
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. Α.1023 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 

κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 

και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης 

εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλε-

κτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρ-

τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλ-

λου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 

(Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδι-

κασίας (ν. 4987/2022, Α’206), εφεξής ΚΦΔ,
β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και

δ) του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές 
ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 285).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του 
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 
(Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

8. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυ-
ασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων 
στην Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πλη-
ροφοριών, με σκοπό τη φορολογική συμμόρφωση των 
οντοτήτων.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α. 1138/12.6.2020 

κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρ-
μογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του 
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), ως ακολούθως:

1. Το τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 
4 αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Ειδικότερα, για τις χρονικές περιόδους από 1.1.2021 
έως και 31.12.2021, από 1.1.2022 έως και 31.12.2022, 
καθώς και από 1.1.2023 έως 31.10.2023, τα δεδομένα του 
προηγούμενου εδαφίου (λογιστικές εγγραφές) διαβιβά-
ζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, με 
τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της 
παρ. 6 του παρόντος άρθρου, σε όλες τις περιπτώσεις, 
ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις 
και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση.».

2. Οι περ. γ’ και δ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρι-
κού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού 
(Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τη-
λεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεό-
ρασης, έως την 30.6.2023.

δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδί-
ων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της 
Ελλάδος έως την 30.6.2023.».

3. Η υποπερ. γα’ της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 
αντικαθίσταται ως εξής:

«γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν 
υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως 
αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 2 
του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. 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 διαβί-
βαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 τα 
ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλω-
ση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 
2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα ή».

4. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 
αντικαθίστανται ως εξής:

«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022, 
καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως 
30.6.2023, 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. Από την 1.7.2023 και εφεξής, οι οντότητες 
του προηγούμενου εδαφίου διαβιβάζουν τα δεδομένα 
συναλλαγών χονδρικής αναλυτικά μέχρι την μεθεπόμενη 
ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών και τα δε-
δομένα των λογιστικών στοιχείων εσόδων λιανικής που 
έχουν εκδοθεί χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., συγκεντρωτικά 
ανά μήνα και μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα του επόμενου 
μήνα από το μήνα έκδοσης αυτών. Ειδικότερα στην περί-
πτωση οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, για τις συναλ-
λαγές εσόδων λιανικής παραστατικών διοδίων που εκδί-
δονται στους σταθμούς διελεύσεων, αυτά διαβιβάζονται 
συγκεντρωτικά ανά μήνα έως την δέκατη (10) ημέρα του 
επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.».

5. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
πλατφόρμας υποδοχής των δεδομένων που 
διαβιβάζονται

α) Από την 20.7.2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της 
σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης 
εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών 
στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και 
μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης 
Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προ-
αιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς 
και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση 
αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 
20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρο-
νικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται 
να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα 
δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων 
και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το 
παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους 
διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρο-
νικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις 
επόμενες περ. γ) έως ε).

γ) Έως και την 28.2.2021 δύνανται να διαβιβάζονται 
στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρα-
κτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης 
και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμο-
λόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν 
εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός 
από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγε-
νέστερα σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ ανωτέρω. Ειδικά 
στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκ-
δότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για 
στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31.12.2020, αυτά 
δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 1.3.2021 
έως και 31.3.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και 
να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30.4.2021.

δ) Έως την 31.3.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί 
εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περί-
πτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά 
στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και 
την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες 
διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α’ και 
β’ ανωτέρω.

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση 
των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 
έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την 
31.3.2021.

στ) Για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύ-
νοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα 
δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτο-
τιμολόγησης (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 
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για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιά-
δες 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. Έως και 
την 30.6.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης 
και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα 
της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολό-
γησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογι-
στικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 
έως και την 30.9.2021, ή την 31.10.2021 αντίστοιχα, για 
τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, 
εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν 
προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α’ ανωτέρω.

Εναλλακτικά, τα οριζόμενα δεδομένα για την χρονική 
περίοδο από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, δύνανται να 
διαβιβάζονται στο σύνολό τους έως και την 30.6.2022.

Ειδικότερα οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να δι-
αβιβάσουν τα οριζόμενα δεδομένα τους στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA, χρησιμοποιώντας ανά περίπτωση 
το σύνολο των Τύπων Παραστατικών και χαρακτηρι-
σμών συναλλαγών σύμφωνα με το Παράρτημα της πα-
ρούσας απόφασης καθώς και της επιχειρησιακής και τε-
χνικής τεκμηρίωσης της διαδικασίας διαβίβασης, όπως 
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.
aade.gr/mydata). Οι συναλλαγές χονδρικής διαβιβά-
ζονται αναλυτικά, ενώ τα δεδομένα των συναλλαγών 
λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε 
συγκεντρωτικά.

Προς τον σκοπό απλοποίησης άντλησης των οριζό-
μενων δεδομένων έτους 2021, από προγράμματα ERP 
που δεν είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA και προς διευκόλυνση τους, οι υπόχρεες οντό-
τητες για το έτος 2021, δύνανται να διαβιβάσουν τα 
οριζόμενα δεδομένα τους σύμφωνα και με τον εναλ-
λακτικό τρόπο διαβίβασης κατά τον οποίο τα δεδομένα 
συναλλαγών χονδρικής διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά 
ανά παραστατικό, είτε συγκεντρωτικά ανά λήπτη και 
ανά μήνα, αποκλειστικά με τους παρακάτω Τύπους 
Παραστατικών:

1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
1.1 Τιμολόγιο Πώλησης αυτοτιμολόγηση
5.2 Πιστωτικό μη Συσχετιζόμενο
5.2 Πιστωτικό μη Συσχετιζόμενο αυτοτιμολόγηση
3.1 Τίτλος Κτήσης
Τα δεδομένα συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε 

αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, αποκλειστικά 
με τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών:

11.1 Α.Λ.Π. (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)
11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής
Στους παραπάνω Τύπους Παραστατικών χρησιμοποι-

ούνται διακριτοί χαρακτηρισμοί συναλλαγών ως κάτωθι:
Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης (χονδρική  - 

λιανική), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι παρακάτω 
χαρακτηρισμοί συναλλαγών:

- Χαρακτηρισμός Εσόδων με 1.5 Λοιπά Έσοδα Κέρδη
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 1 έως 7 και στην κατηγο-

ρία 7 επιλέγεται η περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις Φ.Π.Α.

- Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα
Στην περίπτωση εξόδων (αυτοτιμολόγηση  - τίτλοι 

κτήσης), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι παρακάτω 
χαρακτηρισμοί συναλλαγών:

- Χαρακτηρισμός Εξόδων είτε με 2.4 Γενικά έξοδα με 
δικαίωμα έκπτωσης, είτε με 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαί-
ωμα έκπτωσης για έξοδα αυτοτιμολόγησης και 2.5 Γενικά 
έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης για Τύπο Παραστατικού 
3.1 Τίτλος Κτήσης

- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 1 έως 7 και στην κατηγο-
ρία 7 [0%] επιλέγεται η περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις 
Φ.Π.Α., και στην περίπτωση Τύπου Παραστατικού 3.1 
Τίτλος Κτήσης, επιλέγεται η κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.]

- Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα
Η σωστή κατανομή στο σύνολο των χαρακτηρισμών 

συναλλαγών κωδικών Ε3, διενεργείται στη συνέχεια με 
τη χρήση των παρακάτω Τύπων Παραστατικών εγγρα-
φών τακτοποίησης εσόδων - εξόδων:

17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογι-
στική Βάση και χαρακτηρισμοί εσόδων:

- Χαρακτηρισμός Εσόδων, είτε με 1.10 Λοιπές Εγγρα-
φές Τακτοποίησης Εσόδων (+)/(-), είτε με 1.95 Λοιπά 
Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+)/(-)

- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.]

- Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα, με 
αντίθετο πρόσημο στην 1η γραμμή σύνοψης και στις 
υπόλοιπες γραμμές σύνοψης, οι σχετικοί κωδικοί Ε3 εσό-
δων, ανά περίπτωση, με κανονικό πρόσημο

17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογι-
στική Βάση και χαρακτηρισμοί εξόδων:

- Χαρακτηρισμός Εξόδων, είτε με 2.12 Λοιπές Εγγραφές 
Τακτοποίησης Εξόδων (+)/(-), είτε με 2.95 Λοιπά Πληρο-
φοριακά Στοιχεία Εξόδων (+)/(-)

- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.]

- Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα, με αντίθε-
το πρόσημο στην 1η γραμμή σύνοψης και στις υπόλοιπες 
γραμμές σύνοψης οι σχετικοί κωδικοί Ε3 εξόδων, ανά 
περίπτωση, με κανονικό πρόσημο

Οι επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές του 
εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης έχουν αναρτηθεί σε 
διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr/mydata).

ζ) Για το έτος 2021, στην περίπτωση, είτε μη τήρησης 
της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομέ-
νων από τους εκδότες, είτε διαβίβασης αυτών με από-
κλιση, οι λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημε-
δαπής, έχουν την υποχρέωση να τα διαβιβάσουν, είτε 
αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη, έως και την 
2.5.2023. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η 
συνολική αξία προ Φ.Π.Α., ανά περίπτωση (μη τήρησης 
υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά 
αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ. 
Ειδικότερα για το φορολογικό έτος 2021 στην περίπτω-
ση πώλησης εισιτηρίων και στην περίπτωση εκκαθαρί-
σεων, οι λήπτες δεν έχουν την υποχρέωση διαβίβασης 
δεδομένων για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει 
την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα 
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με απόκλιση. Επιπλέον για τα έτη 2021 και 2022, τα νο-
μικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτι-
κού δικαίου, δεν έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν 
δεδομένα για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει 
την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα 
με απόκλιση. Από την 1.7.2023 έως και την 31.12.2023, 
εφόσον οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας δεν λά-
βουν τα έξοδα τους από τις οντότητες που αναφέρο-
νται στα τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5, ως 
αντικριζόμενα παραστατικά εξόδων ημεδαπής (Τύποι 
Παραστατικών Α1), συνεχίζουν να διαβιβάζουν τα εν 
λόγω έξοδα με Τύπο Παραστατικού της κατηγορίας Β2, 
14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από 
την ίδια (Δυναμικό) και δεν διαβιβάζουν παράλειψη δι-
αβίβασης των εκδοτών της περίπτωσης αυτής.

Στην ίδια καταληκτική ημερομηνία, δύνανται να δια-
βιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα της σύνοψης και 
οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χα-
ρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν 
σε λογιστικά στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης από την 
1.1.2021 έως και την 31.12.2021 που έχουν διαβιβαστεί 
από τους εκδότες τους. Επιπλέον, έως και την 31.12.2022 
δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από τον λή-
πτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), 
τα δεδομένα εξόδων των περ. α’ έως και ε’ της παρ. 4 
του άρθρου 4 της παρούσας. Τα δεδομένα των υπόψη 
περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, 
δύνανται να διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό 
και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής προκρίνεται 
να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

η) Έως την 31.12.2022, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., 
υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και 
προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δε-
δομένων που αφορούν το φορολογικό έτος 2021. Στην 
περίπτωση επιλογής του εναλλακτικού τρόπου διαβίβα-
σης οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων διαβιβάζονται 
υποχρεωτικά.

θ) Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 
2021, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, 
σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 - Στοιχείο 
Αυτοπαράδοσης, 6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και

8.2 - Ειδικό Στοιχείο - Απόδειξης Είσπραξης Φόρου 
Διαμονής.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών 
παραστατικών.

- Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία 
και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επι-
βαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόση-
μα, τέλη και κρατήσεις).

- Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ιδιωτικού δικαίου, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες 
καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, 
διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστα-
τικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - 
Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους. Σε 
κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν 
δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα 

με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλα-
γές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα 
από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με 
βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

ι) Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρε-
ωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, 
όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α 
του ΚΦΔ.

Εναλλακτικά τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξό-
δων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης διαβιβάζονται 
έως και την 31.3.2023. Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγη-
σης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσί-
ας, διαβιβάζονται έως και την 31.10.2023. Τα δεδομένα 
απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του 
εκδότη, διαβάζονται από τον λήπτη έως την 30.11.2023. 
Σε κάθε περίπτωση οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων 
και εξόδων διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά, είτε συγκε-
ντρωτικά έως την 31.12.2023.

Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2022, 
ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, 
σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 - Στοιχείο 
Αυτοπαράδοσης, 6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και

8.2 - Ειδικό Στοιχείο - Απόδειξης Είσπραξης Φόρου 
Διαμονής.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών 
παραστατικών.

- Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία 
και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επι-
βαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόση-
μα, τέλη και κρατήσεις).

- Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 
του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με 
Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποί-
ησης εσόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολο των 
εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης 
εξόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολο των εξόδων 
τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να δια-
βιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, 
για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον απο-
κτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Στην 
περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής 
κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 
2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων. Οι αστικές 
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, από το έτος 2022 και εφε-
ξής, διαβιβάζουν δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
της παρούσας απόφασης.

ια) Από την 1.1.2023 και εφεξής, διαβιβάζονται υπο-
χρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδο-
μένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 
15Α του ΚΦΔ.

Εναλλακτικά τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξό-
δων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης διαβιβάζονται 
έως και την 28.2.2024. Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγη-
σης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδο-
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σίας, διαβιβάζονται έως και την 31.3.2024. Τα δεδομένα 
απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του 
εκδότη, διαβάζονται από τον λήπτη έως την 30.4.2024. 
Σε κάθε περίπτωση οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων 
και εξόδων διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά, είτε συγκε-
ντρωτικά έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος έτους 2023.

Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2023, 
ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, 
σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 - Στοιχείο 
Αυτοπαράδοσης, 6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και

8.2 - Ειδικό Στοιχείο - Απόδειξης Είσπραξης Φόρου 
Διαμονής.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών 
παραστατικών.

- Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία 
και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επι-
βαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόση-
μα, τέλη και κρατήσεις).

- Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 
του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με 
Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποί-
ησης εσόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των 
εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης 
εξόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων 
τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να δια-
βιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για 

συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν 
έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση 
λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας 
Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά 
πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.

ιβ) Από την 1.1.2024 και εφεξής, διαβιβάζονται υπο-
χρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδο-
μένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 
15Α του ΚΦΔ.».

6. Στο Παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών 
Πίνακας 2. Στήλες Παραστατικών» προστίθενται-τροπο-
ποιούνται οι παρακάτω τιμές ανά περίπτωση:

Στήλη 40_ Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις
- Αγορά αγροτικών αγαθών_υπηρεσιών_Άρθρο 41 

του Κώδικα ΦΠΑ (τροποποίηση).
- Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Α.Α.Δ.Ε._1 (προσθήκη), για τον 

1ο Τρόπο διαβίβασης της Α.1171/2021
- Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Α.Α.Δ.Ε._2 (προσθήκη), για τον 

2ο Τρόπο διαβίβασης της Α.1171/2021.
- Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Επιχείρησης_Απόκλιση (προ-

σθήκη).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




