
Απαντήσεις σε ερωτήματα ημερίδας 15/10/2020 
myDATA & Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 

Φορολογικά Θέματα 
 

Όταν εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης αγαθών μέσω παρόχου θα μπορεί το φορτηγό που 
μεταφέρει τα αγαθά να μην έχει μαζί το παραστατικό εκτυπωμένο; 

Όπως αναφέρθηκε και στην ημερίδα, ο υπόχρεος θα πρέπει να μπορεί να επιδείξει 
είτε μέσω tablet, laptop, κινητού κ.λπ. το παραστατικό είτε να το έχει εκτυπωμένο 
μαζί του.  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να το επιδείξετε στον ελεγκτή, σε 
περίπτωση ελέγχου, είτε με ηλεκτρονικό μέσο είτε χειρόγραφα.  

 

Καλησπέρα, τι γίνεται με τα σωματεία, συλλόγους κτλ σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία; 

Σύμφωνα με την Α.1138/2020 οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄251), 
ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους 
αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των 
εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και 
των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.. 

Επισημαίνουμε ότι στην ΠΟΛ. 1003/2014 αναφέρεται ότι, εκτός των άλλων, στην 
εφαρμογή του Ν.4308/2014 εντάσσονται και οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή 
μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές 
εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού 
τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη 
εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και 
γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Καλησπέρα, πόσο εύκολο είναι πλέον να ακυρώσω ένα τιμολόγιο άμα έχει λάθος είδη ή 
στοιχεία; 

Στο Παράρτημα της Α.1138/2020 αναφέρεται η ενέργεια ακύρωσης που 
συσχετίζεται με τα αντίστοιχα παραστατικά. 



 

 

τι έχει προβλεφθεί για τις εταιρίες του Ν.89/67 οπού δεν κάνουν δήλωση μιας κ δεν 
έχουν έσοδα? Για τον χαρακτηρισμό των εξόδων (που είναι σχετικός) τι προβλέπεται? 

Δεν υπάρχει εξαίρεση για τους υπόχρεους. Σύμφωνα με την Α.1138/2020 οι 
οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών 
και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να 
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών 
στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που 
δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.. 

 

Τα έξοδα από εταιρείες της αλλοδαπής, ανεβαίνουν στο myData; 

Όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων, στην Α.1138/2020 αναφέρεται ότι: 

«Κατ΄ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών 
ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις: 

α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, 
τρίτων χωρών) 

β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως 
κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής, 

….». 



 

 

 

καλησπέρα τι γίνεται με τα τιμολόγια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις σε ναυτιλιακές και 
μετά τους φέρνουν το απαλλακτικό του ΦΠΑ? πως θα ανεβαίνουν στο my data? 

Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό 
συναλλαγής από τον εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου 
και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή 
χειρόγραφα). 

Κατά την άποψη μας, στην περίπτωση που αναφέρεστε τα παραστατικά που θα 
εκδοθούν θα διαβιβαστούν ως έχουν. Δηλαδή, θα διαβιβαστεί το τιμολόγιο με τον 
ΦΠΑ. Εφόσον, στη συνέχεια, με τη λήψη του παραστατικού εκδίδεται πιστωτικό 
τιμολόγιο για το ποσό του ΦΠΑ, θα διαβιβαστεί και αυτό.  

 

Πόσο χρόνο έχουμε από την έκδοση χειρόγραφου τιμολογίου για ενημέρωση του my 
data? 

Η διαβίβαση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ δεν εξαρτάται από τον τρόπο έκδοσης των 
παραστατικών (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά), αλλά από τον τρόπο που θα επιλέξει η 
οντότητα να διαβιβάζει τα παραστατικά. Οι τρόποι διαβίβασης αναφέρονται στο 
άρθρο 5 της Α.1138/2020. 

 

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ. ΕΣΟΔΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 
ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ? 

Σύμφωνα με την Α.1138/2020 οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄251), 
ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους 
αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των 
εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και 
των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.. 

Επισημαίνουμε ότι στην ΠΟΛ. 1003/2014 αναφέρεται ότι, εκτός των άλλων, στην 
εφαρμογή του Ν.4308/2014 εντάσσονται και οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή 
μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές 
εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού 
τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη 
εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και 
γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 



Κατά την άποψή μας έχουν τις υποχρεώσεις διαβίβασης για τα έξοδά τους, ενώ για 
τα έσοδά τους μόνο για εκείνα που θεωρείται ότι αποκτούν εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Με την Αυτοτιμολόγηση των Γαλακτοβιομηχανιών προς τους Κτηνοτρόφους που 
υπερβαίνουν τα 50.000,00 ευρώ ακαθάριστα έσοδα, τι γίνεται; 

Κατά την άποψή μας, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται γενικά για την 
αυτοτιμολόγηση.  

Ο  λήπτης των αγαθών (γαλακτοβιομηχανία) έχει την υποχρέωση να διαβιβάσει τα 
δεδομένα στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του 
επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.  

Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο 
(κτηνοτρόφος), έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το 
τηρούμενο λογιστικό σύστημα. 

 

 

Χρόνος αποστολής από εξωτερικές εφαρμογές (φόρμα ΑΑΔΕ ή μέσω λογ. γραφείων), έχει 
καθορισθεί (προθεσμία)? 

Σε πραγματικό χρόνο, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα 
μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), 
που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής 
διεπαφής. Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) 
ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του 
επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. 

Για τις οντότητες που διαβιβάζουν  μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της 
εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του 
διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου 
μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. 

 

ΤΑ 50 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΩΝ? 

Αφορά όσους εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης. 

 

Καλησπέρα, αν κάποιος επιλέξει πάροχο, ισχύει ότι πρέπει να αποσταλούν τα έσοδα από 
1/1/2020? 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 περ. στ της Α.1138/2020: 



στ. Για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 ΣΤ του Ν. 
4172/2013 για το φορολογικό έτος 2020, το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα 
με την παρούσα, δεδομένων για στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 
01/01/2020 έως και 31/12/2020, διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 
28/02/2021. 

 

η έναρξη της χρήσης υπηρεσίας παρόχου πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΑΑΔΕ; 

Ναι. Υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στην ΑΑΔΕ. 

Σύμφωνα με την Α.1035/2020: 

«6.1. Ο πάροχος ενημερώνει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των οντοτήτων με τις 
οποίες συμβάλλεται, άμεσα, με κάθε μεταβολή. 

6.2. Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση της οντότητας που 
υποστηρίζει και με την οποία συμβάλλεται. Η οντότητα θα μπορεί να ταυτοποιείται, 
αξιοποιώντας τους κωδικούς taxinet. 

6.3. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εντός δέκα (10) ημερών, σε 
ηλεκτρονική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., τη σύναψη σύμβασης με την εκάστοτε 
οντότητα που συμβάλλεται. 

Αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης και στο ίδιο χρονικό διάστημα υφίσταται και για 
τη συμβεβλημένη με αυτόν οντότητα.». 

Επίσης το άρθρο 71ΣΤ του Ν.4172/2013 ορίζει: 

6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, 
εξαιρουμένων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, για τα επόμενα φορολογικά έτη, 
εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου 
φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη 
δήλωση. Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, 
εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης 
εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται από το πρώτο 
φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν 
ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού 
έτους. 

7. Κατ΄ εξαίρεση, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται στις 
οντότητες για το φορολογικό έτος 2020, εφόσον σωρευτικά: 

α) η σχετική επιλογή δηλωθεί εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της 
υποχρέωσης διαβίβασης των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της 
Φορολογικής Διοίκησης, 

β) η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ως αποκλειστικός τρόπος έκδοσης και 
λήψης των παραστατικών πωλήσεων ή ως αποδεκτός τρόπος λήψης, για ολόκληρο 



το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης με βάση την περ. α΄ και έως 
τη συμπλήρωση του φορολογικού έτους για την οντότητα, η οποία προβαίνει στη 
σχετική δήλωση με βάση την περ. α΄, 

γ) τα δεδομένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί με διαφορετικό 
τρόπο ως την ημερομηνία της περ. α΄ διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση 
εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα σε αυτή και 

δ) η οντότητα δεν ανακαλέσει τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του 
επομένου φορολογικού έτους. 

 

Για επιχείρηση που υπάγεται στο άρθρο 39β, οι εισπράξεις/πληρωμές πρέπει να 
ανεβαίνουν στο mydata; 

Σύμφωνα με την Α.1138/2020:  

«Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.: 

α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των 
συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 , 10 και 12 του Ν. 
4308/2014 (τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης), 

β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ΄ εφαρμογή ειδικών 
φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και 
τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της 
είσπραξης/πληρωμής ενοικίου, 

γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και 
φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος 
κάθε φορολογικού έτους». 

Εκτιμούμε ότι η περίπτωση που αναφέρεστε υπάγεται στην ανωτέρω περίπτωση β΄. 
Ωστόσο, πιθανόν με τις διευκρινιστικές οδηγίες που αναμένονται, να δοθούν πιο 
αναλυτικές οδηγίες για τέτοιες περιπτώσεις.  

 
Καλησπέρα, σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα η παραγραφή στην τριετία θα ισχύει για 
το 2020 και μετά? Ή αφορά το 2015 και 2016? 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 71ΣΤ του Ν.4172/2013  

2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και 
υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των 
παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ή των 
φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά 
περίπτωση τα εξής: 

α) Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε 
έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, 



σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 (Α΄170), 
περιορίζεται κατά δύο (2) έτη και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι 
προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου … 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου 

Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και 
δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 
οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά 
παραστατικά, η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να 
προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013 
περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι 
προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου 

Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουάριου 2020 και μετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο 
εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022. 

Η ακύρωση μιας συναλλαγής με Πιστωτικό τιμολόγιο έχει συσχετιζόμενα 
παραστατικά; 

Σύμφωνα με το Παράρτημα της Α.1138 η ενέργεια ακύρωσης συσχετίζεται 
με τα αντίστοιχα παραστατικά. 



 

Η έκδοση πιστωτικού διαβιβάζεται όπως και τα άλλα παραστατικά, σύμφωνα με το 
ίδιο παράρτημα. 

 

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Η΄ΟΙ ΔΩΡΕΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ MY DATA; 

Σύμφωνα με την Α.1138/2020 οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄251), 
ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους 
αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των 
εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και 
των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.. 

Επισημαίνουμε ότι στην ΠΟΛ. 1003/2014 αναφέρεται ότι, εκτός των άλλων, στην 
εφαρμογή του Ν.4308/2014 εντάσσονται και οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή 
μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές 
εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού 
τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη 
εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και 
γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 


