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Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πάροχο για πιστοποίηση στη λιανική σε Smart; Και 
ποιο το κόστος; 

Φυσικά.  Το κόστος είναι σύμφωνα με το πλήθος των παραστατικών που εκδίδει η 
κάθε επιχείρηση.  Η Epsilon Net προσφέρει ανάλογα πακέτα προαγοράς 
παραστατικών.  

 

Εκδίδω τα παραστατικά κάποιων πελατών μου από την extra Λογιστική Διαχείριση 
πρέπει να τους πω και για το κόστος του digital? Τι πρέπει να κάνω για αυτό? 

Εφόσον τους ενδιαφέρει η λύση του παρόχου θα πρέπει να γίνει ανάλογη σύμβαση 
της Epsilon Net με τον κάθε πελάτη, ώστε να είναι δυνατή και η ηλεκτρονική 
αποστολή των παραστατικών.  Το κόστος είναι σύμφωνα με το πλήθος των 
παραστατικών που εκδίδει η κάθε επιχείρηση. 

Επιχειρήσεις που ΔΕΝ θα ξεπερνούν σε πλήθος τα 50 παραστατικά ή τα 50.000€ 
τζίρου ανά έτος θα μπορούν να εξαιρούνται της αποστολής δεδομένων στο myDATA 
σε πραγματικό χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν, θα δύναται ο λογιστής να 
αναλάβει την αποστολή των χειρόγραφων παραστατικών του πελάτη του στο 
myDATA και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση (> 50 παραστατικά ανά έτος ή >50.000€ τζίρου) θα πρέπει 
να αναζητηθεί λύση μηχανογράφησης για τον πελάτη, όπως τη web υπηρεσία 
Epsilon Smart ή την εμπορική εφαρμογή PYLON και τα παραστατικά θα πρέπει να 
αποστέλλονται στο myDATA ταυτόχρονα με την έκδοσή τους από τον πελάτη. 

 

Δεν έχω κανένα λογιστικό πρόγραμμα από την Epsilon, τι λύση έχουμε εδώ για να έχουμε 
υπηρεσίες παροχής ηλεκ. τιμολ/σης από Epsilon. 

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα λύση είναι η προμήθεια λογισμικού της Epsilon 
Net, διότι προσφέρουν και τη σύνδεση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες παρόχου που 
προσφέρουμε. 

 

Καλησπέρα σας. Μήπως θα ήταν προτιμότερο η παραμετροποίηση να μην γίνει από 
εξωτερικούς συνεργάτες όπως αναφέρθηκε, αλλά κατ' ευθείαν από εσάς; 

Εκτός του ότι είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει σε ένα πλήθος αρκετών χιλιάδων 
πελατών, έχουμε φροντίσει για την καλύτερη και εύκολη διασύνδεση των 
εφαρμογών μας  με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.  Άλλωστε ο κάθε πελάτης 



έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με 
κάποιον συνεργάτη, αλλά για την καθοδήγηση της υλοποίησης σημαντικό λόγο θα 
έχει και ο λογιστής της κάθε επιχείρησης.  Τέλος η διαδικασίες για τις εφαρμογές 
της οικογένειας Epsilon Smart η συμμετοχή συνεργατών θα είναι μηδαμινή εφόσον 
δεν έχουν γίνει ανάλογες παρεμβάσεις. 

 

 

 

Εμείς που εκδίδουμε τα παραστατικά μας από την extra λογιστική διαχείριση πρέπει να 
πάρουμε και το digital? 

Η υποχρέωση για υπηρεσίες Παρόχου είναι προαιρετική.  Οι εφαρμογές της Epsilon 
Net καλύπτουν την υποχρέωση ενημέρωσης με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ 

 

Σε ποιους προτείνεται το πρόγραμμα smart??? 

Σε ελ. Επαγγελματίες & επιχειρήσεις που εκδίδουν χειρόγραφα παραστατικά ή 
αντίστοιχα με χρήση ταμειακής μηχανής και γενικά σε επιχειρήσεις οι οποίες 
επιθυμούν να καλύψουν με μικρό κόστος της ανάγκες μηχανογράφησης 
(τιμολόγηση, παρακολούθηση πελατών, προμηθευτών, υπόλοιπα, δαπάνες, CRM, 
κτλ.) και σύνδεσης με το myDATA. 

 

Θα δοθούν οφέλη στους λογιστές για όσους πελάτες μηχανογραφήσουν με τα 
προγράμματα σας; 

Υπάρχει εμπορική πολιτική επιβράβευσης για τα συνεργαζόμενα λογιστικά γραφεία 
με την Epsilon Net. 

 

Συγνώμη μόλις ήρθα θα ήθελα να ακούσω ξανά τη διαφορά του digital με το mydata (το 
ερώτημα διατυπώθηκε την ώρα που μιλούσε η Βάσω Αναγνώστου, οπότε θέλει 
διευκρίνηση για πάροχο) 

Η υπηρεσία Epsilon Digital είναι προαιρετική, εν αντιθέσει με την υποχρέωση των 
επιχειρήσεων και ελ. επαγγελματιών, για την υποβολή και λήψη δεδομένων από 
την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.  Περισσότερα για τις υπηρεσίες παρόχου δείτε 
από εδώ:  www.epsilondigital.gr 

 

Πρέπει να συνδυάσουμε σαν αγορά συνδρομή της epsilonsmart και της epsilondigital; 

Η επιλογή για υπηρεσίες Παρόχου είναι προαιρετική.  Οι εφαρμογές της Epsilon Net 
καλύπτουν την υποχρέωση ενημέρωσης με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ 

http://www.epsilondigital.gr/


 

Στο πρόγραμμα smart θα έχει τηλεφωνική υποστήριξη? 

Είναι στα άμεσα σχέδιά μας και θα ενημερωθούν ανάλογα οι συνδρομητές του 
Epsilon Smart 

 

Λογιστικό γραφείο με ταμειακή μηχανή λόγω εμπορικού τμήματος εκδίδει τα χονδρικής 
για το εμπορικό τμήμα και τα παραστατικά που αφορούν το λογιστικό γραφείο μέσα από 
την extra λογιστική διαχείριση, πρέπει να έχει το digital? 

Η επιλογή για υπηρεσίες Παρόχου είναι προαιρετική 

Για όλους αυτούς που δεν έχουν smart phone, tablet, κ.λπ. και δεν ξέρουν πώς να τα 
χειριστούν, ποια είναι η λύση? Θα εκδίδει ο λογιστής? Και εάν θέλει να εκδώσει ο 
πελάτης στις 5 το πρωί, τι θα γίνει? Π.χ. παραγωγοί σε λαϊκή. 

Σύμφωνα με την Α.1138/2020 η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται από 
τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω: 

α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. 

β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) 

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων 

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές 
συναλλαγές 

Επισημαίνεται ότι η περίπτωση γ που αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων μέσω 
ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι 
προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε διενεργείται αποκλειστικά 
από οντότητες που: 

τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των 
ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (σ.σ. 50.000 ευρώ). Τα 
ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από 
την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, 
εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα 
έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή 

εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου 
λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που 
διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη 
μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις 



φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 
1022/2014 (Β΄ 179). 

Για επιχείρηση που δεν εντάσσεται στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον υπερβαίνει 
τα προαναφερθέντα όρια, μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα της στην εφαρμογή 
my Data με κάποια από τις λοιπές επιλογές (α, β, δ). 

Η επιχείρηση της ερώτησης εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά της είναι κάτω των 
50.000 ευρώ και τηρεί απλογραφικά βιβλία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα της 
μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης. 


