατικά εκδίδονται ταυτόχρονα με
διακριτζσ ενδείξεισ παραςτατικοφ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ αρκεί να διαβιβάηονται
ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA διακριτά ανά Σφπο Παραςτατικοφ και παίρνουν
διαφορετικό ΜΑΡΚ.

Ε

Ιςχφουν τα κίνθτρα θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ του άρκρου 71Σ του ν.4172/2013,
ςτθν περίπτωςθ που τουλάχιςτον ζνασ Λιπτθσ θλεκτρονικοφ τιμολογίου δεν
αποδζχεται να το παραλάβει θλεκτρονικά;

Α

Ναι ιςχφουν, ανεξάρτθτα αν ο Λιπτθσ το λάβει είτε θλεκτρονικά είτε ςε ζντυπθ μορφι.

Ε

Μία Επιχείρθςθ πότε πρζπει να μπει ςτθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ για να λάβει τα
κίνθτρα θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ του άρκρου 71Σ του ν.4172/2013 για το
φορολογικό ζτοσ 2021;

Α

φμφωνα με τθν περ. 6 του άρκρου 71Σ του ν.4172/2013 μία επιχείρθςθ για να λάβει
τα κίνθτρα για το 2021 κα πρζπει να ςυνάψει ςφμβαςθ και να εξουςιοδοτιςει Πάροχο
ζωσ το τζλοσ του 2020. τθν περίπτωςθ νζασ επιχείρθςθσ εντόσ του 2021, θ διλωςθ
απαιτείται να υποβλθκεί κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ διλωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν.

Ε

Σι μπορεί να κάνει θ Επιχείρθςθ που δεν ζχει μπει ςτθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ αλλά
αποδζχεται τθ λιψθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων μζςω πιςτοποιθμζνου Παρόχου για να
πάρει τα κίνθτρα ωσ Λιπτθσ;

Α

φμφωνα με τθν περ. 3 του άρκρου 71Σ του ν.4172/2013 μία επιχείρθςθ για να λάβει
τα κίνθτρα και ςυγκεκριμζνα τθν μείωςθ του χρόνου παραγραφισ από πζντε (5) ςε
τζςςερα (4) ζτθ, αρκεί να το δθλϊςει ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. ε κάκε περίπτωςθ θ
παραπάνω διλωςθ κα επιβεβαιϊνεται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA από τθ
ςυναλλακτικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με τα παραςτατικά που
λαμβάνει και αφοροφν τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ μζςω πιςτοποιθμζνου Παρόχου.

Ε

Μπορεί θ Επιχείρθςθ που ζχει μικτι δραςτθριότθτα (χονδρικι και λιανικι) να ζχει
πιςτοποιθμζνο Πάροχο είτε μόνο για τθ διενζργεια χονδρικϊν, είτε μόνο για τθ
διενζργεια λιανικϊν ςυναλλαγϊν;

Α

Ναι αλλά δεν κα ζχει τα κίνθτρα τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ.

Ε

Μπορεί θ Επιχείρθςθ που αςκεί είτε αποκλειςτικά δραςτθριότθτα διενζργειασ
χονδρικϊν ςυναλλαγϊν είτε αποκλειςτικά δραςτθριότθτα διενζργειασ λιανικϊν
ςυναλλαγϊν και ζχει πιςτοποιθμζνο Πάροχο να λάβει τα κίνθτρα τθσ θλεκτρονικισ
τιμολόγθςθσ;
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Α

Ναι.

Ε

Σι ςθμαίνει ότι μειϊνονται τα ζτθ παραγραφισ για το 2020, 2021 και 2022 για
Επιχείρθςθ που είτε επιλεγεί να διαβιβάηει τα δεδομζνα τθσ μζςω πιςτοποιθμζνου
Παρόχου ωσ Εκδότθσ είτε αποδζχεται θλεκτρονικά τιμολόγια μζςω πιςτοποιθμζνου
Παρόχου ωσ Λιπτθσ;

Α

τθν περίπτωςθ Επιχείρθςθσ – Εκδότθ ςθμαίνει ότι τα φορολογικά ζτθ 2020, 2021 και
2022 παραγράφονται ςε τρία (3), αντί ςε πζντε (5). υγκεκριμζνα το 2020 παραγράφεται
το 2024, το 2021 παραγράφεται το 2025 και το 2022 παραγράφεται το 2026. Αντίςτοιχα
το ίδιο ςυμβαίνει και για τθν Επιχείρθςθ – Λιπτθ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα
φορολογικά ζτθ 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται ςτα τζςςερα (4) ζτθ αντί ςε πζντε
(5). υγκεκριμζνα το 2020 παραγράφεται το 2025, το 2021 παραγράφεται το 2026 και το
2022 παραγράφεται το 2027.

Ε

Μπορεί ο πιςτοποιθμζνοσ Πάροχοσ να διαβιβάηει ςυναλλαγζσ εςόδων τιμολόγθςθσ
και εξόδων αυτοτιμολόγθςθσ μζςω Σφπων Παραςτατικϊν Α1 – Α2 για επιχειριςεισ
που ανικουν ςτο όμιλό του;

Α

Ναι.

Ε

Πότε εκάςτθ διαβίβαςθ δεδομζνων ολοκλθρϊνεται με επιτυχία ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myDATA;

Α

Μόνο ςτθν περίπτωςθ που πάρει ΜΑΡΚ χωρίσ να απαιτείται θ Επιχείρθςθ να το
επιβεβαιϊνει με άλλο τρόπο.

Ε

Μπορεί Επιχείρθςθ να ζχει εκδϊςει φορολογικά ςτοιχεία πλθν διακίνθςθσ και να μθν
τα διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

Όχι.

Ε

Για τα φορολογικά ζτθ 2020 και 2021 κα γίνεται ςυμφωνία των υποβαλλόμενων
δθλϊςεων και των αντίςτοιχων δεδομζνων των Ηλεκτρονικϊν Βιβλίων τθσ ψθφιακισ
πλατφόρμασ myDATA;

Α

Όχι. τθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ για τα ζτθ 2020 και 2021
προκρίνεται θ δυνατότθτα των επιχειριςεων να μποροφν να διενεργοφν διαβιβάςεισ
ςυνόψεων παραςτατικϊν και χαρακτθριςμοφσ ςυναλλαγϊν, και παράλλθλα να
επικαιροποιείται θ ςωςτι λογιςτικοποίθςθ δεδομζνων μζςω τθσ μοναδικοποίθςθσ
χαρακτθριςμοφ ςυναλλαγϊν ανά Σφπο Παραςτατικοφ – Χαρακτθριςμοφ υναλλαγϊν
Εςόδων _ Εξόδων τιλθσ 9 Αναλυτικοφ Βιβλίου – ΦΠΑ – Ε3.

Ε

Με ποιο Σφπο Παραςτατικοφ μπορεί θ Επιχείρθςθ – Λιπτθσ να διαβιβάηει ςτθν
ψθφιακι πλατφόρμα myDATA, ζξοδα ςχετικά με πλθρωμι παραβόλων, και λοιπϊν
επιβαρφνςεων π.χ. ΕΝΦΙΑ, επιςυναπτόμενων εξόδων από δικθγορικά ζξοδα
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(χαρτόςθμα, μεγαρόςθμα κ.α.);

52.

53.

54.

Α

Θ Επιχείρθςθ μπορεί να διαβιβάηει τζτοιου είδουσ ζξοδα που επθρεάηουν το λογιςτικό
και φορολογικό αποτζλεςμα μζςω του Σφπου Παραςτατικοφ «13.30 Παραςτατικά
Οντότθτασ ωσ Αναγράφονται από τθν ίδια (Δυναμικό)» με χαρακτθριςμό τιλθσ 9 «2.5
Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+)».

Ε

Πωσ διαβιβάηονται τα τραπεηικά ζξοδα (π.χ. χρεωςτικοί τόκοι) από Επιχείρθςθ –
Λιπτθ ςτθν περίπτωςθ που θ λογιςτικι εγγραφι καταχϊρθςθσ του εξόδου δεν
περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του προμθκευτι (τθν τράπεηα);

Α

ε κάκε περίπτωςθ τα ζξοδα που ζλαβε Επιχείρθςθ – Λιπτθσ από τισ Επιχειριςεισ –
Εκδότεσ που πιραν τθν εξαίρεςθ να διαβιβάηουν το ςφνολο των εξόδων τουσ
ςυγκεντρωτικά ανά μινα για το 2020 και 2021, τα διαβιβάηει από τον Σφπο
Παραςτατικοφ «14.30 Παραςτατικά Οντότθτασ ωσ Αναγράφονται από τθν ίδια
(Δυναμικό)». Εξαιρετικά για τθν περίπτωςθ του παραπάνω ερωτιματοσ μπορεί να
διαβιβάηει τα παραπάνω ζξοδα από τον Σφπου Παραςτατικοφ «13.30 Παραςτατικά
Οντότθτασ ωσ Αναγράφονται από τθν ίδια (Δυναμικό)», εναλλακτικά μπορεί να
διαβιβάηεται και με «17.5 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εξόδων - Λογιςτικι Βάςθ»
ςυγκεντρωτικά ζωσ τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.

Ε

Πωσ διαβιβάηονται οι πιςτωτικοί τόκοι που προζρχονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα
για το 2020 – 2021 και αποτελοφν ζςοδα για τον Λιπτθ και ζξοδα για τον Εκδότθ;

Α

Ο Εκδότθσ – Πιςτωτικό Ίδρυμα που ζχει λάβει τθν εξαίρεςθ για το 2020 και 2021 μπορεί
να διαβιβάηει τα ζξοδα αυτά από είτε από τον Σφπο Παραςτατικοφ «13.1 - Ζξοδα Αγορζσ
Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ», είτε από τον Σφπο
Παραςτατικοφ «13.30 Παραςτατικά Οντότθτασ ωσ Αναγράφονται από τθν ίδια
(Δυναμικό)». Ο Λιπτθσ – Επιχείρθςθ μπορεί να διαβιβάηει τα ζςοδα αυτά από τον Σφπο
Παραςτατικοφ «11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξθ Λιανικισ Πϊλθςθσ)». Σα παραπάνω ιςχφουν μόνο
για το 2020 και 2021.

Ε

ε ποιεσ περιπτϊςεισ διαβιβάηονται παραςτατικά με Σφπο Παραςτατικοφ 7.1
υμβόλαιο – Ζςοδο και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ με Σφπο Παραςτατικοφ 15.1 υμβόλαιο Ζξοδο;

Α

Ο Σφποσ Παραςτατικοφ 7.1. υμβόλαιο – Ζςοδο ανικει ςτθν κατθγορία Α1
Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και χρθςιμοποιείται ςτισ
περιπτϊςεισ που δεν ζχει εκδοκεί τιμολόγιο και θ Επιχείρθςθ Εκδότθσ χρθςιμοποιεί το
ςυμβόλαιο ωσ παραςτατικό. Ειδικότερα χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ που
τουλάχιςτον ζνα ΑΦΜ από τουσ εκδότεσ είναι επιχείρθςθ και τουλάχιςτον ζνα ΑΦΜ
από τουσ Λιπτεσ είναι επίςθσ επιχείρθςθ. υνθκζςτερο παράδειγμα χριςθσ του 7.1
είναι θ αγοροπωλθςία ακινιτου μεταξφ επιχειριςεων. Σο παραπάνω αποτελεί επιλογι
και όχι υποχρζωςθ. Εναλλακτικά ο Εκδότθσ μπορεί να διαβιβάηει μζςω Σφπου
Παραςτατικοφ 1.1 Σιμολόγιο Πϊλθςθσ. Με τισ παραπάνω περιπτϊςεισ διαβιβάςεων (1.1
και 7.1) ο Εκδότθσ διαβιβάηει ςφνοψθ παραςτατικοφ και για τον ίδιο και για το Λιπτθ.
Ο Σφποσ Παραςτατικοφ 15.1. υμβόλαιο – Ζξοδο ανικει ςτθν κατθγορία Β2
Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και χρθςιμοποιείται ςτισ
περιπτϊςεισ που ο ι οι πωλθτζσ είναι ιδιϊτεσ (μθ υπόχρεοι ςτθν τιρθςθ βιβλίων) και
τουλάχιςτον ζνα ΑΦΜ από τουσ Λιπτεσ είναι Επιχείρθςθ. υνθκζςτερο παράδειγμα
χριςθσ του 15.1 είναι θ αγοροπωλθςία ακινιτου μεταξφ ιδιϊτθ - πωλθτι και
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επιχείρθςθσ - αγοραςτι. Σο παραπάνω αποτελεί υποχρζωςθ και όχι επιλογι, ςτθν
περίπτωςθ που ο Λιπτθσ δεν ζχει άλλο παραςτατικό ςχετικό με τθν εν λόγω ςυναλλαγι.
ε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται για τθν ίδια ςυναλλαγι να διαβιβάηονται και τα δφο
ταυτόχρονα, διότι κα ζχουμε τθν ίδια ςυναλλαγι ςε δφο Σφπουσ Παραςτατικϊν με
διπλι ενθμζρωςθ εξόδων για το Λιπτθ.
Για αποφυγι αςυνεπειϊν προκρίνεται μεταξφ επιχειριςεων θ χριςθ του Σφπου
Παραςτατικοφ 1.1 Σιμολόγιο Πϊλθςθσ.

55.

56.

Ε

ε ποιεσ περιπτϊςεισ ενοικίων διαβιβάηονται παραςτατικά με Σφπο Παραςτατικοφ 1.1
Σιμολόγιο Πϊλθςθσ είτε 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ, 8.1 Ενοίκιο - Ζςοδο και ςε ποιεσ
περιπτϊςεισ με Σφπο Παραςτατικοφ 16.1 Ενοίκιο - Ζξοδο;

Α

Ο Σφποσ Παραςτατικοφ 8.1 Ενοίκιο - Ζςοδο ανικει ςτθν κατθγορία Α1 Αντικριηόμενα
Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ που ο
Εκδότθσ και ο Λιπτθσ είναι Επιχειριςεισ και θ ςυναλλαγι δεν ζχει ΦΠΑ. Αντίκετα όταν θ
ςυναλλαγι ζχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαςθ είτε μζςω Σφπου Παραςτατικοφ
1.1 Σιμολόγιο Πϊλθςθσ είτε μζςω 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ. υνθκζςτερο παράδειγμα
χριςθσ του 8.1 είναι θ είςπραξθ ενοικίου χωρίσ ΦΠΑ είτε με μετρθτά όπου εκδίδεται
απόδειξθ είςπραξθσ είτε μζςω κατάκεςθσ ςε τραπεηικό λογαριαςμό όπου το
παραςτατικό είναι το κατακετιριο τθσ τράπεηασ. φμφωνα με τθν παραπάνω περίπτωςθ
ο Εκδότθσ διαβιβάηει ςφνοψθ παραςτατικοφ και για τον ίδιο και για το Λιπτθ.
Ο Σφποσ Παραςτατικοφ 16.1. Ενοίκιο – Ζξοδο ανικει ςτθν κατθγορία Β2 Αντικριηόμενα
Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και χρθςιμοποιείται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ
που ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου είναι ιδιϊτθσ (μθ υπόχρεοσ ςτθν τιρθςθ βιβλίων) και ο
Λιπτθσ είναι Επιχείρθςθ. υνθκζςτερο παράδειγμα χριςθσ του 16.1 είναι θ είςπραξθ
ενοικίου είτε με μετρθτά όπου εκδίδεται απόδειξθ είςπραξθσ, είτε μζςω κατάκεςθσ ςε
τραπεηικό λογαριαςμό όπου το παραςτατικό είναι το κατακετιριο τθσ τράπεηασ.
φμφωνα με τθν παραπάνω περίπτωςθ μόνο ο Λιπτθσ διαβιβάηει ςφνοψθ
παραςτατικοφ. Σο παραπάνω αποτελεί υποχρζωςθ και όχι επιλογι.
ε κάκε περίπτωςθ δεν διαβιβάηεται ταυτόχρονα και Σφποσ Παραςτατικοφ 8.1 Ενοίκιο Ζςοδο και ο Σφποσ Παραςτατικοφ 16.1 Ενοίκιο – Ζςοδο από το Λιπτθ, διότι κα ζχουμε
για τθν ίδια ςυναλλαγι δφο Σφπουσ Παραςτατικϊν με διπλι ενθμζρωςθ εξόδων για το
Λιπτθ.
τισ περιπτϊςεισ Σφπων Παραςτατικϊν 8.1 και 16.1 θ Επιχείρθςθ που ζχει τθν
υποχρζωςθ διαβίβαςισ δθμιουργεί δικοφσ τθσ Α/Α παραςτατικοφ με διαδοχικι
αφξουςα αρίκμθςθ και ςτθ ειρά επιλζγει μθδζν ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν
υφίςταται.

Ε

ε ποιεσ περιπτϊςεισ διαβιβάηονται παραςτατικά με Σφπο Παραςτατικοφ 6.1 τοιχείο
Αυτοπαράδοςθσ και ςε ποιεσ περιπτϊςεισ με Σφπο Παραςτατικοφ 6.2 τοιχείο
Ιδιοχρθςιμοποίθςθσ;

Α

Οι Σφποι Παραςτατικϊν 6.1 τοιχείο Αυτοπαράδοςθσ (αφορά πϊλθςθ ειδϊν) και 6.2
τοιχείο Ιδιοχρθςιμοποίθςθσ (αφορά παροχι υπθρεςιϊν) ζχουν δθμιουργθκεί
αποκλειςτικά για ςκοποφσ απόδοςθσ του ΦΠΑ αυτοπαράδοςθσ. τθν περίπτωςθ χριςθσ
εμπορεφματοσ ωσ παγίου ι ωσ εξόδου, θ διόρκωςθ χαρακτθριςμοφ γίνεται είτε
διακριτά ανά Σφπο Παραςτατικοφ που αφορά, είτε ςυγκεντρωτικά πριν τθν υποβολι τθσ
Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ μζςω του Σφπου Παραςτατικοφ «17.5 Λοιπζσ
Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εξόδων - Λογιςτικι Βάςθ».
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57.

58.

59.

Ε

Μπορεί μία Επιχείρθςθ να ζχει Πάροχο μόνο για τισ ςυναλλαγζσ χονδρικισ και όχι για
τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ;

Α

Ναι αλλά δεν λαμβάνει τα κίνθτρα τθσ Θλεκτρονικισ Σιμολόγθςθσ του αρκρ.71Σ του
ν.4172/2013.

Ε

Μπορεί μία Επιχείρθςθ που απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ χριςθσ ΦΗΜ βάςει τθσ
ΠΟΛ.1002/2014, για τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ να διαβιβάηει ζνα μζροσ αυτϊν μζςω
Παρόχου και ζνα άλλο μζςω ΦΗΜ ι ERP;

Α

Ναι αλλά δεν λαμβάνει τα κίνθτρα τθσ Θλεκτρονικισ Σιμολόγθςθσ του αρκρ.71ςτ του
ν4172/2013.

Ε

Μπορεί μία Επιχείρθςθ να διαβιβάηει δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA με
Πάροχο για ζνα μζροσ των ςυναλλαγϊν χονδρικισ που διενεργεί και για το υπόλοιπο
μζροσ των ςυναλλαγϊν χονδρικισ όχι;

Α

60.

61.

Όχι ςφμφωνα με τθν Α.1138/2020 πρζπει να ζχει Πάροχο για το ςφνολο των ςυναλλαγϊν
χονδρικισ ανεξάρτθτα εάν λάβει ι όχι τα κίνθτρα τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ του αρκρ.
71Σ του ν.4172/2013. φμφωνα με τθν Α.1258/2020 για τα ζτθ 2020 και 2021 ζχει τθ
δυνατότθτα τθσ ςταδιακισ ζνταξθσ ςε θλεκτρονικι τιμολόγθςθ εντόσ 2 μθνϊν από τθν
θμερομθνία τθσ Διλωςθσ Αποκλειςτικισ Ζκδοςθσ τοιχείων μζςω Παρόχου.

Ε

Ποια είναι θ ςειρά ενεργειϊν βάςει τθσ Α.1035/2020 και τθσ Α.1258/2020 ςτθν
περίπτωςθ που μία Επιχείρθςθ υπογράψει ςφμβαςθ με Πάροχο;

Α

1. Ο Πάροχοσ και θ Επιχείρθςθ ςυντάςςουν ςφμβαςθ.
2. Θ Επιχείρθςθ εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ ςφμβαςθσ
ανεξάρτθτα εάν λαμβάνει τα κίνθτρα ι όχι εξουςιοδοτεί ςτο TAXIS τον Πάροχο
3. Θ Επιχείρθςθ εντόσ 10 θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ υποβάλλει τθ Διλωςθ Αποκλειςτικισ Ζκδοςθσ
τοιχείων μζςω Παρόχου, ανεξάρτθτα εάν κζλει να λάβει τα κίνθτρα του άρκρου
71Σ του ν.4172/2013.
Με τθν παραπάνω διαδικαςία δθμιουργείται μθτρϊο Παρόχων και Επιχειριςεων που
εκδίδουν θλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαβιβάηουν μζςω Παρόχου.

Ε

Πωσ διαβιβάηει θ Επιχείρθςθ Εκδότθσ τα παραςτατικά τθσ κατά τθν περίοδο τθσ
ςταδιακισ ζνταξθσ τθσ ςτον Πάροχο και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, όταν τα
εκδιδόμενα ςτοιχεία ςτο εν λόγω διάςτθμα, δεν ζχουν διαβιβαςτεί από τον Πάροχο;

Α

Σα παραςτατικά τθσ περίπτωςθσ αυτισ δεν διαβιβάηονται από τον Πάροχο αλλά κατά το
χρόνο ζκδοςθσ τουσ διαβιβάηονται από τθν Επιχείρθςθ από τα άλλα διακζςιμα και βάςει
υποχρζωςθσ κανάλια διαβίβαςθσ π.χ. ERP.
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62.

63.

64.

65.

66.

Ε

Η Επιχείρθςθ Λιπτθσ για να λάβει τα κίνθτρα του άρκρου 71Σ του ν.4172/2013, από
τθν αποδοχι των θλεκτρονικϊν τιμολογίων με θλεκτρονικό τρόπο και όχι χειρόγραφα
χρειάηεται να ζχει Πάροχο;

Α

Όχι ο Λιπτθσ για να μειωκοφν τα ζτθ παραγραφισ από 5 ςε 4 δεν χρειάηεται να ζχει
Πάροχο αλλά μόνο να υποβάλει τθ Διλωςθ Αποδοχισ Λιψθσ Θλεκτρονικϊν Σιμολογίων,
και από αυτό το χρονικό ςθμείο και μετά ςτο email που δθλϊνει ζχει τθν υποχρζωςθ να
λαμβάνει τα θλεκτρονικά τιμολόγια που του διαβιβάηει ο Πάροχοσ του Εκδότθ.

Ε

Ποια είναι θ προκεςμία και ποιοσ ο τρόποσ διαβίβαςθσ των παραςτατικϊν τθσ
Κατθγορίασ Α1 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ/αλλοδαπισ για τισ
εξαιροφμενεσ Επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 του αρ. 5 τθσ Α.1138/2020 για τα ζτθ 2020 και
2021 και ςυγκεκριμζνα των οντοτιτων παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ
αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), τθσ Ε.Τ.Δ.Α.Π., των λοιπϊν οντοτιτων πϊλθςθσ
φδατοσ μθ ιαματικοφ, των οντοτιτων παροχισ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και
ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ, των οντοτιτων εκμεταλλευτϊν διοδίων, των πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων, κακϊσ και τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ϊςτε να διαβιβάηουν τα ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα, ςυγκεντρωτικά;

Α

Κατϋ εξαίρεςθ για τα ζτθ 2020 και 2021, οι εν λόγω οντότθτεσ διαβιβάηουν τα
παραςτατικά τουσ ςυγκεντρωτικά ανά μινα και ζωσ τισ 20 του επόμενου μινα εντόσ του
οποίου εκδόκθκαν, τόςο για τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ όςο και για τισ ςυναλλαγζσ
χονδρικισ. τθν περίπτωςθ αυτι τα δεδομζνα των εςόδων τουσ διαβιβάηονται ςτο ςφνολό
τουσ ωσ ςυναλλαγζσ λιανικισ.

Ε

Μποροφν οι διαβιβάςεισ των παραςτατικϊν των εξαιροφμενων Επιχειριςεων τθσ παρ.
1 του αρ. 5 τθσ Α.1138/2020 για τα ζτθ 2020 και 2021 να είναι περιςςότερεσ τθσ μίασ
ανά μινα;

Α

Ναι. Οι διαβιβάςεισ τθσ περίπτωςθσ των εξαιροφμενων Επιχειριςεων τθσ παρ. 1 του αρ. 5
τθσ Α.1138/2020 για τα ζτθ 2020 και 2021 δφναται να διενεργοφνται και με περιςςότερεσ
διαβιβάςεισ αλλά πάντα ανά μινα, και ζωσ τισ 20 του επόμενου εντόσ του οποίου
εκδόκθκαν.

Ε

Με ποιουσ Σφπουσ Παραςτατικϊν οι εξαιροφμενεσ Επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 του αρ. 5
τθσ Α.1138/2020 για τα ζτθ 2020 και 2021 διαβιβάηουν τισ ςυναλλαγζσ χονδρικισ (Β2Β)
και τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ(B2C);

Α

Οι ςυναλλαγζσ χονδρικισ (Β2Β) και οι ςυναλλαγζσ λιανικισ (B2C) διαβιβάηονται με τουσ
Σφπουσ Παραςτατικϊν Α2 - Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ /
αλλοδαπισ από 11.1 ζωσ 11.5 και ςυγκεκριμζνα με 11.1 ΑΛΠ, 11.2 ΑΠΤ και 11.4 Πιςτωτικό
τοιχείο Λιανικισ.

Ε

Πωσ οι εξαιροφμενεσ Επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 του αρ. 5τθσ Α.1138/2020 για τα ζτθ 2020
και 2021 διαχωρίηουν τισ χονδρικζσ και τισ λιανικζσ ςυναλλαγζσ εςόδων ζωσ τθν
υποβολι τθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2021;
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67.

68.

69.

70.

71.

Α

Με τουσ Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Γ - Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων Εξόδων και ςυγκεκριμζνα τον Σφπο Παραςτατικοφ 17.3 - Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ
Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ, κα αυξιςουν τα ζςοδα χονδρικισ με τον αντίςτοιχο κωδικό ςτο
Ε3 (κετικό πρόςθμο) και κα μειϊςουν τα ζςοδα λιανικισ ςτον αντίςτοιχο κωδικό Ε3 με το
αντίκετο (αρνθτικό) πρόςθμο.

Ε

Οι εξαιροφμενεσ Επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 του αρ. 5 τθσ Α.1138/2020 για τα ζτθ 2020 και
2021 ζχουν τθν επιλογι να διαβιβάηουν τισ ςυναλλαγζσ χονδρικισ (B2B) με Σφπουσ
Παραςτατικϊν τθσ κατθγορίασ Α1 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ /
αλλοδαπισ, αναλυτικά ζνα - ζνα;

Α

Όχι, διαβιβάηουν τα δεδομζνα τουσ υποχρεωτικά με Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ
Κατθγορίασ Α2 - Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ
ςυγκεντρωτικά ανά μινα.

Ε

Πωσ διαβιβάηουν τα ζξοδα τουσ οι Επιχειριςεισ - Λιπτεσ, όταν οι Εκδότεσ είναι
εξαιροφμενεσ Επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 του αρ. 5 τθσ Α.1138/2020 για τα ζτθ 2020 και
2021;

Α

Σα ζξοδα που είναι ςυναλλαγζσ χονδρικισ (B2B-B2G) τθσ περίπτωςθσ αυτισ διαβιβάηονται
από τθ Λιπτρια Επιχείρθςθ με τον Σφπο Παραςτατικοφ 14.30 - Παραςτατικά Οντότθτασ ωσ
Αναγράφονται από τθν ίδια (Δυναμικό). υγκεκριμζνα διαβιβάηονται τα ζξοδα παροχισ
θλεκτρικισ ενζργειασ και φυςικοφ αερίου (Δ.Ε.Θ. και λοιποί πάροχοι), τθσ Ε.Τ.Δ.Α.Π. και
των λοιπϊν οντοτιτων πϊλθςθσ φδατοσ μθ ιαματικοφ, των οντοτιτων παροχισ
τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν και ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ, των οντοτιτων
εκμεταλλευτϊν διοδίων, των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και τθσ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ.

Ε

ε ποιεσ ενζργειεσ προβαίνουν οι Επιχειριςεισ Λιπτεσ παραςτατικϊν, ςτθν περίπτωςθ
που οι εξαιροφμενεσ Επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 του αρ. 5 τθσ Α.1138/2020 για τα ζτθ 2020
και 2021 εκ παραδρομισ διαβιβάςουν παραςτατικά τθσ κατθγορίασ Α1 - Αντικριηόμενα
Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ;

Α

Οι Επιχειριςεισ Λιπτεσ δφναται να τα χαρακτθρίςουν ωσ μθ αποδεκτι ςυναλλαγι και να
τα διαβιβάςουν με Σφπο Παραςτατικοφ 14.30 - Παραςτατικά Οντότθτασ ωσ Αναγράφονται
από τθν ίδια (Δυναμικό), που είναι και ο τρόποσ που πρζπει να διαβιβάηονται για τα ζτθ
εξαίρεςθσ 2020 και 2021.

Ε

Πωσ διαβιβάηουν τα δεδομζνα τουσ οι Αςφαλιςτικζσ Επιχειριςεισ;

Α

Πρόκειται για υπόχρεεσ οντότθτεσ του άρκρου 1 του ν.4308/2014 και ωσ εκ τοφτου βάςει
του άρκρου2 τθσ Α.1138/2020 διαβιβάηουν δεδομζνα υποχρεωτικά ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myDATA. υγκεκριμζνα διαβιβάηουν τισ ςυναλλαγζσ χονδρικισ (B2B-B2G) με
Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Α1- Αντικριηόμενα Παραςτατικά Θμεδαπισ
/Αλλοδαπισ Εκδότθ και τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ (B2C) με Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ
Κατθγορίασ Α2- Μθ αντικριηόμενα Παραςτατικά Θμεδαπισ/ Αλλοδαπισ Εκδότθ.

Ε

τθν περίπτωςθ που μία Αςφαλιςτικι Εταιρία γνωρίηει ότι ο αντιςυμβαλλόμενοσ τθσ
είναι Επιχείρθςθ και διαβιβάηει το παραςτατικό τθσ (π.χ. αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο) με
Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν, θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ τι ζχει ωσ
υποχρζωςθ να διαβιβάςει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;
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Α

Θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ διαβιβάηει μόνο τον χαρακτθριςμό, εφόςον ςυςχετιςκεί
αυτοματοποιθμζνα θ λογιςτικι εγγραφι εξόδου με τθ ςφνοψθ και τον ΜΑΡΚ που ζχει
λάβει από τθ διαβίβαςθ που ζκανε θ Αςφαλιςτικι Επιχείρθςθ ωσ Εκδότθσ. Θ παραπάνω
διαδικαςία ιςχφει ςε κάκε περίπτωςθ διαβίβαςθσ παραςτατικϊν κατθγορίασ Α1Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ/αλλοδαπισ.

Ε

τθν περίπτωςθ που μία Αςφαλιςτικι Εταιρία είτε γνωρίηει ότι ο αντιςυμβαλλόμενοσ
τθσ είναι ιδιϊτθσ, είτε δεν γνωρίηει αν ςυναλλάςςεται ωσ ατομικι Επιχείρθςθ και
διαβιβάηει το παραςτατικό τθσ (π.χ. αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο) με Σφπο Παραςτατικοφ
11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν), ο αντιςυμβαλλόμενοσ Λιπτθσ που ζχει
ατομικι Επιχείρθςθ και το ζξοδο τον αφορά τι ζχει ωσ υποχρζωςθ να διαβιβάςει ςτθν
ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

Θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι διαβιβάηει ςφνοψθ και χαρακτθριςμό εξόδων
με κατθγορία Β2 Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και με
Σφπο Παραςτατικοφ 13.2 - Παροχι Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ. ε κάκε
περίπτωςθ το χαρακτθρίηουν με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ.

Ε

Πωσ διαβιβάηονται οι ΑΠΕ χονδρικϊν ςυναλλαγϊν (B2B-B2G) και λιανικϊν ςυναλλαγϊν
(B2C), από τισ Επιχειριςεισ Εκδότεσ ιτοι τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ και πωσ από
τουσ Λιπτεσ είτε ςτθν περίπτωςθ που είναι Επιχειριςεισ, είτε ςτθν περίπτωςθ που είναι
Ιδιϊτεσ;

Α

Οι ΑΠΕ ςτθν περίπτωςθ που αφοροφν ςυναλλαγζσ χονδρικισ διαβιβάηονται από τα
Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με Σφπο Παραςτατικοφ Α1 -Αντικριηόμενα Παραςτατικά
Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και ειδικότερα 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν. τθν
περίπτωςθ που αφοροφν ςυναλλαγζσ λιανικισ διαβιβάηονται με Σφπο Παραςτατικοφ Α2 Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και ειδικότερα 11.2Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ο χαρακτθριςμόσ εςόδων είναι
1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων. Αντίςτοιχα οι Λιπτεσ των παραςτατικϊν όταν
ςυναλλάςςονται ωσ Επιχειριςεισ διαβιβάηουν μόνο τον χαρακτθριςμό μετά τον
αυτοματοποιθμζνο ςυςχετιςμό ςφνοψθσ και ΜΑΡΚ που ζχουν λάβει από τον Εκδότθ. τθν
περίπτωςθ που οι Λιπτεσ των παραςτατικϊν ςυναλλάςςονται ωσ ιδιϊτεσ αλλά για
λογαριαςμό Επιχείρθςθσ (π.χ. νόμιμοι εκπρόςωποι, μιςκωτοί) τότε διαβιβάηουν το ζξοδο
με τφπο παραςτατικοφ 13.2 - Παροχι Λιανικϊν υναλλαγϊν Θμεδαπισ - Αλλοδαπισ. ε
κάκε περίπτωςθ ο χαρακτθριςμόσ εξόδων είναι 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα
ζκπτωςθσ.

Ε

Πωσ διαβιβάηονται οι ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ;

Α

Οι ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ διαβιβάηονται με τον Σφπο Παραςτατικοφ 14.1 Σιμολόγιο /
Ενδοκοινοτικζσ Αποκτιςεισ και το πρϊτο κριτιριο είναι θ γεωγραφικι αναφορά τθσ
ςυναλλαγισ και όχι θ υποχρζωςθ για υποβολι Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Ενδοκοινοτικϊν
Αποκτιςεων και Περιοδικισ ΦΠΑ.

Ε

Επιχείρθςθ - Λιπτθσ, που ςυναλλάςςεται με χϊρεσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, χωρίσ
τθν υποχρζωςθ υποβολισ Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Ενδοκοινοτικϊν Αποκτιςεων,
διαβιβάηει τισ ενδοκοινοτικζσ αποκτιςεισ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;
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Α

Ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ ι μθ υποβολισ Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα
Ενδοκοινοτικϊν Αποκτιςεων και υποβολισ Περιοδικισ ΦΠΑ, θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ
διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA με Σφπο Παραςτατικοφ Β2 - Αντικριηόμενα
Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και ειδικότερα για τθν εμπορία αγακϊν 14.1
Σιμολόγιο Ενδοκοινοτικζσ Αποκτιςεισ και για τθν λιψθ υπθρεςιϊν 14.3 Σιμολόγιο
Ενδοκοινοτικι λιψθ Τπθρεςιϊν.

Ε

τθν περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ λαμβάνει παραςτατικά αγορϊν - εξόδων υπθρεςιϊν από Επιχείρθςθ Εκδότθ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ποια υποχρζωςθ
ζχει ωσ προσ τθ διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

Θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι διαβιβάηει ςφνοψθ και χαρακτθριςμό εξόδων
με κατθγορία Β2 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και με
Σφπουσ Παραςτατικϊν 14.1 Σιμολόγιο / Ενδοκοινοτικζσ Αποκτιςεισ για απόκτθςθ αγακϊν
- ζξοδα και 14.3 Σιμολόγιο / Ενδοκοινοτικι Λιψθ Τπθρεςιϊν για υπθρεςίεσ.

Ε

τθν περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ λαμβάνει παραςτατικά αγορϊν - εξόδων υπθρεςιϊν από Επιχείρθςθ Εκδότθ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζςω Ελλθνικοφ
ΑΦΜ-ΦΠΑ ι Φορολογικοφ Αντιπροςϊπου ποια υποχρζωςθ ζχει ωσ προσ τθ διαβίβαςθ
δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

τθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ οι Φορολογικοί Αντιπρόςωποι και οι Επιχειριςεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που διακζτουν ελλθνικό ΑΦΜ - ΦΠΑ δεν είναι υπόχρεοι να
διαβιβάηουν δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ
Επιχείρθςθ Λιπτθσ διαβιβάηει δεδομζνα με Κατθγορία Β2 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά
Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και Σφπο Παραςτατικοφ 14.1-Σιμολόγιο/Ενδοκοινοτικζσ
Αποκτιςεισ με κωδ. Ε3_102_006 Λοιπά για αγορζσ εμπορευμάτων, Ε3_202_005 Λοιπά για
αγορζσ πρϊτων υλϊν και Ε3_313_005 Λοιπά για αγορζσ Ηϊων - Φυτϊν.

Ε

τθν περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ λαμβάνει παραςτατικά αγορϊν - εξόδων υπθρεςιϊν από Επιχείρθςθ Εκδότθ από Σρίτεσ Χϊρεσ ποια υποχρζωςθ ζχει ωσ προσ τθ
διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

Θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι διαβιβάηει ςφνοψθ και χαρακτθριςμό εξόδου
με κατθγορία Β2 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και με
Σφπουσ Παραςτατικϊν 14.2 Σιμολόγιο / Αποκτιςεισ Σρίτων Χωρϊν για απόκτθςθ αγακϊν
και 14.4 Σιμολόγιο / Λιψθ Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν για λιψθ υπθρεςιϊν.

Ε

Πωσ διαβιβάηει θ Επιχείρθςθ ςτθν περίπτωςθ που λαμβάνει ζξοδα από Επιχειριςεισ
αλλοδαπισ ι εκδίδει ζςοδα προσ Επιχειριςεισ αλλοδαπισ και δεν γνωρίηει τον
αντίςτοιχο ΑΦΜ τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ και μζχρι να τθσ
γνωςτοποιθκεί ο ΑΦΜ ςτθν περίπτωςθ που υφίςταται;

Α

Μζχρι να γίνει γνωςτό ςτθν Επιχείρθςθ ο ΑΦΜ τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ Επιχείρθςθσ
αλλοδαπισ, αυτι διαβιβάηει τα παραςτατικά που εκδίδει ι λαμβάνει ςυμπλθρϊνοντασ
ςτο πεδίο ΑΦΜ αντιςυμβαλλόμενου εννζα μθδενικά "000000000".

Ε

τθν περίπτωςθ που θ χϊρα εγκατάςταςθσ τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ επιχείρθςθσ δεν
διακζτει μοναδικοφσ αρικμοφσ φορολογικισ ταυτοποίθςθσ, πωσ κα διαβιβάηει θ
Επιχείρθςθ τα ςτοιχεία ΑΦΜ αντιςυμβαλλόμενου;
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Α

Διαβιβάηει ςυμπλθρϊνοντασ ςτο πεδίο ΑΦΜ με εννζα μθδενικά "000000000".

Ε

Πωσ διαβιβάηουν τα δεδομζνα των ςυναλλαγϊν εςόδων τουσ οι Επιχειριςεισ Εκδότεσ
ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι εφικτό να διακρίνουν το πελατολόγιο τουσ ςε
Επιχειριςεισ και Ιδιϊτεσ;

Α

τθν περίπτωςθ αυτι οι Επιχειριςεισ διαβιβάηουν τα δεδομζνα ςυναλλαγϊν εςόδων ωσ
λιανικι και ςυγκεκριμζνα με Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Α2 - Μθ
Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ. Οι Λιπτεσ ςτθν περίπτωςθ
που τα παραςτατικά λιανικισ αφοροφν τθν Επιχείρθςθ τουσ, διαβιβάηουν τα ζξοδα αυτά
με Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Β1- Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ
θμεδαπισ / αλλοδαπισ και ςυγκεκριμζνα με 13.1. Ζξοδα - Αγορζσ Λιανικϊν υναλλαγϊν
θμεδαπισ/αλλοδαπισ και 13.2 Παροχι Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ/αλλοδαπισ.

Ε

τθν περίπτωςθ που εκδοκεί τιμολόγιο και θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ δεν το αποδζχεται,
ζχει τθν δυνατότθτα να το χαρακτθρίςει ςχετικά ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

Ναι μπορεί να επιλζξει μθ αποδεκτι ςυναλλαγι ανεξάρτθτα από τθν διαβίβαςθ του
Εκδότθ.

Ε

Οι Σφποι Παραςτατικϊν τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ myDATA είναι πάντα φορολογικά
ςτοιχεία που εκδίδονται ι μπορεί να αφοροφν και ςε λογιςτικζσ εγγραφζσ που
διενεργοφνται και μεταςχθματίηονται ςε Σφπουσ Παραςτατικϊν;

Α

Οι Σφποι Παραςτατικϊν μπορεί να είναι είτε φορολογικά ςτοιχεία που εκδίδονται, είτε
λογιςτικζσ εγγραφζσ που διενεργοφνται. τθν δεφτερθ περίπτωςθ θ ειρά και ο Αφξων
Αρικμόσ εκάςτου παραςτατικοφ που δθμιουργείται από τθν Επιχείρθςθ είναι μοναδικά
και αναφζρονται ςτθν λογιςτικι εγγραφι που αφοροφν. ε κάκε περίπτωςθ οι Σφποι
Παραςτατικϊν των Κατθγοριϊν Β1, Β2 και Γ προζρχονται από λογιςτικζσ εγγραφζσ.

Ε

Ποια είναι τα βαςικά ςτοιχεία που αποτελοφν τθν ταυτότθτα του παραςτατικοφ (Uid)
και είναι τα πεδία που υποχρεωτικά πρζπει να ςυμπλθρωκοφν, ϊςτε να γίνει αποδεκτό
ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

Σα βαςικά ςτοιχεία που αποτελοφν τθν ταυτότθτα του παραςτατικοφ (Uid) είναι τα
κάτωκι: 1) ΑΦΜ Εκδότθ, 2) Θμερομθνία Ζκδοςθσ, 3) Α/Α Εγκατάςταςθσ Εκδότθ, 4)Σφποσ
Παραςτατικοφ, 5) ειρά, 6) Α/Α Παραςτατικοφ.

Ε

Είναι υποχρεωτικό ζνα παραςτατικό να ζχει ειρά;

Α

Όχι, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ειρά ςτο ςχετικό πεδίο παίρνει υποχρεωτικά τθν τιμι
"0".

Ε

τθν περίπτωςθ που μία Επιχείρθςθ εκδίδει Σιμολόγιο Πϊλθςθσ για Α λόγο και
Σιμολόγιο Δελτίο Αποςτολισ για Β λόγο χωρίσ να αναγράφεται ειρά κατά τθν ζκδοςθ
τουσ, ο Σφποσ Παραςτατικοφ που αντιςτοιχεί και ςτα δφο παραςτατικά ανικει ςτθν
Κατθγορία Α1 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και
ςυγκεκριμζνα ςτο 1.1.Σιμολόγιο Πϊλθςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ πωσ διαβιβάηονται
τα δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;
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Α

ε αυτι τθν περίπτωςθ απαιτείται τόςο για τθν ομοιόμορφθ διαβίβαςθ, όςο και για να
αποφευχκεί θ λάκοσ διαβίβαςθ να ειςαχκεί ειρά ςτα παραςτατικά που διαβιβάηονται.
υγκεκριμζνα προτείνεται για το Σιμολόγιο Πϊλθςθσ να διαβιβάηεται με ειρά Α και το
Σιμολόγιο Δελτίο Αποςτολισ με ειρά Β. Ο παραπάνω χειριςμόσ προτείνεται ςε κάκε άλλθ
παρόμοια περίπτωςθ.

Ε

Πωσ μπορεί να διαβιβάςει το παραςτατικό θ Επιχείρθςθ Εκδότθσ ςτθν περίπτωςθ που
δεν γνωρίηει τον Α/Α Εγκατάςταςθσ Μθτρϊου του Λιπτθ;

Α

ε κάκε περίπτωςθ ο Α/Α Εγκατάςταςθσ του Λιπτθ δεν είναι μζροσ τθσ ταυτότθτασ του
παραςτατικοφ και μπορεί να διαβιβαςτεί με τιμι "0" και μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
Επιχείρθςθ Εκδότθσ δεν το γνωρίηει κατά τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ.

Ε

Ποια είναι θ ζννοια τθσ Ετεροχρονιςμζνθσ Καταχϊρθςθσ Εξόδου για τθν Επιχείρθςθ
Λιπτθ για Σφπουσ Παραςτατικϊν είτε τθσ Κατθγορίασ Α1 Αντικριηόμενα Παραςτατικά
Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ, είτε τθσ Κατθγορίασ Β1 Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά
Λιπτθ θμεδαπισ/αλλοδαπισ είτε τθσ Κατθγορίασ Β2 Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ
θμεδαπισ/αλλοδαπισ;

Α

Θ Επιχείρθςθ που λαμβάνει παραςτατικά των Κατθγοριϊν Α1, Β1 και Β2 ζχει τθ
δυνατότθτα να διαβιβάςει, ςε διαφορετικι φορολογικι περίοδο ΦΠΑ από αυτι που
αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ του παραςτατικοφ του Εκδότθ, α) χαρακτθριςμό
εξόδων για τα παραςτατικά τθσ κατθγορίασ Α1 του Λιπτθ και β) ςφνοψθ με χαρακτθριςμό
εξόδων για τα παραςτατικά τθσ Κατθγορίασ Β1 και Β2. τθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων
αφορά τθ διαβίβαςθ δεδομζνων (κυρίωσ για το χαρακτθριςμό εξόδων για τα Α1 Λιπτθ),
τον επόμενο μινα από το μινα που αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ του
παραςτατικοφ.

Ε

Ο τρόποσ εξόφλθςθσ είναι υποχρεωτικό πεδίο και πρζπει να παρακολουκείται από τθν
ζκδοςθ του παραςτατικοφ ζωσ και τθσ εξόφλθςθ του;

Α

Ο τρόποσ εξόφλθςθσ είναι υποχρεωτικό πεδίο και διαβιβάηεται από τον Εκδότθ με μία
από τισ παρακάτω τιμζσ που ζχουν δοκεί αποτυπϊνοντασ ενδεικτικά τθ διαδικαςία
εξόφλθςθσ:
1. Επαγ. Λογαριαςμόσ Πλθρωμϊν Θμεδαπισ
2. Επαγ. Λογαριαςμόσ Πλθρωμϊν Αλλοδαπισ
3. Μετρθτά
4. Επιταγι
5. Επί Πιςτϊςει
τθν περίπτωςθ διαφορετικοφ τρόπου εξόφλθςθσ από αυτόν που είχε αρχικά διαβιβάςει
θ Επιχείρθςθ Εκδότθσ, δεν απαιτείται ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ θ διόρκωςι του.

Ε

Ποιο τρόπο πλθρωμισ επιλζγει θ Επιχείρθςθ Εκδότθσ ςτθν περίπτωςθ εξόφλθςθσ
ςυναλλαγισ με πιςτωτικι κάρτα και ποιο ςτθν περίπτωςθ εξόφλθςθσ με χρεωςτικι
κάρτα;

Α

τθν περίπτωςθ εξόφλθςθσ ςυναλλαγισ με Πιςτωτικι κάρτα, θ Επιχείρθςθ Εκδότθσ
επιλζγει τρόπο εξόφλθςθσ: «Επαγγ. Λογαριαςμόσ Πλθρωμϊν Θμεδαπισ».
τθν περίπτωςθ εξόφλθςθσ ςυναλλαγισ με Χρεωςτικι κάρτα, θ Επιχείρθςθ Εκδότθσ
επιλζγει τρόπο εξόφλθςθσ: «Μετρθτά».
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Ε

Με ποιο τρόπο διαβιβάηονται τα μικροζξοδα από τθν Επιχείρθςθ Λιπτθ που λαμβάνει
αποδείξεισ λιανικισ (βενηίνεσ, γραφικι φλθ κ.τ.λ.);

Α

Οι Επιχειριςεισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ διαβιβάηουν τα ζξοδα τουσ με Σφπουσ
Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ
Β1 - Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ
θμεδαπισ/αλλοδαπισ και ςυγκεκριμζνα με 13.1 Ζξοδα - Αγορζσ Λιανικϊν υναλλαγϊν
θμεδαπισ/αλλοδαπισ και 13.2 Παροχι Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ/αλλοδαπισ ανά
περίπτωςθ. Ο τρόποσ διαβίβαςθσ διενεργείται είτε ςυγκεντρωτικά με ΑΦΜ Εκδότθ με
εννζα μθδενικά "000000000", είτε ανά ΑΦΜ Εκδότθ παραςτατικοφ λιανικισ, είτε μία μία.
ε κάκε περίπτωςθ διαβιβάηονται εντόσ τθσ φορολογικισ περιόδου ΦΠΑ που αφοροφν,
ανάλογα με το λογιςτικό ςφςτθμα που τθρεί ο Λιπτθσ (απλογραφικό – διπλογραφικό
λογιςτικό ςφςτθμα).

Ε

τθν περίπτωςθ που Επιχείρθςθ εκδϊςει είτε για ςυναλλαγζσ χονδρικισ, είτε για
ςυναλλαγζσ λιανικισ, παραςτατικό με μθδενικι αξία ζχει τθν υποχρζωςθ να το
διαβιβάςει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

τθν περίπτωςθ που εκδοκεί είτε παραςτατικό χονδρικισ, είτε παραςτατικό λιανικισ με
μθδενικι αξία είτε για μζροσ, είτε για όλεσ τισ γραμμζσ φνοψθσ, ςε κάκε περίπτωςθ θ
Επιχείρθςθ Εκδότθσ υποχρεοφται να το διαβιβάςει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA.
Για τθ γραμμι φνοψθσ που ζχει μθδενικι αξία διαβιβάηει χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν
εςόδων ανά περίπτωςθ με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων, με τον ςχετικό
Σφπο Παραςτατικοφ τθσ Κατθγορίασ Α1 και Α2.

Ε

Μζχρι τθν νομοκζτθςθ του ςχετικοφ άρκρου κυρϊςεων για τθ μθ διαβίβαςθ, τθν
εκπρόκεςμθ διαβίβαςθ και τθν ανακριβι διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myDATA ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υποχρεωτικισ διαβίβαςθσ που
προβλζπεται ςτθν Α.1138/2020, θ ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόςτιμα;

Α

Όχι το άρκρο 15Α του ν.4174/2013 που ορίηει τθν θλεκτρονικι διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν
ψθφιακι πλατφόρμα myDATA ζωσ ότου οριςτοφν δεν προβλζπει κυρϊςεισ. Ζωσ τθ
νομοκζτθςθ του ςχετικοφ άρκρου κυρϊςεων δεν επιβάλλονται πρόςτιμα για
προγενζςτερθ περίοδο. ε κάκε περίπτωςθ ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ προκρίνεται θ
ςυμμετοχι ςτθ διαβίβαςθ δεδομζνων, για τθ ςταδιακι εκπαίδευςθ του οικοςυςτιματοσ
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.

Ε

ε περιπτϊςεισ που θ Επιχείρθςθ Εκδότθσ ςυναλλάςςεται με το Δθμόςιο και κατά τθν
ζκδοςθ του παραςτατικοφ δεν γνωρίηει τισ κρατιςεισ τθσ ςχετικισ ςυναλλαγισ
υφίςτανται κυρϊςεισ;

Α

Μζχρι τθ νομοκζτθςθ του ςχετικοφ άρκρου κυρϊςεων δεν επιβάλλονται πρόςτιμα περί
ανακριβοφσ διαβίβαςθσ. ε κάκε περίπτωςθ ο Λιπτθσ πριν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ
παραςτατικοφ ζχει τθν υποχρζωςθ, ειδικότερα όταν ςυντάςςεται ςχετικι ςφμβαςθ π.χ. με
το Δθμόςιο, να ενθμερϊνει τον Εκδότθ για τθ ςχετικι διαδικαςία εκκακάριςθσ και
πλθρωμισ του παραςτατικοφ και ειδικότερα για τισ ςχετικζσ κρατιςεισ που τθν αφοροφν.
Ειδικότερα ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου κα υπάρχει ςχετικι ανοχι κυρίωσ για
τισ B2G ςυναλλαγζσ.

Ε

Για το ζτοσ 2021 επιβάλλονται πρόςτιμα ςτισ περιπτϊςεισ εκπρόκεςμθσ διαβίβαςθσ ςε
ςχζςθ με τον πραγματικό χρόνο;
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Α

Όχι για τουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω. Αυτό δεν πρζπει να εκλθφκεί ωσ
μόνιμθ και κανονικι διαδικαςία διαβίβαςθσ αλλά ωσ περίοδοσ ανοχισ, εκπαίδευςθσ,
ενθμζρωςθσ και τελικισ διαβίβαςθσ με ζνταςθ ςτα ζςοδα.

Ε

Ο Λογιςτισ μπορεί να διαβιβάηει όλα τα ζςοδα των πελατϊν του ζωσ τισ 20 του
επόμενου μινα από τθν ζκδοςθ εκάςτου παραςτατικοφ;

Α

Ναι αλλά μόνο για τθν περίοδο ανοχισ και όχι υποχρεωτικά. Από τθ νομοκζτθςθ του
ςχετικοφ άρκρου των κυρϊςεων και μετά ο Λογιςτισ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθ
διαβίβαςθ μόνο των εξόδων που λαμβάνει από Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Α1
Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ, τθσ Κατθγορίασ Β1 Μθ
Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ/αλλοδαπισ, τθσ Κατθγορίασ Β2
Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ/αλλοδαπισ και τθσ Κατθγορίασ Γ Εγγραφζσ
Σακτοποίθςθσ Εςόδων Εξόδων, βάςει των ορίων που προβλζπονται ςτθν Α.1138/2020.
χετικά με τα ζςοδα δφναται να διαβιβάηει μόνο τα ζςοδα των Επιχειριςεων που ζχουν τα
όρια τθσ Ειδικισ Φόρμασ Καταχϊρθςθσ. ε κάκε περίπτωςθ προκρίνεται οι Επιχειριςεισ
να διαβιβάηουν ανεξαρτιτωσ ορίου τα ζςοδα τουσ με θλεκτρονικό μζςο (Πάροχοσ, ERP,
Εφαρμογι Ζκδοςθσ και Διαβίβαςθσ Παραςτατικϊν τθσ ΑΑΔΕ, ΦΘΜ για ςυναλλαγζσ
λιανικισ) και οι Λογιςτζσ μόνο τα Ζξοδα και τισ εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εςόδων - εξόδων.

Ε

Πωσ διαβιβάηονται τα δεδομζνα τθσ μεταβατικισ περιόδου που ςε κάκε περίπτωςθ
υπάρχει θ υποχρζωςθ να διαβιβαςτοφν μεταγενζςτερα για το φορολογικό ζτοσ 2021
ςχετικά με τα ζςοδα, τα ζξοδα και τισ εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εςόδων εξόδων;

Α

Δεδομζνου ότι το φορολογικό ζτοσ 2021 είναι ζτοσ ανοχισ, εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθσ οι
Επιχειριςεισ διαβιβάηουν τισ ςυναλλαγζσ χονδρικισ ςχετικά με τα αξιακά δεδομζνα
τουλάχιςτον με κακαρι αξία και τυχόν Φ.Π.Α., τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ ςυγκεντρωτικά
ανά μινα μζςω τθσ λογιςτικισ εγγραφισ εςόδων λιανικισ από το Λογιςτικό Πρόγραμμα ERP είτε τθσ Επιχείρθςθσ, είτε του Λογιςτι για όλεσ τισ περιπτϊςεισ εςόδων λιανικισ. Σο
ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ εξόδων. Οι εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εςόδων - εξόδων
διαβιβάηονται είτε αναλυτικά, είτε ςυγκεντρωτικά ζωσ τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ
Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.

Ε

τθν περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ ζχει φορολογικό ζτοσ διαφορετικό από τθν
01/01/20xx ζωσ 31/12/20xx, θ περίοδοσ που αφορά μζροσ από το προθγοφμενο
φορολογικό τθσ ζτοσ τθν κακιςτά υπόχρεθ να διαβιβάςει και όλο το προθγοφμενο;

Α

Όχι, ςτθν περίπτωςθ αυτι θ Επιχείρθςθ διαβιβάηει μόνο από τθν θμερομθνία
υποχρεωτικισ διαβίβαςθσ και μετά. χετικά με το φορολογικό ζτοσ που διαβιβάηει
ολόκλθρο ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA αυτό είναι το επόμενο.

Ε

τθν περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ διαβιβάηει Σφπουσ Παραςτατικϊν 17.3 και 17.5 τθσ
Κατθγορίασ Γ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Εξόδων για τθ λογιςτικι βάςθ,
επθρεάηεται και θ φορολογικι βάςθ;

Α

Ναι, αντικζτωσ οι Σφποι Παραςτατικϊν 17.4 και 17.6 τθσ Κατθγορίασ Γ Εγγραφζσ
Σακτοποίθςθσ Εςόδων-Εξόδων επθρεάηουν μόνο τθ φορολογικι βάςθ.

Ε

Η Εφαρμογι Ζκδοςθσ Παραςτατικϊν και Διαβίβαςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. ζχει όρια ι μποροφν
να τθ χρθςιμοποιοφν όλεσ οι Επιχειριςεισ;

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ
www.aade.gr

101.

Α

Όχι δεν ζχει όρια, τθν Εφαρμογι Ζκδοςθσ Παραςτατικϊν και Διαβίβαςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
μποροφν να τθ χρθςιμοποιοφν όλεσ οι Επιχειριςεισ.

Ε

Επιχείρθςθ μθ εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα, με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδασ, που ζχει λάβει
άδεια αναςτολισ καταβολισ του Φ.Π.Α., υποχρεοφνται ςε διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν
ψθφιακι πλατφόρμα myDATA;

Α

τθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ myDATA και ςφμφωνα με το
άρκρο 2 τθσ Α.1138/2020, τα μθ εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα,
με ελλθνικό ΑΦΜ-ΦΠΑ βάςει τθσ ΠΟΛ.1113/22.5.2013 και με άδεια αναςτολισ
καταβολισ ΦΠΑ βάςει των διατάξεων του άρκρου 7 του ν.4132/2013 και τθσ
ΠΟΛ.1126/28.5.2013, δεν είναι υπόχρεα ςτθ διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myDATA. τθν περίπτωςθ αυτι θ Επιχείρθςθ Λιπτθσ που είναι υπόχρεθ ςτθν
θλεκτρονικι διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA, διαβιβάηει
δεδομζνα τθσ κατθγορίασ Β2 – Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ/αλλοδαπισ,
με Σφπο Παραςτατικοφ είτε 14.1 Σιμολόγιο/Ενδοκοινοτικζσ Αποκτιςεισ, είτε 14.2
Σιμολόγιο/ Αποκτιςεισ Σρίτων Χωρϊν.

