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Πρόσβαση
Πρόσβαση

στην

εφαρμογή

δίνεται

μέσω

της

διεύθυνσης:

https://mydata.aade.gr/timologio
Η είσοδος σε αυτήν γίνεται μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης του χρήστη (authentication).

Εικόνα 1. Είσοδος στην εφαρμογή

Η διαδικασία εγγραφής γίνεται μέσω της πλατφόρμας του myDATA και ο χρήστης μπορεί
να μεταβαίνει μέσω του link “Δημιουργία / Ανάκτηση Subscription Key με τους κωδικούς
TAXISnet”.
Αρχικά απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς του taxisnet και στη συνέχεια ακολουθείται
ο σύνδεσμος «Νέα εγγραφή χρήστη». Απαιτείται αποδοχή των όρων χρήσης της
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Διαδικτυακής

Υπηρεσίας

της

ΑΑΔΕ

«Αναζήτηση

Βασικών

Στοιχείων

Μητρώου

Επιχειρήσεων», καθώς η εφαρμογή timologio κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας
με σκοπό την διακρίβωση της φορολογικής ή επαγγελματικής υπόστασης των ληπτών
των παραστατικών. Στη φόρμα που εμφανίζεται δηλώνεται όνομα χρήστη, κωδικός και
email, και «Προσθήκη χρήστη». Με την επιτυχής εγγραφή δημιουργείται subscription key,
μοναδικό για την ταυτοποίηση του χρήστη.

Εικόνα 2. Εγγραφή στο timologio

Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις
Η εφαρμογή είναι διαδικτυακή. Απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο και κάποιος
σύγχρονος περιηγητής.
Η εφαρμογή προσαρμόζει αυτόματα το πλάτος των σελίδων, καθώς και τα στοιχεία που
περιέχει (εικόνες, γραφήματα, κείμενο κλπ.). Προτείνεται ανάλυση οθόνης 1280x1024 (ή
μεγαλύτερη), καθώς και η τελευταία έκδοση του περιηγητή που χρησιμοποιείται.
Προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές πλοήγησης (browsers) :
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•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Microsoft Edge

Λειτουργικότητα
Στο πάνω μέρος της εφαρμογής υπάρχει κεφαλίδα, όπου εμφανίζεται το λογότυπο της
ΑΑΔΕ, η ονομασία της εφαρμογής, τα στοιχεία του συνδεδεμένου λογαριασμού και
κουμπί «Μενού» για Εμφάνιση/Απόκρυψη του πλευρικού μενού της εφαρμογής.
Η πλοήγηση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω του πλευρικού μενού. Προς
διευκόλυνση των χρηστών στην κεντρική οθόνη έχουν προστεθεί κουμπιά γρήγορης
πλοήγησης για αναζήτηση/προβολή Πελατών και Παραστατικών.

Εικόνα 3. Εισαγωγική οθόνη

Προτείνεται στους χρήστες να περιηγηθούν και να συμπληρώσουν τα στοιχεία ως εξής:
1. Επιχείρηση
2. Κατηγορίες Παραστατικών
3. Κρατήσεις
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4. Κατηγορίες αγαθών / υπηρεσιών
5. Δημιουργία/Προβολή αγαθών / υπηρεσιών
6. Δημιουργία πελατών
7. Έκδοση παραστατικών
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να συμπληρωθούν, κατ' ελάχιστον, οι κατηγορίες Επιχείρηση,
Κατηγορίες Παραστατικών και Αγαθά / Υπηρεσίες και να γίνει αποδοχή των όρων
χρήσης της εφαρμογής για να είναι δυνατή η έκδοση παραστατικού.
Οι χρήστες δύναται να μεταφερθούν στην εφαρμογή MyData για να παρακολουθήσουν
τη συνοπτική εικόνα εσόδων/εξόδων μέσω της επιλογής «Συνοπτικό Βιβλίο».
Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε νέες σελίδες της εφαρμογής μέσω
κατάλληλων κουμπιών που εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη. Για παράδειγμα, το κουμπί
της παρακάτω εικόνας ανοίγει παράθυρο για προσθήκη νέου προϊόντος / υπηρεσίας.

Εικόνα 4. Προσθήκη στοιχείου

Στοιχεία της εφαρμογής χωρίζονται σε αναδιπλούμενες ενότητες.

Εικόνα 5. Αναδίπλωση επιλογών ενοτήτων

Πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά είναι σημειωμένα με αστερίσκο (*)1.
Πεδία εμφανίζονται μόνο υπό συνθήκες ανάλογα με τις τιμές που έχουν οριστεί σε άλλα
πεδία της φόρμας εισαγωγής.
Πεδία με καθορισμένη τιμή που δεν μπορεί να αλλάξουν από τον χρήστη είναι
κλειδωμένα και εμφανίζονται με γκρι σκίαση.

Ενδέχεται υποχρεωτικά πεδία να μην είναι σημειωμένα με αστερίσκο γιατί η υποχρεωτικότητά
τους εξαρτάται από τιμές άλλων πεδίων. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζονται μηνύματα λάθους.
1
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Εικόνα 6. Κλειδωμένα πεδία

Κουμπιά, ενεργοποιούνται υπό συνθήκες ανάλογα με επιλογές που έχουν γίνει σε άλλα
πεδία της φόρμας εισαγωγής. Τα κλειδωμένα κουμπιά εμφανίζονται με πιο αχνό
χρωματισμό.

Εικόνα 7. Ενεργό και ανενεργό κουμπί

Τα καταχωρημένα στοιχεία προβάλλονται σε πίνακες. Οι πίνακες έχουν δυνατότητα
εξαγωγής σε δύο τύπους αρχείων xlsx και pdf και δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης σε
όλα τα πεδία του πίνακα.
Σε κάθε γραμμή πίνακα παρέχεται δυνατότητα συγκεκριμένων ενεργειών μέσω της
στήλης Ενέργειες. Συνηθέστερες οι Επεξεργασία και Διαγραφή.
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Εικόνα 8. Πίνακας

Μηνύματα σφαλμάτων εμφανίζονται με κόκκινη επισήμανση κάτω από το αντίστοιχο
πλαίσιο ελέγχου.

Εικόνα 9. Μήνυμα σφάλματος

Μηνύματα σφαλμάτων δύναται να εμφανίζονται και σε λίστα στο πάνω μέρος της
οθόνης.

Εικόνα 10. Λίστα σφαλμάτων

Επίσης, μηνύματα σφαλμάτων ενδέχεται να εμφανιστούν και σε αναδυόμενο παράθυρο.
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Εικόνα 11. Παράθυρο σφαλμάτων

Επιχείρηση
Καταχώρηση γενικών στοιχείων της επιχείρησης. Τα στοιχεία της επιχείρησης
εμφανίζονται στην εκτύπωση των παραστατικών.
Η καταχώρηση των πεδίων Επωνυμία, Επάγγελμα / Δραστηριότητα, Διεύθυνση και Δ.Ο.Υ.
είναι υποχρεωτική. Τα πεδία Επωνυμία, Διεύθυνση και Δ.Ο.Υ. συμπληρώνονται αυτόματα
από τα στοιχεία του μητρώου TAXIS, ενώ το πεδίο Επωνυμία δεν δύναται να
τροποποιηθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την καταχώρηση δεδομένων στις υπόλοιπες κατηγορίες της εφαρμογής
και για έκδοση παραστατικού είναι υποχρεωτικό να έχουν συμπληρωθεί, κατ’ ελάχιστον,
τα υποχρεωτικά πεδία και να έχει γίνει αποδοχή των όρων χρήσης της εφαρμογής.
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Εικόνα 12. Γενικά στοιχεία επιχείρησης

Κατηγορίες παραστατικών
Καταχώρηση και προβολή κατηγοριών παραστατικών. Οι κατηγορίες είναι υποχρεωτικές
για την έκδοση παραστατικών.
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Εικόνα 13. Νέα κατηγορία παραστατικού

Εικόνα 14. Κατηγορίες παραστατικού

Κρατήσεις
Καταχώρηση και προβολή κρατήσεων. Αφορά επαγγελματικούς κλάδους που
εφαρμόζουν ιδιαίτερες περιπτώσεις κρατήσεων.
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Εικόνα 15. Στοιχεία κράτησης

Εικόνα 16. Κρατήσεις

Κατηγορίες αγαθών / υπηρεσιών
Καταχώρηση και προβολή κατηγοριών αγαθών / υπηρεσιών.
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Εικόνα 17. Νέα κατηγορία

Εικόνα 18. Νέος χαρακτηρισμός
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Εικόνα 19. Κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών

Δημιουργία / Προβολή αγαθών / υπηρεσιών
Καταχώρηση και προβολή αγαθών / υπηρεσιών.

Εικόνα 20. Νέο αγαθό/υπηρεσία
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Ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει Χαρακτηρισμούς στο αγαθό / υπηρεσία μέσω της
διεπαφής - τα πεδία είναι ίδια με αυτά του χαρακτηρισμού κατηγορίας, ή να φορτώσει
τους χαρακτηρισμούς της επιλεγμένης κατηγορίας.

Εικόνα 21. Μήνυμα για αποδοχή χαρακτηρισμών κατηγορίας

Εικόνα 22. Αγαθά/υπηρεσίες

Πελάτες
Δημιουργία

πελατών με

επιχειρήσεων μέσω της

υποχρεωτική
υπηρεσίας

διασταύρωση των

Αναζήτησης

Βασικών

στοιχείων ημεδαπών
Στοιχείων

Μητρώου

Επιχειρήσεων. Η διασταύρωση γίνεται με χρήση του κουμπιού TaxisNet.
Η δημιουργία πελατών είναι προαιρετική. Ωστόσο, για έκδοση παραστατικού όπου ο
αντισυμβαλλόμενος είναι τύπου επιχείρησης (όχι παραστατικό λιανικής) η καταχώρηση
των πελατών είναι υποχρεωτική.
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Εικόνα 23. Δημιουργία πελάτη

Προβολή Πελατών μέσω ενός κριτηρίου ή συνδυασμού κριτηρίων. Εάν η επιχείρηση έχει
λιγότερους από 1000 πελάτες, εμφανίζονται όλοι στη λίστα πελατών. Εάν υπάρχουν
περισσότεροι από 1000 πελάτες είναι υποχρεωτικό να γίνει αναζήτηση μέσω
κατάλληλων κριτηρίων για να εμφανιστούν αποτελέσματα. Εάν μετά τον ορισμό
κριτηρίων και την αναζήτηση το αποτέλεσμα περιλαμβάνει περισσότερες από 1000
εγγραφές, τότε εμφανίζονται οι πρώτες 1000 και για να εμφανιστούν οι επόμενες
επιλέγεται σχετικό κουμπί.
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Εικόνα 24. Κριτήρια Αναζήτησης

Εικόνα 25. Πίνακας αποτελεσμάτων πελατών

Δυνατότητα έκδοσης παραστατικού για τον πελάτη μέσω του κουμπιού

. Τα στοιχεία

του πελάτη είναι προ-συμπληρωμένα στο παραστατικό. Οι διαθέσιμες επιλογές στο είδος
του προς έκδοση παραστατικού φιλτράρονται αναλόγως του τύπου πελάτη.

Παραστατικά
Για την Έκδοση παραστατικού υποχρεωτικά πρέπει να καταχωρηθούν Γενικά Στοιχεία
Παραστατικού και τουλάχιστον ένα/μία Αγαθό/Υπηρεσία, προαιρετικά Διάφοροι Φόροι
και Σχόλια / Παρατηρήσεις, ενώ τα Σύνολα υπολογίζονται αυτόματα.
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Εικόνα 26. Γενικά Στοιχεία Παραστατικού

Εικόνα 27. Αγαθά / Υπηρεσίες παραστατικού

Εικόνα 28. Διάφοροι Φόροι
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Εικόνα 29. Σχόλια/Παρατηρήσεις

Εικόνα 30. Σύνολα

Ο συνδυασμός Τύπου Παραστατικού και επιλογής Αυτοτιμολόγησης καθορίζει τους
κανόνες που διέπουν το παραστατικό. Ορίζεται η υποχρεωτικότητα πεδίων, η
εμφάνιση/απόκρυψη πεδίων, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πεδίων και οι διαθέσιμες
λίστες για επιλογή σε πεδία.
Κουμπί έκδοσης παραστατικού υπάρχει στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης.
Η επιτυχής έκδοση παραστατικού δημιουργεί και αποθηκεύει στο παραστατικό τον
κωδικό ΜΑΡΚ που ταυτοποιεί μοναδικά το παραστατικό.
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Εικόνα 31. Δημιουργία MARK

Η Αναζήτηση / Προβολή παραστατικού παρέχει δυνατότητα αναζήτησης βάσει ενός ή
παραπάνω κριτηρίων.

Εικόνα 32. Αναζήτηση παραστατικών

Η Ενέργεια εκτύπωσης ανοίγει την εκτυπώσιμη έκδοση του παραστατικού σε αρχείο
τύπου .pdf.
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Εικόνα 33. Εκτυπώσιμο παραστατικό
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Βοήθεια
Σε αυτή την ενότητα οι χρήστες μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της
εφαρμογής, καθώς και έναν συνοπτικό οδηγό.
Πρόσθετες οδηγίες ή εγχειρίδια χρήσης θα προστίθενται στη συγκεκριμένη ενότητα.

Συνοπτικό Βιβλίο
Μέσω αυτής της επιλογής οι χρήστες μπορούν να μεταφερθούν στην εφαρμογή MyData
και να δουν τη συνολική κίνηση της επιχείρησης για μια δεδομένη χρονική περίοδο, όπως
έχει διαμορφωθεί βάσει των καταχωρήσεων στην εφαρμογή timologio.
Αρχικά ζητείται από τον χρήστη να συνδεθεί με τους κωδικούς του taxisnet και στη
συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα Συνοπτικό Βιβλίο.
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