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Εγγραφή στο myDATA REST API – Εξουσιοδοτήσεις
1.

2.

3.

Ε

Χρειάηεται να κάνω εγγραφι ςτο myDATA REST API για τθν διαβίβαςθ δεδομζνων
μζςω Ειδικισ Φόρμασ Καταχϊριςθσ;

Α

Όχι, δεν χρειάηεται. Η διαβίβαςθ δεδομζνων μζςω τθσ Ειδικισ Φόρμασ Καταχϊριςθσ
πραγματοποιείται με χριςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ TAXISnet.

Ε

Ποιουσ αφορά θ εγγραφι ςτο myDATA REST API;

Α

Η εγγραφι ςτο myDATA REST API αφορά διαβίβαςθ και λιψθ δεδομζνων για χριςτεσ
Εμπορικϊν / Λογιςτικϊν προγραμμάτων διαχείριςθσ (ERP). Συγκεκριμζνα αφορά
Επιχειριςεισ, Λογιςτζσ / Λογιςτικά γραφεία και Λογιςτζσ Μιςκωτοφσ.
Η εγγραφι είναι απαραίτθτθ για να εκδοκεί ο κωδικόσ API (κλειδί ειςόδου) ο οποίοσ
διαςυνδζει το Εμπορικό / Λογιςτικό πρόγραμμα (ERP) με τθν διεπαφι REST API μζςω
τθσ οποίασ διαβιβάηονται δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA.

Ε

Πϊσ κάνω εγγραφι ςτο παραγωγικό περιβάλλον;

Α

Ατομικι Επιχείρθςθ
Για να πραγματοποιιςετε εγγραφι χριςτθ ςτο παραγωγικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ
myDATA και να εκδϊςετε κλειδί ειςόδου (κωδικόσ API), βεβαιωκείτε ότι είςτε εκτόσ
Λογιςτικοφ προγράμματοσ (ERP), χρθςιμοποιιςτε ζναν περιθγθτι ιςτοφ (web browser)
π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox και ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδρομι:
www.aade.gr / Υπθρεςίεσ προσ Επιχειριςεισ / myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ /
Εμπορικά/Λογιςτικά προγράμματα διαχείριςθσ (ERP) / Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι.
Στο εικονίδιο ςφνδεςθσ (login) χρθςιμοποιείτε προςωπικοφσ κωδικοφσ TAXISnet.
Επιλζγετε τθν ενότθτα «Εγγραφι ςτο myDATA REST API» και ςυμπλθρϊνετε τθ φόρμα
«Νζα εγγραφι».
Το Όνομα Χριςτθ μπορεί να αποτελείται από λατινικοφσ χαρακτιρεσ (κεφαλαία ι πεηά),
αρικμοφσ και τα ςφμβολα άνω και κάτω παφλα (- και _). Το Όνομα Χριςτθ που
ςυμπλθρϊνετε δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε άλλθ ενεργι εγγραφι (του ίδιου ι
άλλου χριςτθ), δθλαδι δεν επιτρζπεται να δοκοφν ςτο ςφςτθμα δυο ενεργζσ εγγραφζσ
με το ίδιο Όνομα Χριςτθ.
Το email που ςυμπλθρϊνετε δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε άλλθ ενεργι εγγραφι
(του ίδιου ι άλλου χριςτθ), δθλαδι δεν επιτρζπεται να δοκοφν ςτο ςφςτθμα δυο
ενεργζσ εγγραφζσ με το ίδιο email.
Εάν μια εγγραφι διαγραφεί, τότε το Όνομα Χριςτθ και το email μποροφν να
επαναχρθςιμοποιθκοφν.
Όταν ολοκλθρϊνεται θ εγγραφι χριςτθ, εκδίδεται ο κωδικόσ API (κλειδί ειςόδου) και
αποςτζλλεται αυτόματα ζνα ενθμερωτικό μινυμα επιτυχοφσ εγγραφισ ςτο email που
ςυμπλθρϊςατε ςτθν φόρμα εγγραφισ.
Ο λογαριαςμόσ email που ςυμπλθρϊνετε ςτθν εγγραφι ςασ ςτο myDATA REST API, ςτθν
πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ, δεν χρθςιμοποιείται για άλλουσ λόγουσ π.χ.
αλλθλογραφία.
Επιχείρθςθ - Νομικό Πρόςωπο
Ακολουκείτε τθν ίδια διαδρομι με τθν εγγραφι Ατομικισ Επιχείρθςθσ.
Στο εικονίδιο ςφνδεςθσ (login) χρθςιμοποιείτε κωδικοφσ TAXISnet, είτε
εξουςιοδοτθμζνου Εκπροςϊπου, ςτθν περίπτωςθ Νόμιμου Εκπροςϊπου, είτε
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εξουςιοδοτθμζνου Λογιςτι /Λογιςτικοφ Γραφείου.
Η εφαρμογι δίνει τθ δυνατότθτα να πραγματοποιθκεί θ εγγραφι χρθςιμοποιϊντασ
τουσ κωδικοφσ TAXISnet Νομικϊν Προςϊπων όμωσ προκρίνεται να ακολουκείτε τθ
διαδρομι υποβολισ δθλϊςεων ςτο TAXISnet π.χ. Φ.Π.Α., Δ.Φ.Ε., όπου πάντα γίνεται
χριςθ κωδικϊν TAXISnet εξουςιοδοτθμζνων Φυςικϊν Προςϊπων (Νόμιμοσ
Εκπρόςωποσ ι Λογιςτισ / Λογιςτικό Γραφείο) και όχι κωδικϊν Νομικϊν Προςϊπων.
Μπαίνοντασ ςτθν εφαρμογι επιλζγετε το εικονίδιο «Προφίλ Χριςτθ» (πάνω δεξιά ςτθν
οκόνθ, δίπλα από το όνομα χριςτθ) και κάνετε «Επιλογι Φορολογοφμενου».
Κατόπιν επιλζγετε ανά περίπτωςθ είτε «Εκπρόςωποσ Νομικοφ προςϊπου» είτε
«Λογιςτισ / Λογιςτικό Γραφείο», ανάλογα με τουσ κωδικοφσ TAXISnet που
χρθςιμοποιιςατε για να ειςζλκετε ςτθν εφαρμογι.
Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ λίςτα των ΑΦΜ των Νομικϊν προςϊπων που ςυνδζονται με
ςχζςθ εξουςιοδότθςθσ και επιλζγετε τον ΑΦΜ για τον οποίο κα γίνει θ εγγραφι.
Για να εμφανιςτεί θ λίςτα των ΑΦΜ είναι απαραίτθτο να ζχουν προθγθκεί οι
εξουςιοδοτιςεισ, μζςω τθσ εφαρμογισ TAXISnet.
Όταν ολοκλθρωκοφν οι επιλογζσ ςασ, το λεκτικό πάνω δεξιά ςτθν οκόνθ πρζπει να
αναφζρει ότι το Φυςικό Πρόςωπο (είτε Λογιςτισ / Λογιςτικό Γραφείο, είτε Νόμιμοσ
Εκπρόςωποσ), εκπροςωπεί το Νομικό Πρόςωπο για το οποίο κα γίνει θ εγγραφι.
Στθ ςυνζχεια επιλζγετε τθν ενότθτα «Εγγραφι ςτο myDATA REST API» και
ςυμπλθρϊνετε τθ φόρμα «Νζα Εγγραφι» ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ εγγραφισ
Ατομικισ Επιχείρθςθσ.
Λογιςτισ Μιςκωτόσ
Στθν περίπτωςθ εγγραφισ Λογιςτι Μιςκωτοφ ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία όπωσ
αυτι περιγράφεται παραπάνω για τθν Ατομικι Επιχείρθςθ. Συγκεκριμζνα ο Λογιςτισ
Μιςκωτόσ λαμβάνει κωδικό API μόνο για ςκοποφσ διαβίβαςθσ δεδομζνων εξόδων
ςφμφωνα με το αρ. 6 παρ.3 τθσ Α.1138/2000, μετά και τθ ςχετικι εξουςιοδότθςθ που
λαμβάνει από τθν Επιχείρθςθ.

4.

5.

Ε

Πϊσ ανακτϊ τα ςτοιχεία τθσ εγγραφισ μου;

Α

Για να ανακτιςετε τα ςτοιχεία τθσ εγγραφισ ςασ ςτο REST API ακολουκιςτε τθν
παρακάτω διαδρομι:
www.aade.gr / Υπθρεςίεσ προσ Επιχειριςεισ / myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ /
Εμπορικά/Λογιςτικά προγράμματα διαχείριςθσ (ERP)
Κάνετε είςοδο ςτθν εφαρμογι με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ TAXISnet που
χρθςιμοποιιςατε για να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ, επιλζγετε τθν ενότθτα
«Εγγραφι ςτο myDATA REST API», τα ςτοιχεία τθσ εγγραφισ ςασ βρίςκονται ςτθ λίςτα
«Χριςτεσ».

Ε

Πϊσ κάνω αλλαγι λογαριαςμοφ email / διαγραφι τθσ εγγραφισ μου;

Α

Για να κάνετε αλλαγι λογαριαςμοφ email εγγραφισ, κα διαγράψετε τθν εγγραφι ςασ
και κα δθμιουργιςετε μια νζα εγγραφι με το email που επικυμείτε να
χρθςιμοποιιςετε. Ακολουκιςτε τθν παρακάτω διαδρομι:
www.aade.gr / Υπθρεςίεσ προσ Επιχειριςεισ / myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ /
Εμπορικά/Λογιςτικά προγράμματα διαχείριςθσ (ERP)
Κάνετε είςοδο ςτθν εφαρμογι με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ TAXISnet που
χρθςιμοποιιςατε για να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ, επιλζγετε τθν ενότθτα
«Εγγραφι ςτο myDATA REST API» και από τθν λίςτα «Χριςτεσ» επιλζγετε τθν ενζργεια
«Διαγραφι» που βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ γραμμισ τθσ εγγραφισ ςασ.
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Κατόπιν τθσ διαγραφισ, μπορείτε να προχωριςετε ςτθν υποβολι νζασ εγγραφισ με νζο
Όνομα Χριςτθ.

6.

7.

8.

9.

Ε

Πϊσ κάνω εγγραφι ςτο δοκιμαςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ myDATA;

Α

Για να πραγματοποιιςετε εγγραφι χριςτθ ςτο δοκιμαςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ
myDATA και να εκδϊςετε κλειδί ειςόδου (subscription key), ακολουκιςτε τθν παρακάτω
διαδρομι:
www.aade.gr / Υπθρεςίεσ προσ Επιχειριςεισ / myDATA –Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ /
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ – Εκδόςεισ / Portal για προγραμματιςτζσ, επιλζγετε από το
κείμενο τον ςφνδεςμο «εδϊ».
Μετά τθν είςοδο, επιλζγετε «Εγγραφι Χριςτθ» και ςυμπλθρϊνετε τθ «Φόρμα
εγγραφισ».

Ε

Σι κάνω ςτθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ τεχνικοφ ςφάλματοσ ςτθν διαςφνδεςθ του
προγράμματοσ διαχείριςθσ (ERP) με τθν διεπαφι API;

Α

Στθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ τεχνικοφ ςφάλματοσ διαςφνδεςθσ, πρζπει να ελζγξετε από
τα ςτοιχεία τθσ εγγραφισ ςασ αν ο κωδικόσ API που χρθςιμοποιείτε είναι ενεργόσ και
εάν το πρόγραμμα διαχείριςθσ (ERP) χρθςιμοποιεί τα ςωςτά url των μεκόδων του REST
API για το παραγωγικό περιβάλλον.
Η διαςφνδεςθ ολοκλθρϊνεται με επιτυχία μόνο ςτθν περίπτωςθ ςωςτοφ ςυνδυαςμοφ
κλειδιοφ ειςόδου (κωδικόσ API) παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ / url μεκόδων διεπαφισ
παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ.
Για να ανακτιςετε τισ διευκφνςεισ url για τισ μεκόδουσ τθσ διεπαφισ REST API, ςτο
παραγωγικό και ςτο δοκιμαςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ myDATA, ακολουκιςτε τθν
παρακάτω διαδρομι:
www.aade.gr / Υπθρεςίεσ προσ Επιχειριςεισ / myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ /
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ – Εκδόςεισ / «Τεχνικι περιγραφι διεπαφϊν REST API για
διαβίβαςθ & λιψθ δεδομζνων για χριςτεσ ERP» Ζκδοςθ 1.0.2 (κεφ. 4).

Ε

Με ποιον κωδικό API υλοποιείται θ διαβίβαςθ και λιψθ δεδομζνων τθσ Επιχείρθςθσ;

Α

Η διαβίβαςθ και λιψθ δεδομζνων Εςόδων, Εξόδων και Εγγραφϊν Τακτοποίθςθσ για τθν
Επιχείρθςθ δφναται να υλοποιείται με τον κωδικό API:
- τθσ Επιχείρθςθσ
- του εξουςιοδοτθμζνου Λογιςτι / Λογιςτικοφ Γραφείου
- του εξουςιοδοτθμζνου Λογιςτι Μιςκωτοφ
Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που θ Επιχείρθςθ υπερβαίνει τα όρια ακακάριςτων εςόδων
ςφμφωνα με το αρ. 6 παρ.3 τθσ Α.1138/2000 θ διαβίβαςθ των χαρακτθριςμϊν Εξόδων
και των Εγγραφϊν Τακτοποίθςθσ υλοποιείται μόνο από τον κωδικό API, είτε του
εξουςιοδοτθμζνου Λογιςτι / Λογιςτικό Γραφείο, είτε του εξουςιοδοτθμζνου Λογιςτι
Μιςκωτοφ, (παραπομπι ςτθν ερϊτθςθ 96 των Συχνϊν Ερωτιςεων – Απαντιςεων
myDATA * Επιχειρθςιακά κζματα).

Ε

Ο Λογιςτισ/Λογιςτικό Γραφείο εκδίδει ζναν κωδικό API για διαβίβαςθ /
χαρακτθριςμό / ακφρωςθ / λιψθ λίςτασ δεδομζνων που αφοροφν τον ίδιο και ζναν
για κάκε πελάτθ του;
Όχι, δεν χρειάηεται θ ζκδοςθ διαφορετικϊν κωδικϊν API.
Η διαβίβαςθ και λιψθ δεδομζνων που αφοροφν τον Λογιςτι/Λογιςτικό Γραφείο και τον
πελάτθ του υλοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ με τον κωδικό API τθσ εγγραφισ του.

Α
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Η εφαρμογι προςφζρει, μζςω του πεδίου entityVatNumber, τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ
κλιςεων κάκε μεκόδου τθσ διεπαφισ REST API από τον εξουςιοδοτθμζνο
Λογιςτι/Λογιςτικό Γραφείο. Όταν ςτο πεδίο ςυμπλθρωκεί ο ΑΦΜ του πελάτθ, θ
διαβίβαςθ και λιψθ δεδομζνων αφορά αποκλειςτικά τον ΑΦΜ του πελάτθ του.
Όταν το πεδίο παραμζνει κενό, θ διαβίβαςθ και λιψθ δεδομζνων αφορά αποκλειςτικά
τον ΑΦΜ του Λογιςτι/Λογιςτικοφ Γραφείου.
Με αυτό τον τρόπο ο Λογιςτισ/Λογιςτικό Γραφείο μπορεί να διαβιβάηει δεδομζνα για
τον πελάτθ του.

10.

11.

12.

Ε

Πϊσ μπορϊ να εξουςιοδοτιςω Λογιςτι / Λογιςτικό Γραφείο;

Α

Η Επιχείρθςθ δίνει εξουςιοδότθςθ ςτο Λογιςτι / Λογιςτικό Γραφείο, μζςω τθσ
εφαρμογισ TAXISnet «Εξουςιοδοτιςεισ», για το αντικείμενο «Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν
Βιβλίων». Συγκεκριμζνα ακολουκείται θ παρακάτω διαδρομι:
www.aade.gr / myTAXISnet / Εξουςιοδοτιςεισ.

Ε

Πϊσ μπορϊ να εξουςιοδοτιςω Λογιςτι Μιςκωτό;

Α

Η Επιχείρθςθ εξουςιοδοτεί Λογιςτι Μιςκωτό μζςω τθσ εφαρμογισ TAXISnet
«Εξουςιοδοτιςεισ», μόνο από τθν επιλογι «Εκπρόςωποσ». Συγκεκριμζνα ακολουκείται
θ παρακάτω διαδρομι:
www.aade.gr / myTAXISnet / Εξουςιοδοτιςεισ.

Ε

Ο Λογιςτισ Μιςκωτόσ μπορεί να διαβιβάςει χαρακτθριςμό Εξόδων για τθν Επιχείρθςθ
μετά τθν εξουςιοδότθςθ που ζχει λάβει από τθν ίδια;

Α

Στθν περίπτωςθ διαβίβαςθσ χαρακτθριςμοφ Εξόδων μζςω τθσ διεπαφισ REST API για τα
ERP, και εφόςον ζχει υποβάλει τθν προβλεπόμενθ Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτο Οικονομικό
Επιμελθτιριο τθσ Ελλάδασ (ΟΕΕ), ναι, μπορεί.
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