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Μεγάλη βδομάδα και ήδη το Πάσχα είναι πολύ κοντά !!Ευχόμαστε καλή 
Ανάσταση σε όλους και ελπίζουμε και καλή ξεκούραση!   
Στο δεκαπενθήμερο που πέρασε είχαμε τις εκλογές της ΠΟΦΕΕ και την 
συγκρότηση σε σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Από την πλευρά μας ευχόμαστε στην νέα διοίκηση καλή επιτυχία στο έργο τους. 
Πιστεύουμε ότι το συνδικαλιστικό όργανο των Λογιστών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών θα πρέπει να διεκδικήσει να λυθούν βασικά προβλήματα του 
κλάδου όπως: 
*Ασθένεια Λογιστή 
*Υποχρεωτική  υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων από πιστοποιη-
μένο λογιστή μέλος του ΟΕΕ 
*Διαβίβαση και χαρακτηρισμός mydata από το πρώτο ευρώ 
*Νέος κώδικας δεοντολογίας λογιστών 
*Ηλεκτρονική γραφειοκρατεία 
Εμείς από την πλευρά μας θα στηρίξουμε κάθε θετική πρόταση για αλλά θέματα 
υπάρξει.
Ένα θέμα που θελουμε να θίξουμε κυρίως με αφορμή τα σχόλια συναδέλφων 
ελεύθερων επαγγελιών ότι «οι μισθωτοί συνάδελφοι δεν δικαιούνται λόγω της 
ιδιότητα τους να έχουν άποψη για τον κλάδο » θα πούμε ότι είναι κάτι που είναι 
αδιανόητο για εμάς. 
Υπάρχουν παρά πολλοί αξιόλογοι καταρτισμένοι και χρόνια στο επάγγελμα 
επέλεξαν να είναι μισθωτοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι άξιοι και ότι δεν 
πρέπει να έχουν άποψη. 
Κατά την άποψη μας χρειάζονται και περισσότερη στήριξη γιατί έχουν μόνο ένα 
εργοδότη και αυτό τους προκαλεί μεγάλες ανασφάλειες. 
Τελειώνοντας θα τονίσουμε δυο θέματα. 
Η Ένωση μας φυσικά επειδή και περιλαμβάνει μέλη μισθωτούς συναδέλφους 
αλλά και επειδή δεν πιστεύει σε διχασμούς θεωρεί ότι όλοι έχουν άποψη για 
την πορεία του κλάδου 
Η δεύτερη θέση μας είναι κάτι που φωνάζουμε πολύ καιρό τώρα που δεν είναι 
τίποτε άλλο εκτός από την έκκληση για ενότητα όλου του κλάδου και η 
συνεργασία του με τον θεσμικό μας φορέα το ΟΕΕ για την αναβάθμιση του 
επαγγέλματος. 

 Για την ΠΑΕΛΟ 
 Βασίλης Παναγιωτόπουλος 
 Πρόεδρος 
 

Λάμπρος Μπελεσης 
Αντιπρόεδρος 

Σε λίγες μέρες έχουμε Πασχα. Η συντακτική ομάδα σας εύχεται 
Καλή Ανάσταση με αγάπη, ειρήνη και ηρεμία! 
Στο σημερινό μας  newsletter έχουμε ποικίλα θέματα μεταξύ 
των οποίων μία συνέντευξη του Προέδρου της ΠΑΕΛΟ σε 
εφημερίδα και ένα σύντομο οδηγό για βασικά θέματ των 
φετινών δηλώσεων απο τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕΛΟ. 
Στα υπόλοιπα άρθρα του τεύχους μας περιλαμβάνονται 
εξαιρετικά άρθρα των συναδάλφων μας που αφιερώνουν 
χρόνο για την ενημέρωση όλων μας και που πρέπει να 
ευχαριστήσουμε όλοι.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποημένοι γιατί χαράζουμε μία 
διαφορετική πορεία απο τα υπόλοιπα έντυπα του κλάδου και το 
καλύτερο απο όλα είναι ότι όλα στα ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΕΛΟ βασίζονται 
στο εθελοντισμό και όχι στην εμπορική εκμετάλευση και στην 
αποσκόπιση επιχειρηματικού οφέλους .
Προχωρούμε λοιπόν στον πρωτοποριακό μας δρόμο και 
ευχαριστούμε θερμά τους αναγνώστες μας για την μεγάλη 
αποδοχή του εντύπου και της όλης προσπάθειας που κάνουμε. 
Σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνουμε τα linkς και τα δύο βίντεο 
με την εκπομπή  Κάθε βδομάδα μαζί με καλεσμένο στο πρώτο 
τον Μανώλη Σφακιανάκη και στο δεύτερο τους συνδιαλιστικούς 
εκπροσώπους της ΠΟΦΕΕ που δέχθηκαν να μας μιλήσουν. 
Επίσης συνεχίζουμε στην  τελευταία σελίδα την στήλη με 
θέματα επίκαιρα που αφορούν τον κλάδο και φυσικά υπάρχουν 
και άρθρα που τα θέματα τους είναι φοροτεχνικά, λογιστικά, 
μισθοδοσίας, οικονομικά 
Κλείνοντας θελουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 
αρθρογράφους μας  που για μια ακόμη φορά έχουν ετοιμάσει 
εξαιρετικά θέματα. 

Ο συντονιστής της ομάδας σύνταξης 
Λάμπρος Μπέλεσης

Εκδηλώσεις Μήνυμα της ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
Μήνυμα της 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

<ΜΑΖΙ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ>
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

σελ. 2: 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ www.1voice.gr
σελ .3: 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.
σελ. 6: 
ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
MYDATA: Η Α.1138/2020, ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ!
σελ. 11: 
ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
σελ 13:  
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ!
σελ 14:  
ΕΦΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  & OΛΓA MHTΣIΩNH
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
σελ 15: 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ myAADE (TAXISNET)  

Ραδιόφωνο Σκαι
Στο στόμα του Νίκου 
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΛΟ μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Υποφαντη στις 9/4/2022
https://www.skairadio.gr/sto-stoma-tou-nikou/episode-2022-04-09?fbclid=IwAR3wA2
me9EHSWGHOox_2RHHgBen_rqBuTon-_xahgNqym6wMN7Sp3sPZ0PQ

Διαδυκτιακες εκδηλώσεις 
Η ΠΑΕΛΟ διοργάνωσε  διαδικτυακή  εκδήλωση  τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 στις 
16:00-17:00 με θέμα «Ηγεσία και Ελληνικές Επιχειρήσεις 2022»
σε συνεργασία με την ACHIEVE PERFORMANCE και τον κο Αντώνη Ζαΐρη, Επίκουρο 
Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πάφου και  Γενικό Διευθυντή και Αναπληρωματικό 
Αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ.  
Παρουσιάσθηκαν τα πρώτα βασικά ευρήματα της έρευνας της Achieve Performance για 
την Ηγεσία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις που διεξήχθη από τον Ιανουάριο – Μάρτιο 2022 σε 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Τήν εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε στο
https://m.youtube.com/watch?v=M-mkOuiewHw
\

Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τα εξής:
*Ποια ζητήματα θεωρούν οι ελληνικές επιχειρήσεις ότι επηρεάζουν περισσότερο τη 
βιώσιμη ανάπτυξη τους σήμερα;
*Ποια είναι πιο κρίσιμα και πιστεύουν ότι θα επηρεάσουν την πορεία και πρόοδό τους το 
2022;
*Ποια αποτελούν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη το 2022;
*Που βλέπουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις / δυσκολίες για το 2022;
*Πώς βλέπουν ότι επηρεάζει η αποτελεσματική ηγεσία στο σημερινό επιχειρησιακό 
περιβάλλον;
*Σε τι κρίνουν ότι χρειάζεται να επενδύσουν περισσότερο οι ηγέτες σήμερα;
Μετά την παρουσίαση των ανωτέρω θεμάτων απαντήθηκαν τα εξης ερωτήματα:
°Πώς αλλάζει η ψηφιακή εποχή την προσέγγιση ηγεσίας που πρέπει ναυιοθετσουν οι 
επιχειρήσεις σήμερα;
°Τι διαφορετικές δεξιότητες πρέπει να έχουν οι ηγέτες σήμερα για να διαχειριστούν τις 
συνεχείς αλλαγές, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια που χαρακτηρίζουν το σημερινό 
περιβάλλον;
°Πώς η αντιληπτική ικανότητα ενός ηγέτη μπορεί να επηρεάσει την πρόοδο ενός 
οργανισμού; (αυτή την ερώτηση θα την απαντήσει ο κος Ζαΐρης)
°Πώς φαίνεται να επηρεάζει η υβριδική εργασία τις ελληνικές επιχειρήσεις; Ήρθε για να 
μείνει;
°Τι διαφορετικές ανάγκες στην ηγεσία ανθρώπων και ομάδων τελικά επιφέρει η 
υβριδική εργασία μετά από μια εμπειρία 2 ετών;
°Υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις;
°Επιλέγουν οι επιχειρήσεις τους ηγέτες που έχουν ανάγκη τον 21ο αιώνα; 
°Αναπτύσσουν τους ήδη υπάρχοντες ηγέτες προς τη σωστή κατεύθυνση;
°Πώς επηρεάζουν οι ηγέτες την διατήρηση των ταλέντων και ικανών ανθρώπων που 
φαίνεται να είναι και ένα σημαντικό ζήτημα για το 2022;
°Τελικά στην εποχή μας τι επιλέγουμε ;MANAGER H ΗΓΕΤΗ
°Σε νεοφυείς καινοτόμες startup επιχειρήσεις που συνήθως είναι επιχειρήσεις 
που βασίζονται σε ιδέες νέων ανθρώπων με καθαρές τεχνοκρατικές γνώσεις είναι 
απαραίτητη μια συμβουλευτική ομάδα στο πλευρό των νέων επιχειρηματιών;  
Την εκδήλωση συντόνιζε  Ο Δημοσιογράφος κος Νίκος Υποφάντης
Ομιλητές:Κα Μάρα Μαρινάκη, Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Achieve Performance μέσα από συνεργασίες με πολλές εταιρίες ελληνικές 
και πολυεθνικές.  κος Αντώνης Ζαίρης, Επίκουρος Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, 
Πάφου και  Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωματικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ,
ο οποίος θα συμμετέχει όπως πάντα σε αυτές τις εκπαιδευτικές ημερίδες, με πολύτιμες 
τοποθετήσεις του και θα απαντήσει και σε ερωτήσεις
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. ΜΕΤΕΙΧΑΝ: Κος Λάμπρος Μπέλεσης, Αντιπρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο. Κα 
Μαρία Σκοτάδη, Οικονομολόγος, Μέλος της ΠΑ.Ε.Λ.Ο.
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ACHIEVE PERFORMANCE: Κος Τάσος Κατσάρης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κα Χαρά Κίτσου, Ψυχολόγος & Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικές Άπατες 
Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε 
https://m.youtube.com/watch?v=feEPUEL3Vyg&feature=youtu.be
Ο Στρατηγός ΕΑ της ΕΛΑΣ Μανώλης Σφακιανακης στο κανάλι της ΠΑΕΛΟ στο κάθε 
βδομάδα μαζί μας ενημερώνει για τις ηλεκτρονικές άπατες και ποσό κινδυνέουν όλοι 
οι λογιστές όπως και τι πρέπει να κάνουμε 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Στρατηγό που μας τίμησε με την παρουσία του.

Συνδικαλιστές του κλάδου καταθέτουν τις απόψεις τους 
Παρασκευή 15/4/2022 στο κανάλι της ΠΑΕΛΟ : youtube ΠΑΕΛΟ 
Στην εκπομπή μας που συντονίζει Ο Λάμπρος Μπελεσης και όπως  πάντα μαζί του 
ήταν ο Τάσος Δουκερης Και η Μαρία Σκοταδη 
Φιλοξενήθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι :Δημήτρης Τσαμόπουλος
Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος , Γιάννης Ανδριανος, Μαρία Ρεντζιου 
Τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν ήταν :
°Για τις εκλογές της ΠΟΦΕΕ  
°Για την επόμενη ημέρα 
°Για το myData 
°Για την ασθένεια Λογιστών
°Για την υποχρεωτική υπογραφή δηλώσεων και διαβίβασης του myData 
°Για τον κώδικα δεοντολογίας λογιστών
Τους ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή τους στην εκπομπή
https://m.youtube.com/watch?v=IpogBoy967U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18
AP5Z9Muk57Sqf7VuPCHaQN02FOLCAe9meOzAnqodgIFeD8gSre9j93o
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
WORLDTAXIS , 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο. 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Λ.Π.

Δυο καναπέδες, δυο ποτήρια για νερό, μια μεταλλική κανάτα, ένας διπλός ελληνικός και ένα φρέντο, σε ένα μεγάλο τραπέζι στο οποίο θα βολεύονταν άνετα και 
έξι άτομα, συμπλήρωναν το σκηνικό σε ένα μαγαζί που ακούει στο όνομα Be Twins και που με τις πινελιές δύο έργων του Ανρί Ματίς και δύο έργων του Κώστα 
Κοντοπάνου, σε εισάγει στον χώρο της τέχνης και των γευστικών απολαύσεων. Σημερινός μας καλεσμένος ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών Οικονομολόγων (ΠΑΕΛΟ), ένας άνθρωπος που αρέσκεται να δουλεύει πολλές ώρες κάθε μέρα, που ζει από πολύ κοντά τον 
παλμό των επιχειρήσεων και που ξεδιπλώνει τις αγωνίες και τις δυσκολίες ενός κλάδου, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ειδικά την περίοδο της πανδη
μίας. Οι λογιστές είναι, άλλωστε, αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε μιλάμε για μικρές είτε για μεσαίες ή για πολύ μεγάλες 
επιχειρήσεις. 

Κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιος είναι ο στόχος που ιδρύσατε αυτή τη 
μη κερδοσκοπική εταιρία;
Ακολουθήσαμε στην αρχή έναν μοναχικό δρόμο… 
Δεν είμαστε συνδικαλιστικός φορέας, είπαμε να ενώσουμε τις 
δυνάμεις ενός πολύπαθου κλάδου, που στην περίοδο ειδικά της 
πανδημίας κλήθηκε να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος, καθώς όλα 
περνούν από τον υπολογιστή ενός λογιστή. Από το οποιοδήποτε 
επίδομα για τους συνταξιούχους, μέχρι τις ενισχύσεις των 
επιχειρήσεων -και αναφέρομαι στις επιστρεπτέες προκαταβολές 
και όλες τις άλλες μορφές ενίσχυσης από το κράτος- πέρασαν και 
περνούν από τα λογιστικά μας γραφεία. Καλούμαστε, παράλληλα, 
να διαχειριστούμε ένα πολύπλοκο και δαιδαλώδες φορολογικό 
σύστημα, ένα σύστημα με παθογένειες τριάντα και σαράντα ετών.
Ο λογιστής καλείται διαρκώς να διαβάζει, να ενημερώνεται καθημ
ερινά, γιατί δεν αλλάζει μόνο ο φορολογικός νόμος, αλλά και επιμ
έρους άρθρα μέσω εγκυκλίων. Δεν έχουμε ένα σταθερό 
φορολογικό σύστημα δεκαετιών, με αποτέλεσμα αυτό να μην 
δυσκολεύει μονάχα τους λογιστές, αλλά κυρίως τις επιχειρήσεις οι 
οποίες επιθυμούν να έχουν ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για 
τουλάχιστον μια πενταετία, όπως για παράδειγμα στη Μεγάλη 
Βρετανία. Οπότε καλούμαστε από τη μια να διαχειριζόμαστε την 
καθημερινότητα και από την άλλη να διαβάζουμε διαρκώς και να 
μελετάμε, για να δώσουμε τις βέλτιστες λύσεις. Ώστε να 
ανταποκριθούμε στις διαρκείς αλλαγές και στα όσα ζητούν οι 
επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες.
Βλέπουμε ο φορολογικός κώδικας στις ΗΠΑ να παραμένει σταθερός 
επί δεκαετίες, ενώ στη χώρα μας κάθε χρόνο να έχουμε 
τροποποιήσεις, εκατοντάδες ερμηνευτικές εγκυκλίους, υπουργικές 
αποφάσεις και τροπολογίες. Πώς θα μπορούσε αυτό το πολυδαίδαλο 
σύστημα να αλλάξει;
Αυτό είναι στις βασικές διακηρύξεις του συλλόγου μας. Στόχος μας 
είναι η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και 
για αυτό αγωνιζόμαστε. Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα θα 
οδηγήσει στην προσέλκυση επενδύσεων. Πρέπει να γνωρίζετε 
πως αυτός που θα έρθει για να επενδύσει στη χώρα μας, δεν έχει 
στραμμένη την προσοχή του πρώτα στο ύψος της φορολογικής κλί
μακας -που θα πρέπει να είναι σχετικά χαμηλό- αλλά στη 
σταθερότητα του φορολογικού συστήματος. Μέσα από την πολυετή 
μας πείρα, τόσο από τη σχέση μας με τον επιχειρηματικό κόσμο της 
χώρας, αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες 
και κυρίως στις γειτονικές μας, έχουμε προτείνει συγκεκριμένες 
λύσεις. Ενιαίος φόρος 15% για τις επιχειρήσεις, σταθερό 
φορολογικό σύστημα για μια δεκαπενταετία και το μέρισμα στο 5%. 
Το ένα ήδη έγινε, ήδη ο φόρος που ήταν στο 29% έπεσε στο 22% και 
από ότι γνωρίζουμε θα μειωθεί περαιτέρω. Αυτό, όμως, που δεν 
αλλάζει είναι οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο φορολογικό μας σύστη
μα. Πρέπει, σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων και των οικονομολόγων-λογιστών, να δομηθεί 
ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, που οι όποιες αλλαγές θα 
γίνονται μετά τη συμπλήρωση μιας πενταετίας. Ώστε όλοι να 
γνωρίζουν ότι έχουν να πληρώσουν έναν φόρο 15%, ότι το πρόστι
μο για την όποια παράβαση είναι σταθερό και συγκεκριμένο, όπως 
και ο χρόνος που θα εκδώσει το τιμολόγιο είναι αυτός και τα 
φορολογικά κίνητρα για να επενδύσεις είναι αυτά. Πράγματα 
συγκεκριμένα, που εδώ δεν γίνονται.
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Έβλεπα τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τρία… βουνά, στο 
εξωτερικό αυτά δεν συμβαίνουν. Τι πρέπει να γίνει για αυτό; Στο 
επίπεδο των εφοριών, που διαρκώς συγχωνεύονται, αλλά με τους 
πολίτες, τους απλούς φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις να 
ταλαιπωρούνται, τι θα πρέπει να γίνει;
Έχετε δίκιο… Είναι βέβαια δύο διαφορετικά θέματα, που στο τέλος 
όμως της ημέρας συγκλίνουν. Όσον αφορά τον Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, έγινε μια προσπάθεια, ώστε να μειωθεί όλος αυτός 
ο όγκος με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τώρα έγινε μια μ
εγαλύτερη προσπάθεια, μέσα από το λεγόμενο myDATA. Πρόκειται 
για μια πολύ δύσκολη «εξίσωση» για το πώς θα υλοποιηθεί, έχει 
ήδη ξεκινήσει και αν στο τέλος εφαρμοστεί, θα είναι μια πολύ καλή 
λύση. Εκεί θα υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στον 
φορολογούμενο, τις επιχειρήσεις και τη φορολογική αρχή. Όσον 
αφορά το θέμα των εφοριών που αναφέρατε και εκεί πολλές 
εργασίες γίνονται ηλεκτρονικά από τη νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, το 
myAADE, πάλι όμως όλοι απευθύνονται στα λογιστικά 
γραφεία.Όταν θα πας να αλλάξεις το μητρώο σου ή να δηλώσεις μ
ία φορολογική αλλαγή, όλα αυτά γίνονται μέσω των κωδικών που 
διαχειρίζεται ο λογιστής και εκεί έρχεται και ο κώδικας 
δεοντολογίας των λογιστών, όσον αφορά την εχεμύθεια και το 
GDPR. Έχουν γίνει βήματα, όμως δεν έχει μάθει ο Έλληνας 
φορολογούμενος ούτε ο επιχειρηματίας ούτε καν ο λογιστής, πώς 
θα δουλέψει με αυτό το σύστημα. 
Μήπως απαιτείτο κάποιος χρόνος προσαρμογής; Γιατί το είδαμε 
αυτό, με την «τρόικα» και με τους Θεσμούς, όπου η βίαια 
συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς επαρκή χρόνο 
προσαρμογής, είχε αρνητικά αποτελέσματα και κληροδότησε στο 
σύστημα μία ουρά ζητημάτων...
Μα, η συνένωση των ασφαλιστικών ταμείων ήταν μόνο κατ’ όνομ
α… 
Μήπως, λοιπόν, έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος;
Το myDATA έχει προβλεφθεί και έχει ξεκινήσει από το 2018, για να 
μην σας πω και πολύ νωρίτερα, καθώς αυτό ήταν μια σκέψη του 
Χάρη Θεοχάρη.Άρχισε να εφαρμόζεται κάπου στο 2018. Μετά 
ήρθαν οι εκλογές και κάπου σταμάτησε, εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι 
και ζητούσαμε παρατάσεις. Τώρα, όμως, βρισκόμαστε σε ένα μ
εταβατικό στάδιο χωρίς πρόστιμα, όπως λέει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, 
κ. Γιώργος Πιτσιλής, αλλά με υποχρεωτικότητα.Θέλει ακόμα λίγο 
χρόνο γιατί, άσχετα με το τι θέλουμε εμείς, αν για παράδειγμα στην 
κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων θέλαμε να ανοίγει ένα 
σύστημα 1η Φεβρουαρίου και να κλείνει 30 Ιουνίου, έλα όμως που 
η τράπεζα, ο φορέας, το ασφαλιστικό ταμείο δεν έχει ανεβάσει τις 
βεβαιώσεις των αποδοχών εγκαίρως, πώς εμείς θα κάνουμε τη 
δήλωση, ώστε να την ανεβάσουμε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον 
Μάιο; Πάλι δεν θα χρειαστεί παράταση;Γι’ αυτό λέμε και μέσω του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου, του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, να 
«ανεβαίνουν» το πρώτο τρίμηνο του κάθε έτους όλες οι 
βεβαιώσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται και αν δεν ανεβαίνουν εμ
πρόθεσμα, να υπάρχουν κυρώσεις και για τους φορείς αυτούς. 
Μόνο έτσι θα μπούμε σε μια κανονικότητα.Είπαμε να υποστηρίξου
με το myDATA, όμως μας ήρθε η πανδημία και χρειάστηκε να 
ανοίξουμε καμιά τριανταριά πλατφόρμες για να μπορέσουμε να 
εξυπηρετήσουμε όλο τον όγκο της χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων και έτσι πήγαμε χρονικά λίγο πίσω. Για τον λόγο 
αυτό χρειαζόταν μια παράταση, για να μπορέσουμε να προσαρμ
οστούμε σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, η οποία και μας 
δόθηκε.Μπορώ να πω, πάντως, πως υπάρχει μια συνεννόηση με 
την ΑΑΔΕ και τον διοικητή της και πιστεύω ότι, με τις όποιες 
ατέλειες και αδυναμίες, θα εφαρμοστεί σωστά. 

Συνεργάζεστε με πολλές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρομεσαίες. 
Θα ήθελα επιγραμματικά να μου πείτε, τι είναι αυτό που τις τρομάζει 
περισσότερο; Η γραφειοκρατία, η καθυστέρηση των δικαστικών 
αποφάσεων, η χαμηλή δανειοδότηση από το τραπεζικό σύστημα, η 
αδυναμία ένταξης στο σύστημα των επιδοτήσεων; 
Το πρώτο που τρομάζει τις επιχειρήσεις είναι η γραφειοκρατία.
 Όμως, για να τα λέμε όλα, κάποιες αλλαγές έχουν γίνει τελευταία 
με τη βοήθεια του κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, ωστόσο ακόμη 
μένουν να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις. Και το λέμε ως 
σύλλογος, τώρα που θα βγει το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, 
που μπορεί να είναι και η τελευταία ευκαιρία της ελληνικής οικονο
μίας, όταν ζητούν απλά δικαιολογητικά και αυτά δεν «πηγαίνουν» 
αυτόματα μέσω του ΓΕΜΗ και πρέπει πάλι να μεσολαβούμε εμείς 
για να τα στείλουμε, εκεί θα χαθεί και πάλι η… μπάλα. Θα γίνουν 
και λάθη, θα χαθεί και χρόνος.Εδώ, στη διάρκεια της πανδημίας, 
υπήρξαν εταιρίες που πληρούσαν τα κριτήρια, αλλά κόπηκαν 
από επιδοτήσεις για λόγους γραφειοκρατικούς, γιατί δεν μπήκε 
σωστά ένα έγγραφο. Είναι λάθος αυτό.Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα 
αποτελεί η χρηματοδότηση. Επιχειρήσεις στο εξωτερικό και σε 
γειτονικές μας χώρες μπορούν, εύκολα και γρήγορα, να χρημ
ατοδοτηθούν. Εδώ οι τράπεζες δεν λειτουργούν.
Για εμένα τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη 
στιγμή. Ελπίζω να ανασυνταχθεί σύντομα, γιατί χωρίς αυτό θα 
αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα.Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 
κεφάλαιο κίνησης, με χαμηλά επιτόκια και ειδικά τώρα με τον 
πόλεμο και τις συνέπειες που αυτός φέρνει. Αυτό ίσως θα 
πρέπει να γίνει μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας ή με προγράμμ
ατα, όπως αυτά της πανδημίας.
Ποιοι τομείς της επιχειρηματικότητας πιστεύετε ότι ξεχωρίζουν και 
ποιοι θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης από το κράτος;
Κάθε επιχείρηση πρέπει να στηθεί σωστά από την αρχή. Το σωστό 
business plan, το cash flow. Πρέπει η επιχείρηση να τα βάλει στη 
ζωή της. Να ξεφύγουμε από το οικογενειακό μοντέλο και να μην 
πούμε «κάνουμε μια επιχείρηση, για την επιχείρηση». Πρέπει η 
επιχείρηση να πάρει έναν καλό σύμβουλο επένδυσης και αυτό 
πρέπει να υποστηρίζει ο λογιστής. Δεν είναι μόνο οι πέντε, έξι 
κλάδοι που θα ξεχωρίσουν, μπορεί να κάνει κάποιος κάτι άλλο και 
να κάνει τη διαφορά. Με ένα σωστό στήσιμο και με την ανάλογη 
ποιότητα, μπορεί να βάλει τις βάσεις και να ξεχωρίσει, ασχέτως του 
κλάδου.Φυσικά υπάρχουν κλάδοι με πολλές ευκαιρίες, όπως 
αυτός του τουρισμού και, κυρίως, του ιατρικού ή του χειμερινού 
τουρισμού, που θα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Ο κλάδος των 
νέων τεχνολογιών επίσης, όπως και τα τρόφιμα γιατί έρχεται μ
εγάλη επισιτιστική κρίση. 
Τα τρόφιμα με μια λογική ότι, θα μπορούμε να παράγουμε εδώ και 
λιπάσματα και σπόρους και ζωοτροφές και θα αυξήσουμε την 
παραγωγή και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις;
Πάντα σε ένα ολιστικό πλαίσιο και με πρωταρχικό στόχο να γίνουμ
ε διατροφικά αυτάρκεις.
Η ανεργία αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική 
κοινωνία. Ο δικός σας κλάδος μπορεί να αποτελέσει μία προοπτική 
επαγγελματικής αποκατάστασης για τους νέους μας;
Στον δικό μας κλάδο, αλλά και σε άλλους, υπάρχει μεγάλη ζήτηση 
και δεν μπορούμε να βρούμε άτομα, παρά τον μεγάλο αριθμό 
ανέργων. Φαντάζει ως παράδοξο, είναι όμως μια πραγματικότητα. 
Αυτό έχει να κάνει, κυρίως, με την έλλειψη εξειδίκευσης και 
λιγότερο με τις απολαβές. Πρέπει, γενικότερα, να φύγουμε από 
τη λογική της επιδότησης της ανεργίας και να πάμε στη λογική 
της επιδότησης της εργασίας, μέσω εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και σωστής αξιολόγησης. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΝΤΟΠΑΝΟ www.1voice.gr 



www.paelo.grΠανελλήνια Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων

ECONOMIC REVIEWS AND ANΑLYSIS
318.04.2022    #21

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ BBC CONSULTING SA
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

Ήδη φθάσαμε  στην έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό 
έτος 2022.
Η προθεσμία υποβολής για όλους μέχρι στιγμής είναι στις 30/06/2022, όμως λόγω των 
ειδικών αλλαγών που θα ισχύσουν φέτος για την υποβολή του εντύπου Ε3 λόγω 
εφαρμογής των mydata και των ειδικών διασταυρώσεων που απαιτούνται, η 
καταληκτική ημερομηνία θα είναι λογικά η 31/07/2022.
Ας δούμε όμως τα βασικά σημεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων:
Α. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ  
1.Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του,  και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα
2.Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης

3.Οι κάτοικοι εξωτερικού με την προυπόθεση ότι αποκτούν πραγματικό εισόδημα 
φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή 
απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος
4.Ο γονέας ή όποιος άλλος ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων 
τέκνων
5.Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος 
ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή 
πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα
6.Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, 
αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση
7.Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα 
του θανάτου του

Β. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ  
Για το φορολογικό έτος 2021 , κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος, ο υπολογισμός του φόρου θα προσδιορισθεί ως εξής :
Φορολογική κλίμακα 9% - 44%
Η φορολογική κλίμακα έχει  συντελεστές 9% - 44% για τα εισοδήματα από 

Προσοχή:Τα παραπάνω εισοδήματα  θα φορολογηθούν με ενιαία κλίμακα, αφού 
προηγουμένως αθροιστούν.
Στην φετινή κλίμακα ισχύουν τα εξης:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.

Οι Έκπτωσεις  φόρου εισοδήματος
Η  έκπτωση φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:
             > έως 777-1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες 
που δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα ή έχουν ένα έως τέσσερα προστατευόμενα τέκνα:
           > Για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από μισθούς- συντάξεις-αγροτικές 
δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται η εξής επιπλέον 
έκπτωση φόρου:
         1) 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν τέκνα

         3) 900 ευρώ, εάν υπάρχουν 2 προστατευόμενα παιδί
         4) 1.120 ευρώ για 3 προστατευόμενα παιδιά
         5) 1.340 ευρώ για 4 τέκνα
         6) Επιπλέον 220 ευρώ για κάθε παιδι από το 5ο και πάνω
Για όλους τους παραπάνω, το ποσό  αφαιρείται από τον φόρο που  προκύπτει από τον 
συντελεστή φόρου 9% στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και του 
συντελεστή 22% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 12.000 
ευρώ.
Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες 
έχουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο από  12.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου,  μειώνεται κατά 
το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετησίου εισοδήματος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ισχύει 
καμιά έκπτωση 

Για νέους επιτηδευματίες για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους, 
εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 4,5% από 9%  με την  προϋπόθεση ότι το ετήσιο 
ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μέχρι 10.000  ευρώ
Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ  55%
ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΗΛΩΣΗ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ
Σε περίπτωση που μειωθεί το εισόδημα περισσότερο από 25% ο φορολογούμενος μπορεί 
να ζητήσει μέιωση της προκαταβολής αρα και μείωση του φόρου.Το αίτημα μπορεί να 
υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Γ. ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
Στα εισοδήματα από ακίνητα ισχύει η αυτοτελής κλίμακα φορολογίας, με συντελεστές από 
15% έως 45%
Η κλίμακα είναι η εξής : 
α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.
β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως 35.000 ευρώ.
γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από 35.000 ευρώ

μμμ μμμ γγγ ρρρ ρρρ , φφφ ρρρ , μμμ
ττοοοοοοοοοοοο 22222% %% % %% τοττοτοοτοοτττοτττοοτοττττττττττττοττττοττοτοτοοοοοοοοοοοοοοοοοττττττοοοοοοοττττοοοοοοοοοοοοττττττοοοοοοοοοτττττττοοοοοοοοτττττοοοοοοοττοοοοοοοοοτττττττοτττττττοοττοοοοοοοοουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ υυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ πέπέπέπέπέπππέπέππππππέέέέέέέπέπέπππέππππππέέέέπέέπέπέπππππέπέέέέέέπππππππππέέέέέπέέπππέππππππέέέέέέέππππππππππέπέέέέέπέπέπέπππππππέέέέέέέέέππππέπππππέέέέέπππππππέέέέέπέππππέππππέέέέέπππππππέέέέέππππππέέέέέέέέέπέπππππέέέέέέππέέραρραρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ν ττττττττωτττ ν 12.000 ευρώ ώώώώώώώώώώώ ώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώ ττμτμτμτττττττμτμμτμτμττττμτττμτττττττττττττττμττμμμμτμμτττμτμττμμμμτμμμττττττμτμτμττμμμμμμμμμττττττττμμμμμμτμττττττττμμμττττττττμμμμτττττττμμμμττττττμμττττττττττττμμμμμττμττττμμτμττττμτμττμμττττμμμμμμμμμμμμμμμμμμμήμήήμήμήμήμήμήμήήμμήμήμήμήήήμμμμμμήμήήμήμήμμμμμμήήμμήμμμήμήμήήήμμμήμήμμήμήμήμήήήήήήμμμμμμμμμήήήήήμήήμήμμμμμμήμμμμήήμήμμμμμμμήμμμήήήμήμήήήμμήμμμήήήήήήήήμμμμμήήμήήήήήήήμμμμμμήήήμήήήήήήμήμμμμμμμμήήήήμήμμμμήμήήήήήμμμμμμμμήήήήήήμμμμμμμήήήήήήήήμμμμμμμμμήήήήήμμμμμμμμμήήήήήμήήμμμμμμμμήήήήμμμμμμμμμμμμμμμμμμματατατατατατατααααατααττττττττταατααααααταττττττταταταααααααααττταττααααατααααααααατταταττατττααααααααααατταττττταααααααααααατττττταααααααττταααααααααττααααααατταααααααααατααααααααααατααααααααααααααααααααατααααταααατοςοςοςοοοςοοοοςοςοςοοοοοοοςοςοςοοοοοςοοςοςοοοςοςοοοοοοοοοοςςςςςοοςοοοοοοοοςοςςςςςςςοοοοοςοςοοςςςςςοςοοοοοοοοςςςοςςςςςοοοοοοοοοοοςοςοςςοςςςςςςοοοοςοοςοοοςοςςοςςοςςςςοοοοοοοοςςςςςςςςςοοςοςοοςςςςςςοοοοςοςςςςςςςοοοοοοςςςςςοοοοοοοοςςςςςοοοοοοοςςοςςςςςςοοοοςοοοοοοςςςςςςςοςοςςςςςοοοοοςςςςςςςςςςςςςςςςςς τττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττουουοοοοοουουοοουοοοουοοοουοοοοουουοοοουοουουοουουυοοοοοοουουυυυουυυυυοοοουοοουουυουυυυυυυυοοοοοοουοουουυυυυυουυοοοοοοουουοουυυυυυυυυυοοουυυυυοοοοοοουουυυυυοοοουοουουυυυυοοοοουυυυοοουουυυυυυοοουουυυυυοοουυυουυυυυυοοοοοουυυυυυυοοοοοοοοοουυυυυυυυυοουυυουυ εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεετητητητητητηττηττττηητηηηηηηηητηττητητττηηηηηηηηηηηητττττττηηηηητηηητττττττηττηηηηηηηηηητηττητττττητηττηηηηηηηηηηητητητττττττηηητηηηηττττττττττηηηηηηηηηττττττττττηηηηηητττττττττηηηηηηηηττττττττηητηηττττττττηηηηηηηηττττηηηηηηηηηηηττττττττηηηηηηηηηητττττττηηηησίσίσίσίσίίίίίίίσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσίίσσσσσσσσσσσσσσσσσίσσσσσσσσσσσσσσσσσίσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσίσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσίσσσσσσσ ουοοουουουυουοοουυυοοοοουοοοοοοουουουυοοοοουυυυυυυυυυυυυοοοουυυυυυυυυυυυουοοοοοουυυυοοουυυυουουυυυυυοοουυυουυυυυυοουουοουυυυυυυουοοοοουυυυυυοοοοοουυυυουουυυυουοοοοοοουυοοοοοοοουουυυ εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεειισισισσιισσσσσσσιιισσσσσσισιισσσσσσσσισσιιιισισσσσσσσσσσισιιιιισσσσσσσιιισσσσσσσσιιιισσσσσσιισσισσσσσιιισσσσισσιιισσσσσιιιιισσσσσσιιιιισσσσισσσσσσσσσοδοδοδοδοοδοοοοοοδοδδδδδδδδδοοοοοδδδδδδδοδοδοδοοοοδδδδδοοοοοοοοδοοδδδδδδδδδοοοοοδοδοοοοδδδδδδδδδοοδοοοοοοοοοοδδοδδδδοοοοοοοοοοδδοοοοοοοδδδδοοοοοοδδοδοοοοοοδδοοοοοοδδοοοοοοοδοοοδδδδοοοοοοοοδδδδδδδδοοοοοδδδοοο ήμήμήμήμήμμμμμμήμμμμμμμμμήμμμμμήμμμήήμήμήμήμήμήμήήήμήμμμμήήμήήμήήήμήμήμμμμήμήμμήήήήμήήήμήμμμμμμήμήμήμήμήμήήμήμήήήήμμμμμήμμήμήμήμήμήήήμήμήήμήμήήήμμμμμήμμμμήήήήήήήμμμμμμήμμήμήήήήήήμμμμήμήήήήμήήήμμμμμήμήμήήήήήήμήμμμήήήήήήήήήήμμμμήήήήήήήμμμμμμμήμήήήήμήήήήήμμμήμμμμμήήήήμμμμμμήήήήμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμματαταταταττατατατατααταατττταταταααααααττταααααααατατατττττατττααααααταταταααττττατταττατααααααααταααττττττττατταατααααααταααττατττττατααααααααατττττττταααααατττταααταττττττττααααατττττατττααααααατττττττττααααααααααττττταααααααττταττττταττττοςοςοςοςοςοςοςοςοοοοοοοοοοςςςςςοςςςοςοςοςοοοοοοοςςοςςςςςςςοςοςοςοοοοοοςςςοςοοςοοοοοοοοςοςοςςςςςςοοοοοοοοοοοοοςςςοςςςςοοςοςοοοοοοοοοςςςςοςοςοοοοοοοοοςςοοοςοοοοοοοςςςοοοοςοοοοςςοοςοοοοςοςςςοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοςςςοςοοοοοςοοοςςςςςοοςςςοςοοοοοςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς.
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Δ. ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι πλέον ενιαίος για όλα τα νομικά πρόσωπα και 
οντότητες.
Συγκριμένα ο συντελεστής είναι 22% και αφορά:

φορα δήλωση και για μία τριετία η προκαταβολή είναι στο μισό.                                                           

Ε. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΟΙΟΙ 
ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ

με εισοδήματα άνω των 
12.000 ευρώ.

με συντελεστές από 2,2% έως και 10%.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

 ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ : 

φορείς σε αναπήρους 

σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 

3.Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας

4.Τα εισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων

6.Τα μερίσματα

10.Τα κέρδη από την μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες

16.Τα αφορολόγητα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια

19.Τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας που καταβάλλονται σε απολυμένους 

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Οι δαπάνες που γίνονται με ηλεκτρονικές πληρωμές, δηλαδή ή μέσω κάρτας ή μέσω 
e-banking, θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος του φορολογούμενου με 
μέγιστο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Αν κάποιος δεν πετύχει το στόχο, τότε θα πρέπει 
να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% στίς δαπάνες που δεν πραγματοποίησε!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ:
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Ζ. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τεκμήρια: Όσοι δεν δικαιολογούν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα φετινά τους εισοδήματα ή 
με την ανάλωση εισοδημάτων που έχουν φορολογηθεί στο παρελθόν θα κληθούν να 
πληρώσουν επιπλέον φόρους και προκαταβολή με βάση το τεκμαρτό εισόδημα .  
Ας θυμηθούμε κάποια πράγματα για τα τεκμήρια:

 Για  ιδιοκατοίκηση μίσθωση  ή δωρεάν παραχώρηση κύριας 
κατοικίας

 Ανάλογα με τα κυβικά και την χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας
Για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια
Για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, και λοιπό 

προσωπικό
Με βάση τα μέτρα του σκάφους

Με βάση τα μέτρα της και το αν είναι εσωτερική η εξωτερική
 Οι δαπάνες που έγιναν το 2020, για 

αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων, έργων τέχνης κλπ
Θυμίζουμε ότι το τεκμήριο έχει ορισθεί σε 

3.000 ευρώ, για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και 5.000 ευρώ, για συζύγους που 
υποβάλλουν κοινή δήλωση. 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
Με την ανάλωση κεφαλαιου παρελθόντων ετών από την οποία μπορεί να καλυφθεί  
όποια διαφορά  εισοδήματος έχει προκύψει από τεκμήρια, δίνοντας ειδική ανάλυση για 
έσοδα δαπάνες και τεκμαρτές δαπανες δηλωθέντες σε βάθος 10,20,30 ή και 
περισσότερων χρόνων
Με δωρεές ή γονικές παροχές που θα πρέπει να έχουν γίνει εντός του 2021. Επίσης, θα 
πρέπει οι δωρεές χρηματικών ποσών να γίνουν μέσω τραπεζών και να δηλωθούν στην 
Εφορία. Τα ποσά των δωρεών και γονικών παροχών αποτελούν τεκμήριο για τον δωρητή
Με την λήψη δανείων από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους που έχει πάρει ο 
φορολογούμενος. Η απόδειξη του δανείου προκύπτει είτε από συμβολαιογραφικό είτε 
από ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και αποδεικνύει την ημερομηνία που 
δόθηκε το δάνειο η οποία πρέπει να δείχνει ότι ο φορολογούμενος πήρε το 2021 και πριν 
την αγορά περιουσιακού στοιχείου 
Με ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2021
είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. 
Για την απόδειξη χρειάζεται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα 
Τα κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ.. 
Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο θα πρέπει 
ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον O.Π.A.Π. ή από 
την εταιρία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων

Η. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1  
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΑΑΔΕ στις διευκρινιστικές οδηγίες οι βασικές αλλαγές σε 
κωδικούς (νέοι κωδικοί ) είναι οι παρακάτω : 
° Αφορούν εργαζόμενους που έχουν μεταφέρει τη φορολογική 
τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει 
στην ημεδαπή, από πλήρωση νέας θέσης εργασίας

Αναγράφονται οι μεταφερόμενες ζημιές από την πώληση τίτλων 
των προηγούμενων φορολογικών ετών, οι οποίες δεν έχουν συμψηφιστεί με κέρδη από 
την ίδια αιτία και γίνεται διάκρισή τους σε ημεδαπής/αλλοδαπής

Στο ενοίκιο  για κύρια κατοικία της οικογένειας δηλώνεται ο 
αριθμός δήλωσης μίσθωσης

Στο ενοίκιο για κατοικία παιδιών της οικογένειας που 
σπουδάζουν στο εσωτερικό αναγράφεται ο αριθμός δήλωσης μίσθωσης

Καταργήθηκε ο διαχωρισμός σε πρώτο και δεύτερο παιδί 
για το ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν

Αφορά ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία και κατοικία 
παιδιών που σπουδάζουν. Δήλωση αριθμού δήλωσης μίσθωσης

Συμπληρώνονται από τον/την σύζυγο σε περίπτωση 
που έχει συμβληθεί στη συγκεκριμένη μίσθωση ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου 
τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο

Δηλώνεται το ποσό που καταβλήθηκε σε καθηγητές και 
λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. που δεν ασκούν ατομικά επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΑΕΙ

Συμπληρώνεται για τον υπόχρεο το σύνολο Των τέκνων του, ήτοι τα 
κοινά τέκνα με τη σύζυγο/ΜΣΣ και τα μη κοινά τέκνα του

Θ. ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά την άποψη μας θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα παρακάτω:

Κοινές δηλώσεις: Ο φόρος υπολογίζεται χωριστά  και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού 
φόρου.Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με χρεωστικά του άλλου.
Χωριστές δηλώσεις: Οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή δήλωση εφόσον το έχουν δηλώσει στο 
taxis μέχρι την ΕΤHΣΙΑ προβλεπόμενη ημερομηνία μεταβολής.
Υποχρεωτικά  χωριστές υποβάλλονται στις περιπτώσεις:
* που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης 
* ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική 
συμπαράσταση.
Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 
υποβάλλουν κοινή δήλωση η χωριστή δήλωση και ισχύει οτιδήποτε ισχύει για τους εγγάμους.

Αν ο  φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία 
του στο εξωτερικό εντός του 2021, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2022.

Για τα εισοδήματα που απέκτησαν το έτος 2021 μέχρι την 
ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα έως 31.12.2022.

Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή 
φορολογική δήλωση και παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για 
παράδειγμα εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου 
γονέα, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ίδιας παραγράφου.

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, και 
εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν 
οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να 
εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
από τη Δ.Ο.Υ. προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση που 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας 
των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.

Συμπληρώνονται πρώτα στο έντυπο Ε2 εφόσον έως την προθεσμία      
υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή 
διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης 
μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης 
μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, και έχουν προσκομιστεί στη 
Δ.Ο.Υ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης. 
Εξαίρεση απο τίς e-αποδείξεις: Οι κωδικοί 023-024 συμπληρώνονται από τους 
φορολογούμενους που απαλλάσσονται από την υποχρέωση.

Οι κωδ. 017-018 του  συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους 
υποβάλλουν δήλωση και έχουν κάνει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1.1.2019 και 
μετά.
Περιουσία στο εξωτερικό. Οι κωδικοί 029-030 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στην 
περίπτωση που αποκτά εισοδήματα στην αλλοδαπή και επιλέγεται ή συμπληρώνεται η χώρα.

 Οι κωδ. 007-008 του Ε1 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες 
υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του 
φιλοξενούμενου, τα τ.μ. του ακινήτου και οι μήνες φιλοξενίας. 
Συνταξιούχοι από το εξωτερικό. Οι κωδικοί 041- 042, είναι προπληρωμένοι και αφορούν στους 
φορολογούμενους που λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική 
τους κατοικία στην Ελλάδα. Οι φορολογούμενοι αυτοί φορολογούνται αυτοτελώς με 
συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός τους.

Τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ, 
αναγράφονται μόνο αν αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2021, δηλαδή έχουν 
καταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2020 αλλά εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο κατά το 
φορολογικό έτος 2021. Αυτά που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2021, αλλά θα 
εγκριθούν κατά το 2022 δεν αναγράφονται, διότι θα αποτελέσουν εισόδημα του φορολογικού 
έτους 2022.

 Στους κωδικούς 727-728 του Ε1 αναγράφονται αθροιστικά τα ποσά που 
κατέβαλε ο ίδιος ο φορολογούμενος και η συνεισφορά του Δημοσίου (πρόγραμμα «Γέφυρα»), 
για τις δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων προς 
χρηματοδοτικούς φορείς, τα οποία εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια 
κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου με το πρόγραμμα «Γέφυρα» αναγράφεται 
και στους κωδικούς 781-782 στην επιλογή «Λοιπές περιπτώσεις».
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myDATA: Η Α.1138/2020, ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ, 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ!

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 
TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των επιχειρήσεων, ξεκίνησε, με την νέα πλατφόρμα 
myDATA, να έχει πάρα πολλά προβλήματα δυσλειτουργίας και τους επιχειρηματίες, αλλά και τους 
συναδέλφους λογιστές να τρέχουν και να μη φτάνουν, για να προλάβουν το ξέφρενο ράλι της 
ψηφιοποίησης των συναλλαγών με τη διοίκηση.
Σε προηγούμενα άρθρα μου εξέφρασα ανοιχτά την άποψη μου για το νέο αυτό, μεγαλεπήβολο 
εγχείρημα, εστιάζοντας σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους.
Στο σημερινό μου πιο τεχνικό άρθρο, θα προσπαθήσω να αναδείξω τα βασικά σημεία της 
Α.1138/2020, έτσι όπως τα αποκωδικοποίησα εγώ προσωπικά, μετά από αρκετή μελέτη.
Ξεκινώντας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Α.1138/2020, είναι η βασική διαταγή που αναλύει τα 
myDATA και η οποία έχει τροποποιηθεί με τις Α.1227/2020, Α.1300/2020, Α.1054/2021 και 
Α.1156/2021.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος της, στο οποίο 
αναφέρονται οι τύποι και τα δεδομένα των παραστατικών της ΑΑΔΕ, καθώς και άλλες σημαντικές 
πληροφορίες και ορισμοί, όπως για παράδειγμα τα αντικριζόμενα και μη αντικριζόμενα παραστατικά.
Ας δούμε λοιπόν την «ακτινογραφία» της πολύ σημαντικής αυτής ερμηνευτικής, δίνοντας έμφαση στα 
σημεία που έχουν αφενός μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και σε αυτά που χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεις.
Η ανάλυση μας θα βασιστεί σε μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων.

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
 Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Είναι η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
Ερώτηση: Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και 
περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων 
των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των 
οντοτήτων.
Ερώτηση: Τι είναι η σύνοψη παραστατικού;
Απάντηση: Σύνοψη παραστατικού, είναι Τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του 
παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών υπηρεσιών).
Ερώτηση: Τι είναι ο χαρακτηρισμός συναλλαγών;
Απάντηση: Είναι Η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για 
την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη 
αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.
Ερώτηση: Τι είναι ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης(ΜΑΡΚ);
Απάντηση: Είναι ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για 
κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.
Ερώτηση: Τι είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;
Απάντηση: Είναι η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), 
διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε 
ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.
Ερώτηση: Τι είναι το πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό,ERP);
Απάντηση: Είναι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής 
διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) της λογιστικής 
διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας.
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ΑΡΘΡΟ 2:ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 
Ερώτηση: Ποιες οντότητες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στο myDATA;
Απάντηση: Στο myDATA, υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι οντότητες του άρθρου 1 του 
Ν.4308/2014, δηλαδή οι υπόχρεες εφαρμογής των ΕΛΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη 
υποχρέωσης διαβίβασης είναι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι δεν εμπίπτουν 
στις διατάξεις εφαρμογής των ΕΛΠ.
Ερώτηση: Τι δεδομένα πρέπει να διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που εμπίπτουν 
στην υποχρέωση αυτή;
Απάντηση: 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., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας 
απόφασης.
Ερώτηση: Ποιες οντότητες εξαιρούνται της διαβίβασης στο myDATA;
Απάντηση: Οι οντότητες αυτές είναι:
α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν 
ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του 
ν. 4308/2014).
Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που είναι 
υποχρεωμένες να το κάνουν;
Απάντηση: Οι οντότητες που εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα ΕΛΠ, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά 
στην ΑΑΔΕ:
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.
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
 Ερώτηση: Που μπορούμε να δούμε τα παραστατικά της ΑΑΔΕ, την τυποποίηση τους, 
καθώς και τις εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων 
που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Όλα τα παραπάνω αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της Α.1138/2020.
Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα Τιμολόγια χονδρικής;
Απάντηση: Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής:
i. Α.Φ.Μ.
ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη
β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)
γ) Στοιχεία Παραστατικού:
i. Ημερομηνία έκδοσης
ii. Σειρά/αριθμός
iii. Αριθμός Εγκατάστασης
δ) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. 
Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ 
Λοιπών Φορέων του Δημοσίου.
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.
Ερώτηση: Τι είναι το πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων(εμπορικό/λογιστικό,ERP);
Απάντηση: Είναι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής 
διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) της λογιστικής 
διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας.
 

ΑΡΘΡΟ 2:ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
 
Ερώτηση: Ποιες οντότητες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στο myDATA;
Απάντηση: Στο myDATA, υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι οντότητες του άρθρου 1 του 
Ν.4308/2014, δηλαδή οι υπόχρεες εφαρμογής των ΕΛΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη 
υποχρέωσης διαβίβασης είναι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι δεν εμπίπτουν 
στις διατάξεις εφαρμογής των ΕΛΠ.
Ερώτηση: Τι δεδομένα πρέπει να διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που εμπίπτουν 
στην υποχρέωση αυτή;
Απάντηση: 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., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας 
απόφασης.
Ερώτηση: Ποιες οντότητες εξαιρούνται της διαβίβασης στο myDATA;
Απάντηση: Οι οντότητες αυτές είναι:
α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν 
ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του 
ν. 4308/2014).
Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουν στο myDATA, οι οντότητες που είναι 
υποχρεωμένες να το κάνουν;
Απάντηση: Οι οντότητες που εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα ΕΛΠ, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά 
στην ΑΑΔΕ:
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.
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
 
Ερώτηση: Που μπορούμε να δούμε τα παραστατικά της ΑΑΔΕ, την τυποποίηση τους, 
καθώς και τις εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων 
που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Όλα τα παραπάνω αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της Α.1138/2020.
Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα Τιμολόγια χονδρικής;
Απάντηση: Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής:
i. Α.Φ.Μ.
ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη
β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)
γ) Στοιχεία Παραστατικού:
i. Ημερομηνία έκδοσης
ii. Σειρά/αριθμός
iii. Αριθμός Εγκατάστασης
δ) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. 
Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ 
Λοιπών Φορέων του Δημοσίου.

Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα στοιχεία λιανικής πώλησης;
Απάντηση: Για τα στοιχεία λιανικής, διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα που είδαμε για τα 
τιμολόγια χονδρικής, προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις και αναφέρονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.
Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε για τα πιστωτικά και τα συμπληρωματικά 
τιμολόγια πώλησης, που είναι συσχετιζόμενα με το αρχικό τιμολόγιο;
Απάντηση: Διαβιβάζουμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα που κάναμε και για το αρχικό 
τιμολόγιο πώλησης.
Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στις εκκαθαρίσεις;
Απάντηση: Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα 
της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της 
οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται επί αυτής, 
καθώς και την αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό 
της οντότητας.
Ερώτηση: Τι διαβιβάζεται με τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων και τι 
ιδιαιτερότητα υπάρχει με τη μισθοδοσία και τις αποσβέσεις;
Απάντηση: Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην 
ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων (ανά χρέωση 
και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε 
φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές 
μισθοδοσίας και αποσβέσεων και είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές 
τακτοποίησης εσόδων / εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου.
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
 
Ερώτηση: Τεχνικά όταν διαβιβάζουμε Τιμολόγια χονδρικής ή Λιανικές, διαβιβάζουμε 
σύνοψη μόνο ή και άλλα έξτρα δεδομένα;
Απάντηση: Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας(τιμολόγια, λιανικές κλπ..) 
διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση 
των ειδών και των εγγραφών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα, εκτός 
από τις περιπτώσεις που με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζεται η υποχρέωση 
διαβίβαση αυτών με αναλυτική διάκριση.
Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ
(ΦΤΜ, Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, Α.ΔΗ.ΜΕ);
Απάντηση: Τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ(ΦΤΜ, Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, Α.ΔΗ.ΜΕ), 
διαβιβάζονται ως εξής:

Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.

προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου(εμπορικό 
πρόγραμμα-λογιστικό, ERP και ειδική φόρμα καταχώρισης), για τις συναλλαγές που από 
την κείμενη νομοθεσία δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την 
Α.Α.Δ.Ε.
Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, που εκδίδονται μηχανογραφικά ή 
χειρόγραφα, χωρίς την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ;
Απάντηση: Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς 
την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ(ΠΟΛ 1002/2014), τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά 
ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA.
Ερώτηση: Πως διαβιβάζονται τα στοιχεία λιανικής, μέσω παρόχου ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης;
Απάντηση: Διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής.
Ερώτηση: Τι διαβιβάζει ο εκδότης με τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής;
Απάντηση: 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).
Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζει κατ’ εξαίρεση ο λήπτης( ημεδαπή οντότητα) 
και όχι ο εκδότης;
Απάντηση: 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).
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β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, 
συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής.
γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, 
ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης.
δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς 
και την Τράπεζα της Ελλάδος.
ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται 
από τον ΕΦΚΑ και
στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον 
εκδότη.
Ερώτηση: Ποιος διαβιβάζει στις περιπτώσεις της αυτοτιμολόγησης και της ανάθεσης 
τιμολόγησης;
Απάντηση: Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών 
συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) 
ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση 
τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο 
πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν. 
4308/2014).
Ερώτηση: Με ποιους τρόπους(κανάλια) γίνεται η διαβίβαση στα myDATA;
Απάντηση: Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, 
πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:
α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα 
τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να 
διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους 
της παρούσας παραγράφου.
β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που 
χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.
γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι 
προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.
δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές.
ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω 
του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν 
παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα 
αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν 
έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ(ΠΟΛ 1002/2014).
Ερώτηση: Ποιες οντότητες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν κανάλι διαβίβασης την 
ειδική φόρμα καταχώρισης της ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Η ειδική φόρμα καταχώρισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις 
οντότητες που:
α) 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(50000 τζίρος). 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
β) 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).
Ερώτηση: Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια απλά παραδείγματα για το 
ποιες οντότητες εμπίπτουν στην ειδική φόρμα καταχώρισης;
Απάντηση: Η ΑΑΔΕ, έχει αναρτήσει μια πολύ χρήσιμη αναφορά, σχετικά με την ειδική 
φόρμα καταχώρισης, την οποία και παραθέτω.

Παραδείγματα δυνατότητας χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.
– Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Μοναδικό κριτήριο για την Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι το 
πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες 
εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν 
δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.
– Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Η Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα έχει δύο κριτήρια. Διαζευκτικά, 
όποιο από τα δύο πληρείται ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης της Ειδικής Φόρμας 
Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.. Τα δύο κριτήρια είναι α) τα ακαθάριστα έσοδα του 
προηγούμενου φορολογικού έτους όταν δεν υπερβαίνουν τις 50.000€ και β) το πλήθος 
έκδοσης τιμολογίων πώλησης όταν δεν υπερβαίνουν τα πενήντα (50) κατά το 
προηγούμενο φορολογικό έτος.
Παραδείγματα Επιχειρήσεων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα:

 
Συμπερασματικά από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει, ότι μόνο στην περίπτωση 
που η Επιχείρηση κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει ακαθάριστα έσοδα πάνω 
από 50.000€ και έχει εκδώσει πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια, δεν έχει τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιεί για όλο το επόμενο φορολογικό έτος, την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης 
της Α.Α.Δ.Ε.
 
Σημαντική παρατήρηση: Όπως μας έχει ενημερώσει σε εκδηλώσεις της ΠΑΕΛΟ, ο 
κ.Ντίνος, όσες οντότητες εμπίπτουν στην χρήση της ειδικής φόρμας καταχώρισης και 
παρακολουθούνται από λογιστή, ο οποίος καταχωρεί στο λογιστικό του πρόγραμμα τις 
εγγραφές εσόδων και εξόδων, δε θα χρειάζεται να καταχωρούν μια –μια στη φόρμα τις 
εγγραφές, αλλά θα διαβιβάζονται από το λογιστικό πρόγραμμα και θα πέφτουν στη 
φόρμα. Εξυπακούεται πως οι οντότητες αυτές, εξακολουθούν να εκδίδουν χειρόγραφα 
παραστατικά.
Ερώτηση: Ποιος κάνει τη διαβίβαση με όλους τους παραπάνω τρόπους;
Απάντηση: Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, είτε:
α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή,
β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και
δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.
Ερώτηση: Που μπορώ να βρω πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη διαβίβαση στο 
myDATA;
Απάντηση: Η επιχειρησιακή και τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας διαβίβασης, 
αναφορικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., αναρτάται στον 
διαδικτυακό τόπο της Αρχής (www.aade.gr/mydata).
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αναφορικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο της Αρχής (www.aade.gr/mydata).
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ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 
Ερώτηση: Σε ποιο χρόνο διαβιβάζονται τα έσοδα από χονδρικές συναλλαγές;
Απάντηση: Τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που 
αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη 
υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και του λογιστικού συστήματος 
(απλογραφικό-διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως 
ακολούθως:
α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις α’ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 4(πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης και 
τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ).
β) Σε πραγματικό χρόνο, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον 
τρόπο που καθορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4(πρόγραμμα 
εμπορικό/λογιστικό, ERP).
γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται 
στην περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4(ειδική φόρμα καταχώρισης της ΑΑΔΕ), μέχρι την 
εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.
Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές 
οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα 
πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα 
δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση( ισχύει το 
ίδιο και για τις λιανικές τους συναλλαγές).
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης στην περίπτωση εσόδου, που δεν αφορά σε 
έκδοση φορολογικού στοιχείου, αλλά σε λογιστική εγγραφή;
Απάντηση: Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση 
φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα 
διαβιβάζονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που 
αφορά το έσοδο.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης για τις λιανικές πωλήσεις;
Απάντηση:  Ο χρόνος διαβίβασης, είναι αντίστοιχα ο ίδιος, όπως και για τις χονδρικές 
συναλλαγές, δηλαδή:
α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις α’ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 4(πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης και 
τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ).
β) Σε πραγματικό χρόνο, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον 
τρόπο που καθορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4(πρόγραμμα 
εμπορικό/λογιστικό, ERP).
γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται 
στην περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4(ειδική φόρμα καταχώρισης της ΑΑΔΕ), μέχρι την 
εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση 
απευθείας διασύνδεσης των ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. 
με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης για τις οντότητες της ΠΟΛ 1002/2014, που 
δεν έχουν υποχρέωσης χρήσης ΦΗΜ;
Απάντηση: Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία 
λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) τα 
οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη 
δεδομένα εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών.

Σημαντική παρατήρηση: Οι 5 μέρες αναφέρονται για όσους έχουν μηχανογράφηση, μέσω 
προγράμματος( εμπορικού/λογιστικού, ERP) και με βάση τις πληροφορίες μας, είναι το 
ανώτατο όριο διαβίβασης, εφόσον δεν γίνει για οποιοδήποτε λόγο η διαβίβαση σε 
πραγματικό χρόνο, μέσω του προγράμματος(πχ διακοπή internet κλπ..). Σε κάθε 
περίπτωση, οι οντότητες που εκδίδουν χειρόγραφες ΑΠΥ, ή ΑΛΠ, και εμπίπτουν στα όρια της 
ειδικής φόρμας, εξακολουθούν να έχουν σαν χρόνο διαβίβασης, την 20η μέρα του 
επόμενου μήνα. Αυτό ισχύει είτε καταχωρούν στη φόρμα μόνες τους μια-μια τις ΑΛΠ/ΑΠΥ, 
είτε μέσω λογιστή από το λογιστικό του πρόγραμμα, το οποίο θα «κουμπώνει» τις εγγραφές 
στη φόρμα.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης, από την πλευρά του λήπτη για συναλλαγές, 
που οφείλει κατ’ εξαίρεση να διαβιβάσει;
Απάντηση: 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.
γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, 
ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης.
δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς 
και την Τράπεζα της Ελλάδος.
ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται 
από τον ΕΦΚΑ
Η διαβίβαση στις παραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιείται έως την ημερομηνία 
υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο 
λήπτης (απλογραφικό διπλογραφικό).
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης, στην περίπτωση που ο εκδότης του 
παραστατικού, δεν τηρεί την υποχρέωση της διαβίβασης, εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών;
Απάντηση: Στην περίπτωση, κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της 
ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η 
διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης από την πλευρά του λήπτη, όταν ο εκδότης 
διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, για τα οποία ο λήπτης δεν συμφωνεί;
Απάντηση: Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, 
ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης. Η διαβίβαση από το 
λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος διαβίβασης των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης 
εσόδων/εξόδων;
Απάντηση: Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων 
διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις 
εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως την υποβολή της 
δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.
Ερώτηση: Ποια θεωρείται ως η ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής 
καταχώρισης στην ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης στην 
Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων που ορίζονται με την παρούσα, λαμβάνεται η ημερομηνία 
χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.). Για τα παραστατικά που 
διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. η ημερομηνία 
διαβίβασης και επιτυχούς καταχώρισης προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα των 
Φ.Η.Μ.
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
 
Ερώτηση: Τι ακριβώς κάνουν οι οντότητες στον χαρακτηρισμό των συναλλαγών;
Απάντηση: Οι οντότητες χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές κατατάσσοντας τα σχετικά 
λογιστικά γεγονότα σε έσοδα και σε έξοδα.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων, των οποίων 
τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται με πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων
(εμπορικό/λογιστικό, ERP);
Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, σε πραγματικό 
χρόνο.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού συναλλαγών εσόδων, των οποίων τα 
σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται με την ειδική φόρμα καταχώρισης;
Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, μέχρι την 20η 
μέρα του επόμενου μήνα, εντός του οποίου εκδόθηκαν.
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Ερώτηση:  Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων , των οποίων 
τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται με την τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ;
Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, σε πραγματικό 
χρόνο.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων , των οποίων 
τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται με ΦΗΜ;
Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, έως την 
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων , των οποίων 
τα σχετικά δεδομένα, διαβιβάζονται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης;
Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ, δυνητικά είτε 
από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με τα δεδομένα που 
διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου διαβίβασης των 
δεδομένων των παραστατικών σύμφωνα με το άρθρο 5 (σε πραγματικό χρόνο), είτε από 
την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 
Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων 
αυτοτιμολόγησης και διαδικασίας ανάθεσης τιμολόγησης;
Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία 
αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το 
τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων για τις 
πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου;
Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, ο χαρακτηρισμός των 
εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών εσόδων από οντότητες 
που χρησιμοποιούν ΦΗΜ, είτε πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε αυτοτιμολόγηση, 
είτε ανάθεση τιμολόγησης, ή κάνουν πωλήσεις για λογαριασμο τρίτου και δεν 
υπάγονται σε ΦΠΑ;
Απάντηση: Για αυτά τα έσοδα, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται  μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών στην περίπτωση μη 
τήρησης από τον εκδότη, της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των 
παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη;
Απάντηση: Στην περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη, της υποχρέωσης διαβίβασης των 
οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη, ο 
χαρακτηρισμός του εσόδου διαβιβάζεται από τον εκδότη εντός μηνός από τη λήξη της 
τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5( η οποία 
προθεσμία αυτή είναι εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 
ΦΠΑ, των τηρούντων απλογραφικό σύστημα).
Ερώτηση: Ποιος είναι ο χρόνος χαρακτηρισμού των συναλλαγών στην περίπτωση 
διαβίβασης με απόκλιση, κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση;
Απάντηση: στην περίπτωση διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει 
τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό του εσόδου, 
εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην 
παρ. 3 του άρθρου 5 (η οποία προθεσμία αυτή είναι εντός 2 μηνών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, των τηρούντων απλογραφικό σύστημα).
Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού στη σύνοψη και τον 
χαρακτηρισμό των εξόδων;
Απάντηση: Η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά 
μέσω λογιστή – φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις 
οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά 
ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000( τζίρος>50000 
ευρώ).
Ερώτηση: Σε ποιους χρόνους γίνεται η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός εξόδων, από τον 
λογιστή-φοροτεχνικό;
Απάντηση: α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων 
τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες 
οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων της 
περ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας(κατ’ εξαίρεση διαβίβαση από τον λήπτη όπως πχ 
ενδοκοινοτικές, διόδια, παραστατικά λιανικής, ΕΦΚΑ κλπ.), μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για 
τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται 

στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων 
απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
β) Για τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού 
παρακρατούμενου φόρου.
γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές 
τακτοποίησης εσόδων – εξόδων, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται είτε 
αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 

ΑΡΘΡΟ 7: 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
 
Ερώτηση: Από πότε ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA, για όλους 
τους υπόχρεους;
Απάντηση: Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή 
Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
 Ερώτηση: Τι ισχύει εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021;
Απάντηση: Για το φορολογικό έτος 2021, είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική η 
σύνοψη και ο χαρακτηρισμός των εξόδων. Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και 
οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που 
τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους 
για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και 
από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των 
ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες 
ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες.

εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων 
αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το 
χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, καθώς και την 31.10.2021 
αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα 
δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα.

περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, 
ήτοι 30.9.2021 και 31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη 
από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να 

αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό 
και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε 
συγκεντρωτικά.

σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί 
εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 
1.1.2021 έως και την 31.12.2021. Επιπλέον, έως και την 31.5.2022 δύνανται να 
διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή 
οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 της 
παρούσας(κατ’ εξαίρεση διαβίβαση από τον λήπτη όπως πχ ενδοκοινοτικές, διόδια, 

σε συναλλαγές χονδρικής, διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των 
συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα.

έτους 2021 και όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής, 
διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και 
προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το υπόψη 
φορολογικό έτος.

Καλή δύναμη σε όλους!
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Συναλλαγή πρόσωπων που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στην Δ.Ο.Υ 
δηλαδή χωρίς έναρξη  –ιδιώτες –  που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά στους 
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ,δηλ . επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. 
Η συναλλαγή του ιδιώτη και της επιχείρησης με Τίτλο Κτήσης μπορεί να πραγματοποιείται 
με την προϋπόθεση το εισόδημα που αποκτάται από τις συναλλαγές αυτές να μην 
υπερβαίνει στο σύνολο τις 10.000 ευρώ  ετησίως .
Ο Τίτλος κτήσης εκδίδεται από υπόχρεο σε απεικόνιση συναλλαγών (ατομική επιχείρηση, 
εταιρεία, ελεύθερο επαγγελματία)προς ένα φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που παρέχει 
υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα ο όποιος δεν είναι υπόχρεος σε απεικόνιση 
συναλλαγών (βιβλία στην Δ.Ο.Υ.) 
Ο Τίτλος Κτήσης εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών στο όνομα του 
ιδιώτη αναγράφοντας τις υπηρεσίες που παρείχε ο ιδιώτης στον επιτηδευματία, εταιρία, 
ελεύθερο επαγγελματία. 

Ασφαλίζονται όλα τα Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τα οποία εκδίδεται ο τίτλος κτήσης. 

Δεν μπορούν να ασφαλιστούν με τίτλο κτήσης τα πρόσωπα εκείνα που απασχολούνται με 
την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης εργόσημου Ν3863/2010 
Ανεξάρτητα εάν προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση λογω άλλης δραστηριότητας ή 
ιδιότητας  μη σχετιζόμενης με τις αμειβόμενες με τίτλο κτήσης υπηρεσίες. 
Παράδειγμα: εργάτες γης, κατ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, απασχολούμενοι στην 
προώθηση προϊόντων 

Τα πρόσωπα που αμείβονται για τις υπηρεσίες τους με τίτλο κτήσης καταβάλουν 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ . 
Κύρια σύνταξη 13,33% 
Υγειονομική περίθαλψη 6,95% (·6,45% για παροχές σε είδος + ·0,50%για παροχές σε 
χρήμα )

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στην καθαρή αξία του εκδοθέντα τίτλου κτήσης. 
Αφού πρώτα διενεργείται η ανάλογη παρακράτηση και αφαιρείται ο φόρος. 
Μετά και την αφαίρεση οποίας άλλης ενδεχόμενης παρακράτησης. 
Οι ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνουν τους ίδιους τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης. 

αντίγραφο  της Σύμβασης  Ή  Υ.Δ. όπου δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών  
αμειβομένου με Τίτλο Κτήσης 
Τα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν συναλλαγή με τίτλο κτήσης σε περίπτωση που δεν 
έχουν αριθμό μητρώου στον ΕΦΚΑ δηλ. δεν έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με αυτό το 
καθεστώς  οφείλουν να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους. 
Δηλώνει ως ιδιότητα ο συναλλασσόμενος στον ΕΦΚΑ.
  ‘’αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών’’ 

Χορήγηση βεβαίωσης από τον ΕΦΚΑ  η όποια χορηγείται άπαξ. 
Παραδίδεται στον εργοδότη για την παρακράτηση των απαιτούμενων ασφαλιστικών 
εισφορών.  
Ο ασφαλισμένος επιτόπου παραλαμβάνει την σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το 
Μητρώο. 
Ο εκδότης του τίτλου κτήσης, εάν δεν έχει απογράφει ως εργοδότης , οφείλει να 
ακολουθήσει την διαδικασία απογράφης από τον e –EFKA. 
Οι εργοδότες που έχουν  ήδη Αριθμό Μητρώου Εργοδότη συμπεριλαμβάνουν τους 
συναλλασσομένους με τίτλο κτήσης στην ΑΠΔ που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο 
προσωπικό . 
Υποβολή ΑΠΔ 
Πακέτο Κάλυψης :1111 &  Κωδ. Τύπου Αποδοχών  94
Δεν συμπληρώνονται ημέρες ασφάλισης 

Ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει ως το πηλίκο της συνολικά καταβαλλόμενης εισφοράς για 
κύρια ασφάλιση, δια της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του 
ν. 4387/2016. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει, δεν μπορεί να ξεπερνά τον έναν (1) 
πλήρη μήνα ανά Π.Π.Υ. (κάθε ημέρα ασφάλισης ισοδυναμεί με 1/25 του μήνα), με 
ημερομηνία έναρξης της ως άνω ασφάλισης την πρώτη του μήνα που εκδίδεται το Π.Π.Υ.. 
Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης 
ορίζεται το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20.
Ημέρες ασφάλισης = Καθαρή αμοιβή στον τίτλο κτήσης / 663,00 (βασικός μισθός ΕΓΣΣΕ)
Εάν τα ένσημα που προκύπτουν αναφέρονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό 
της γραπτής σύμβασης, τότε για καθαρά ασφαλιστικούς λόγους γίνεται προσαρμογή του 
χρόνου ασφάλισης στο μικρότερο χρονικό διάστημα.
Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (πρώην Οργανισμού 
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων 
του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Προς τον 
σκοπό αυτόν, μικρότερα του μήνα διαστήματα ασφάλισης (ημέρες ασφάλισης) 
εκλαμβάνονται ως υποδιαιρέσεις του πλήρους μήνα. Ο χρόνος ασφάλισης 
αντιμετωπίζεται ως χρόνος μη μισθωτού και για τις ανάγκες εφαρμογής της παράλληλης 
ασφάλισης του ν. 4387/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4387/2016. 
Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, με βάση την οποία έχει δοθεί 
εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4387/2016, καταβάλλεται εισφορά υγείας στον φορέα που έχει επιλεγεί 
με βάση τις διατάξεις του .

O Τίτλος Κτήσης υπηρεσιών εκδίδεται πάντα από την επιχείρηση που λαμβάνει την 
υπηρεσία. 
Περιεχόμενο: πλήρη στοιχεία των συμβαλλόμενων, ημερομηνία ,αιτιολογία –περιγραφή 
υπηρεσίας ,αριθμητικώς και ολογράφως, οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις 
Όταν η αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των 500,00 ευρώ η συναλλαγή γίνεται πάντα τραπεζικά 
Οι αμοιβές με Τίτλο Κτήσης υπάγονται στην φορολογική κλίμακα των μη μισθωτών 
(ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες) 
Σε περίπτωση που εκδοθεί Τίτλος Κτήσης για τρεις ομοειδής συναλλαγές που λαμβάνουν 
χώρα εντος εξαμήνου, αυτές θεωρούνται συστηματική διενέργεια οικονομικών πράξεων 
επιχειρηματικού χαρακτήρα. Αυτό συνεπάγεται ότι ο παρέχων την υπηρεσία θα πρέπει να 
προβεί στην τήρηση λογιστικών βιβλίων και στην έκδοση αποδείξεων για τις υπηρεσίες 
που προσφέρει. 
Για να μην χαρακτηριστεί επιχειρηματική δραστηριότητα μια επαναλαμβανομένη ομοειδή 
συναλλαγή, θα πρέπει η επιχείρηση να έκδυση έως δυο τίτλους κτήσης το εξάμηνο ανά 
ίδιο ΑΦΜ . 
Σημειώσεις
ΝΟΜΟΣ 4826/2021 Άρθρο 75
 Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται τα πρόσωπα, υπέρ 
των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ.(Τίτλο Κτήσης ) για τα κάτωθι:

ΣΚΟΤΑΔΗ Δ.Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ  
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EΙΔΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ TAXISKEP.GR
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Η αμοιβή με Π.Π.Υ. (Τίτλο Κτήσης )δεν αναιρεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση 
για την αιτία έκδοσης του Π.Π.Υ., με βάση τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις 
περί υπαγωγής στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, 
τομέων και λογαριασμών και δεν απαλλάσσει τον εκδότη του Π.Π.Υ. και τον αμειβόμενο 
με Π.Π.Υ. από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 40 του ν. 4387/2016.
Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.)Τίτλο 
Κτήσης , καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη 
(παροχές σε είδος και σε χρήμα). Η εισφορά υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του 
παραστατικού και διαμορφώνεται σε 13,33% υπέρ κύριας ασφάλισης και σε 6,95% υπέρ 
υγειονομικής περίθαλψης, εκ της οποίας. H παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας 
ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτη 6,45% για παροχές σε είδος και 
0,50% για παροχές σε χρήμας ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 
4387/2016 (Α΄ 85) ανά Π.Π.Υ., ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής 
περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της 
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ανά Π.Π.Υ..
Οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο σύνολό τους. 
Υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης είναι ο εκδότης του παραστατικού. Οι εισφορές 
δηλώνονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα, και καταβάλλονται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της δήλωσης μήνα. Σε περιπτώσεις 
εκπρόθεσμης υποβολής ή καταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του εκδότη του Π.Π.Υ. οι 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία επιβαρύνσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Φοιτητής κάνει καταμέτρηση στις ενεργοβόρες λάμπες Δήμου για λογαριασμό μιας 
επιχείρησης στην  περιοχή της Πάτρας έναντι συνολικής αμοιβής 800€ με γραπτή 
σύμβαση διάρκειας δυο μηνών. (1/5/2021-30/6/202)
Υπολογισμός ενσήμων = 800,00/663,00 = 1,21 
Συνεπώς ασφάλιση για ένα μήνα με 25 ένσημα και επιπλέον: 
                 1 μήνας = 25 ένσημα
                 0,21 του μήνα πόσα  ένσημα  (μέθοδος των τριών)
                 0,21*25 = 5,25 δηλαδή 5 ένσημα.
Επομένως, η ασφάλιση  είναι συνολικά 25+5 = 30 ένσημα και υποβάλλεται στην ειδική 
εφαρμογή του ΕΦΚΑ για την περίοδο από 1/5/2022 έως 6/6/2022 ανεξάρτητα εάν η 
σύμβαση ορίζει διάρκεια δύο μηνών. 
(προσαρμογή του χρόνου της σύμβασης αμιγώς μόνο για τις ανάγκες των ασφαλιστικών 
εισφορών και του χρόνου ασφάλισης)

Παράδειγμα
Μοδίστρα υφαίνει πανιά για λογαριασμό μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένη περιοχή 
έναντι συνολικής αμοιβής 6.000€ με γραπτή σύμβαση διάρκειας δυο μηνών. 
(1/3/2022-31/5/2022)
Υπολογισμός ενσήμων = 6.000,00/663,00 = 9,05 
 Συνεπώς ασφάλιση για ένα μήνα με 25 ένσημα και επιπλέον:
                             1 μήνας =25 ένσημα
                             0,05 του μήνα πόσα ένσημα (μέθοδος των τριών )
                             0,05*25=1,25 ένσημα.
Επειδή η ασφάλιση της μοδίστρας είναι συνολικά 9 μήνες και 1 ένσημο, γεγονός που 
υπερβαίνει τους δύο μήνες της γραπτής σύμβασης, τότε γίνεται προσαρμογή του χρόνου 
ασφάλισης στους δύο μήνες της σύμβασης ως εξής:

   6.000,00   

-   20%  1200,00   

-  3,6%  216,00   

     4584,00   

  *20,28%  929,64   

 **Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές θα υποβληθούν για το διάστημα από 1/3/2022 
έως 31/05/2022 δηλαδή στο χρονικό διάστημα της σύμβασης εξ ημισείας: 929,64 /2 = 
464,82€ για το μήνα Μάρτιο 2022 και 464,82€ για το μήνα Μάιο 2022.
Τίτλος Κτήσης & MyData
O Τίτλος Κτήσης περιλαμβάνει τους παρακάτω τύπους παραστατικών

3.1   
       Υποχρέωση Διαβίβασης ο Εκδότης 
       Το παραστατικό Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος εκδότης ) διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο 
από τους Εκδότες του.
       Τρόπος ενημέρωσης Αναλυτικού Βιβλίου Εκδότη-Λήπτη

Το παραστατικό Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης ) λειτουργεί αντίστροφα , ο Εκδότης 
είναι στην ουσία ο Λήπτης των αγαθών – υπηρεσιών και η διαβίβαση ενημερώνει το 
Αναλυτικό Βιβλίο του στο σκέλος των Εξόδων . Δεν ενημερώνει το σκέλος των Εσόδων , 
διότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι μη υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων (π.χ. ιδιώτης ).Μπορεί 
να συσχετίζεται με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να 
εκδοθεί –διαβιβαστεί μεταγενέστερα .
          Δεν ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο ΑΑΔΕ –Αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος σε 
τήρηση βιβλίων 

  3.2
Υποχρέωση Διαβίβασης ο Εκδότης
Το παραστατικό Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη) διαβιβάζεται 
υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του .
Τρόπος Ενημέρωσης Αναλυτικού Βιβλίου Εκδότη – Λήπτη

3.1    (    )  

3.2    (     )  
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ FINANCIAL PLANNER
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ INSURANCE RISK MANAGEMENT

 Η Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης είναι μια κάρτα η οποία δίνεται δωρεάν στους 
ασφαλισμένους και προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά 
κατά την προσωρινή παρουσία του ασφαλισμένου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τις ίδιες προϋποθέσεις  και το 
ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής: Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) δεν 
αντικαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική 
περίθαλψη, ούτε έξοδα όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης 
ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων, επίσης δεν καλύπτει τις δαπάνες, αν ο 
ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη, δεν εγγυάται τη δωρεάν 
παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας 
διαφέρουν, π.χ. υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην 
παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Σημαντικό: όταν μεταφέρεται η συνήθης κατοικία σε μια άλλη χώρα, πρέπει να γίνεται 
εγγραφή εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 
Ασθένειας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα αυτή.

Τα προνόμια της Ευρωπαϊκής κάρτα ασφάλισης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει  όποιος έχει 
ασφαλιστική ικανότητα. Ακόμα την ΕΚΑΑ οι ασφαλισμένοι μπορούν να την προμηθευτούν 
υποβάλλοντας αίτηση ηλεκτρονικά είτε υποβάλλοντας αίτηση στα ΚΕΠ.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι σημαντική η ιδιωτική ταξιδιωτική ασφάλιση 
όταν ταξιδεύει κάποιος στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα στις  μέρες μας λόγω της υγειονομικής 
κρίσης και του covid 19. Πολλές ιδιωτικές  εταιρείες προσφέρουν τέτοιες καλύψεις και 
έχουν ελκυστικά πακέτα.
Πηγές:

Ο Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη ) λειτουργεί αντίστροφα, ο 
Εκδότης είναι στην ουσία ο Λήπτης των αγαθών υπηρεσιών και η διαβίβαση ενημερώνει 
το Αναλυτικό Βιβλίο του στο σκέλος των Εξόδων και το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο 
σκέλος των Εσόδων. Μπορεί να συσχετίζεται με ακυρωτικό στοιχείο που ενδέχεται να 
διαβιβαστεί μεταγενέστερα. 
  Εν κατακλείδι 
            Η πρώτη περίπτωση αφορά 3.1
            Έκτακτη αμοιβή μη επαγγελματιών 
            *H άρνηση έκδοσης αποτελεί παράλληλα αναφορά αδικήματος φοροδιαφυγής προς 
την φορολογική αρχή
  Χρησιμοποιείται 
 α) το παραστατικό 3.1 για τις αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών αμοιβών τρίτων μη 
ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης χρησιμοποιείται για αγορές από μη υπόχρεους σε 
έκδοση παραστατικού π.χ. τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότη ειδικού 
καθεστώτος ή τιμολόγιο αγοράς αγαθών από ιδιώτη. 
 β) Το παραστατικό 3.2 Χρησιμοποιείται ως "τιμολόγιο δαπάνης/αγοράς λόγω άρνησης 
έκδοσης από υπόχρεο" όπως αυτό προβλέπεται στα ΕΛΠ (Ν.4308/2014, Αρ.8 παρ. 11) όταν 
ο υπόχρεος σε έκδοση προμηθευτής αρνείται να εκδόσει το φορολογικό στοιχείο της 
συναλλαγής εντός της νόμιμης προθεσμίας. Για την ώρα το 3.2 Παραστατικό είναι 
ανενεργό
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΈΦΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη 
σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια 
Υπηρεσία.(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016)

Είναι μια εύκολη διαδικασία έναρξης εταιρίας.
Τα βήματα είναι τα εξής:
 1. Ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας ή ένα εξουσιοδοτημένο 3ο πρόσωπο μπαίνει στην 
εφαρμογή e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) με τους προσωπικούς του 
κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
2. Επιλέγετε Σύσταση νέας εταιρίας, κάνετε ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση 
επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρίας.
3. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού.(υπάρχουν 
έτοιμα καταστατικά μέσα στην υπηρεσία για κάθε τύπο εταιρίας).

Επίσης:
1.Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για 
τη σύσταση της εταιρεία
2.Δυο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους 
ιδρυτές 3. Έντυπα ΔΟΥ: Δ211
3.Βεβαίωση Εγκατάστασης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου 
απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.3463/2006 (Α΄114), 
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον Ν. 4442/2016 (Α’ 227).

OΛΓA MHTΣIΩNH

ΛOΓIΣTPIA-ΦOPOTEXNIKOΣ
ΣYMBOYΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN

4.Αστυνομική ταυτότητα η ακριβές αντίγραφο αυτής ή Διαβατήριο η ακριβές αντίγραφο 
αυτού
5.Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
6.Οι πολίτες τρίτων χωρών:
α)Διαβατήριο σε ισχύ
β)Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αδείας

Για του ιδρυτές Νομικά Πρόσωπα ημεδαπής, ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού της εταιρείας και Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από 
το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

σύσταση εταιρεία.

ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

Για τους ιδρυτές νομικά Πρόσωπα αλλοδαπής:

πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου,  από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο 
αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης εκκαθάρισης, 
πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών 
του.

εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά 
τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση 
από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν 
κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.
 
Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά:

προαπαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας.

οφειλόμενων ποσών για τη σύσταση της εταιρείας.

α. ότι δεν έχει ληφθεί ΑΦΜ για την εταιρεία ως υπό ίδρυση από την κατά περίπτωση 
αρμόδια ΔΟΥ.
β. η διεύθυνση της έδρας και αν το ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι ιδιόκτητο, 
μισθωμένο ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.
γ. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται.
 
Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου, για τη χορήγηση ΑΦΜ στην 
εταιρεία μετά τη σύστασή της:
α. «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3-Δ211
β. «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται.
γ. «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7.
δ. «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται .Τα έντυπα δηλώσεων 
(Μ), είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων η υπηρεσία μιας στάσης  ψηφιοποιεί όλα τα έγγραφα 
που κατατίθενται κατά τη διαδικασία της σύστασης και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία της εταιρείας καθώς και το καταστατικό αυτής στο πληροφοριακό της σύστημα.
Αυτά μεταφέρονται αυτόματα στο ΓΕΜΗ.
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ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ myAADE (TAXISNET)

ΦΕΚ Τεύχος B’ 765/18.02.2022

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο).
Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, να συγχρονίζονται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

2. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία ο συναλλασσόμενος με την ΑΑΔΕ δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των κατωτέρω:
(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση -κοινοποίηση 
όλων των πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της Φορολογικής Διοίκησης στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, 
περιλαμβανομένων αυτών που ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη.
(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναινεί να συνδράμει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων 
υποχρεώσεων του. Κατά τη διαδικασία της δήλωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει από αποκλειστική λίστα ρόλων 
(ενδεικτικά, λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη σχέση του με τον Βοηθό Εκπλήρωσης.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση – κοινοποίηση στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή
e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της ΑΑΔΕ. Σε αυτά μπορεί να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από ή 
περιλαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ δηλώσεις ΕΙ, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού). 
Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του φορολογούμενου (check-box), μπορεί να περιέχονται και προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή μη), που δεν σχετίζονται με φορολογικές 
υποχρεώσεις του πολίτη προς τη Φορολογική Διοίκηση (π.χ. πρόστιμα ανεμβολίαστων, κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων καταβολής μη φορολογικών υποχρεώσεων, όπως 
πρόστιμα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Σε περίπτωση μη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο στο «Προσωπικό e-mail» ή, εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί τέτοιο, 
η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

3. Κατά τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται με την αποστολή 6ψήφιου 
κωδικού (αντίστοιχα στο τηλέφωνο ή στο e-mail) στον συναλλασσόμενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό Εκπλήρωσης.

4. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας της παρ. 1 της παρούσας πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε μεταβολή τους. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται τις 
μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας έναντι της ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της επικαιροποίησης.

5. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψηφιακά κατάλογο των συναλλασσομένων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» τη δική 
του ηλεκτρονική διεύθυνση, με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης μέσω κωδικού που θα λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη στιγμή της ανάκτησης. Κατόπιν της 
ανάκτησης, ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη μερίδα του συναλλασσομένου, υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος έχει προηγουμένως 
προβεί σε δήλωση «Προσωπικού e-mail».
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Έως και την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τους φορολογούμενους, οι ήδη δηλωθείσες στην ΑΑΔΕ διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι 
αντιστοιχούν στην επιλογή «Προσωπικό e-mail». Εφόσον ο φορολογούμενος έχει ήδη δηλώσει δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δηλωθείσα στο πεδίο που οριζόταν ως «Mail» 
θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή «Προσωπικό e-mail», ενώ η δηλωθείσα στο πεδίο που οριζόταν ως «Επιπλέον Mail» θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή «e-mail Βοηθού 
Εκπλήρωσης».
Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι δεν υφίσταται η προβλεπόμενη στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 συναίνεση.
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