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Διαβίβαςθ Δεδομζνων myDATA_2021
Δεδομζνα που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA οι Επιχειριςεισ για το 2021
Οι επιχειριςεισ, ζχουν τθν υποχρζωςθ να διαβιβάςουν τα δεδομζνα τουσ για το 2021, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
τθσ Α.1138/2020, που αφοροφν ςε ζςοδα τιμολόγθςθσ, ζξοδα αυτοτιμολόγθςθσ, τίτλουσ κτιςθσ κακϊσ και
εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εςόδων. Τα ζξοδα τιμολόγθςθσ, τα ζςοδα αυτοτιμολόγθςθσ, κακϊσ και οι εγγραφζσ
τακτοποίθςθσ εξόδων διαβιβάηονται προαιρετικά.
Οι επιχειριςεισ για το 2021 ζχουν τθν επιλογι να διαβιβάςουν δεδομζνα ςφμφωνα με τουσ παρακάτω τρόπουσ
διαβίβαςθσ:
1. Κανονικόσ Τρόποσ Διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA
Οι επιχειριςεισ που ζχουν επιλζξει τον κανονικό τρόπο διαβίβαςθσ, διαβιβάηουν τα δεδομζνα τουσ ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myDATA για το 2021 και εφεξισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ Α.1138/2020. Ειδικότερα, διαβιβάηουν
τα δεδομζνα τουσ ςφμφωνα με τισ επιχειρθςιακζσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναρτά θ ΑΑΔΕ και δεν
απαιτείται να ακολουκιςουν τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβαςθσ των δεδομζνων τουσ, ςφμφωνα με τθν παροφςα
κεματικι ενότθτα.
2. Εναλλακτικόσ Τρόποσ Διαβίβαςθσ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA
Οι επιχειριςεισ δφναται να επιλζξουν και τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, τουσ δίνεται
επιπλζον θ δυνατότθτα να διαβιβάςουν τα δεδομζνα τουσ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA για το 2021 με
διακριτοφσ τφπουσ παραςτατικϊν και ςυγκεκριμζνουσ χαρακτθριςμοφσ ςυναλλαγϊν, για το ςφνολο των δεδομζνων
που ζχουν τθν υποχρζωςθ να διαβιβάςουν ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ Α.1138/2020. Ο εναλλακτικόσ τρόποσ
διαβίβαςθσ δεν τροποποιεί τισ προδιαγραφζσ και δεν προκαλεί κόςτοσ υλοποίθςθσ.
Ειδικότερα αφορά ςτισ περιπτϊςεισ που οι επιχειριςεισ, ζχουν τα δεδομζνα τουσ ςε εμπορικά προγράμματα ERP,
τα οποία ενδζχεται να μθν είναι ςυμβατά με τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. Σε κάκε περίπτωςθ τα δεδομζνα
τουσ προκρίνεται να είναι ςε επεξεργάςιμθ μορφι.
Σφμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο οι επιχειριςεισ δφνανται να διαβιβάςουν τα δεδομζνα τουσ για ςυναλλαγζσ
χονδρικισ (B2B) 2021, είτε αναλυτικά ζνα - ζνα, είτε ςυγκεντρωτικά ανά πελάτθ και ανά μινα, ςφμφωνα με το
Πρότυπο Αρχείο myDATA 2021, που αποτελεί παράρτθμα τθσ παροφςασ κεματικισ ενότθτασ. Στθν παραπάνω
διαδικαςία δφνανται να διαβιβάςουν και τισ ςυναλλαγζσ εςόδων λιανικισ (B2C), είτε αναλυτικά ζνα – ζνα, είτε
ςυγκεντρωτικά ανά μινα, επιλζγοντασ τουσ διακριτοφσ Τφπουσ Παραςτατικϊν και τουσ διακριτοφσ χαρακτθριςμοφσ
ςυναλλαγϊν τθσ περίπτωςθσ αυτισ.
Οι Εταιρίεσ Λογιςμικοφ του Συνδζςμου Εταιρειϊν Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν Ελλάδασ (Σ.Ε.Π.Ε.), μζςα από τθν
Άτυπθ Ομάδα myDATA,_ΣΕΠΕ, τεκμθριϊνουν τθν ομαλι διαδικαςία διαβίβαςθσ των δεδομζνων από μθ ςυμβατά
προγράμματα ERP, ςτθν περίπτωςθ που τα δεδομζνα τουσ είναι ςε επεξεργάςιμθ μορφι. Η ΑΑΔΕ διαςφαλίηει τθ
δυνατότθτα των επιχειριςεων να τεκμθριϊςουν τισ διαβιβάςεισ τουσ για τθν χρονικι περίοδο από 01/01/2021 ζωσ
31/12/2021.
Οι επιχειριςεισ που είναι χειρόγραφεσ, δφνανται να διαβιβάςουν τα δεδομζνα τουσ για το 2021, επιλζγοντασ τουσ
διακριτοφσ Τφπουσ Παραςτατικϊν και τουσ διακριτοφσ χαρακτθριςμοφσ ςυναλλαγϊν ςφμφωνα με τον εναλλακτικό
τρόπο διαβίβαςθσ, μζςω τθσ Ειδικισ Φόρμασ Καταχϊρθςθσ τθσ ΑΑΔΕ, εφόςον ζχουν τα όρια χριςθσ τθσ.
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Ειδικότερα διαβιβάηουν τισ ςυναλλαγζσ χονδρικισ (B2B), είτε αναλυτικά, είτε ςυγκεντρωτικά, ανά πελάτθ και ανά
μινα.
Επιπλζον, οι επιχειριςεισ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβαςθσ και το Πρότυπο Αρχείο
myDATA 2021, για να διαβιβάςουν δεδομζνα για το ζτοσ 2021, τα οποία είναι εκτόσ του μορφοτφπου των
διακζςιμων παραςτατικϊν myDATA. Ενδεικτικά αναφζρεται θ μθ διαβίβαςθ παραςτατικϊν των οποίων οι γραμμζσ
ςφνοψθσ περιζχουν και κακαρι αξία, είτε με μθδενικά ποςά, είτε με μικρά ποςά π.χ. 0,01.
Σε κάκε περίπτωςθ τα δεδομζνα του 2021 διαβιβάηονται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA ςφμφωνα με τα
οριηόμενα τθσ Α.1138/2020, χωρίσ τθν υλοποίθςθ τροποποιιςεων ςτισ προδιαγραφζσ που ζχουν αναρτθκεί ςτο site
τθσ ΑΑΔΕ.

1. Διαβίβαςθ Δεδομζνων myDATA_2021 – Κανονικόσ Τρόποσ Διαβίβαςθσ
1. Οι Επιχειριςεισ που επιλζγουν τον κανονικό τρόπο διαβίβαςθσ, διαβιβάηουν για το 2021, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα τθσ Α.1138/2020, τα παρακάτω δεδομζνα:





Ζςοδα τιμολόγθςθσ
Ζξοδα αυτοτιμολόγθςθσ
Τίτλουσ Κτιςθσ
Εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εςόδων

Τα ζςοδα τιμολόγθςθσ και ζξοδα αυτοτιμολόγθςθσ αντιςτοιχοφν ςε δεδομζνα ςυνόψεων που διαβιβάηονται με
όλουσ τουσ Τφπουσ Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Α1 και Α2, που ζχει αναρτιςει θ ΑΑΔΕ ανά περίπτωςθ, ςτα
παρακάτω links:
https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis-mydata
https://www.aade.gr/epiheirisiakes-prodiagrafes-mydata
Επιπλζον διαβιβάηουν το ςφνολο των χαρακτθριςμϊν εςόδων και εξόδων, ανά περίπτωςθ, που ζχει αναρτιςει θ
ΑΑΔΕ ςτο link https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseismydata “Συνδυαςμοί χαρακτθριςμϊν (αρχείο xls)”
Σφμφωνα με τα παραπάνω οι επιχειριςεισ που επιλζγουν τον κανονικό τρόπο διαβίβαςθσ, δεν απαιτείται να
ακολουκιςουν περαιτζρω διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ αναφορικά με τθ διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι
πλατφόρμα myDATA για το 2021 και εφεξισ και διαβιβάηουν δεδομζνα τουσ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA,
ςφμφωνα με τα παρακάτω:
1.1 Τφποι Παραςτατικϊν Α1. Για τισ ςυναλλαγζσ εμπορίασ και παροχισ υπθρεςιϊν μεταξφ επιχειριςεων
θμεδαπισ και αλλοδαπισ (B2B) τα δεδομζνα διαβιβάηονται ςφμφωνα με τουσ παρακάτω Τφπουσ Παραςτατικϊν:
-

1.1 - Τιμολόγιο Πϊλθςθσ
1.2 - Τιμολόγιο Πϊλθςθσ / Ενδοκοινοτικζσ Παραδόςεισ
1.3 - Τιμολόγιο Πϊλθςθσ / Παραδόςεισ Τρίτων Χωρϊν
1.4 - Τιμολόγιο Πϊλθςθσ / Πϊλθςθ για Λογαριαςμό Τρίτων
1.5 - Τιμολόγιο Εκκακάριςθσ
1.6 - Τιμολόγιο Πϊλθςθσ / Συμπλθρωματικό Παραςτατικό
2.1 - Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν
2.2 - Τιμολόγιο Παροχισ / Ενδοκοινοτικι Παροχι Υπθρεςιϊν
2.3 - Τιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Υπθρεςιϊν Τρίτων Χωρϊν
2.4 - Τιμολόγιο Παροχισ / Συμπλθρωματικό Παραςτατικό
3.1 - Τίτλοσ Κτιςθσ (μθ υπόχρεοσ Εκδότθσ)
3.2 - Τίτλοσ Κτιςθσ (άρνθςθ ζκδοςθσ από υπόχρεο Εκδότθ)
5.1 - Πιςτωτικό Τιμολόγιο / Συςχετιηόμενο
5.2 - Πιςτωτικό Τιμολόγιο / Μθ Συςχετιηόμενο
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-

7.1 - Συμβόλαιο – Ζςοδο
8.1 - Ενοίκια – Ζςοδο
8.2 - Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξθσ Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ

Από τισ παραπάνω ςυναλλαγζσ για το 2021 δεν υπάρχει υποχρζωςθ διαβίβαςθσ των αυτοπαραδόςεων, που
διαβιβάηονται με Τφπουσ Παραςτατικϊν 6.1 - Στοιχείο Αυτοπαράδοςθσ και 6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρθςιμοποίθςθσ.
1.2 Τφποι Παραςτατικϊν Α2. Για τισ ςυναλλαγζσ εςόδων λιανικισ (B2C), εμπορίασ αγακϊν και παροχισ
υπθρεςιϊν μεταξφ επιχειριςεων και πελατϊν ιδιωτϊν, θμεδαπισ και αλλοδαπισ, τα δεδομζνα διαβιβάηονται
ςφμφωνα με τουσ παρακάτω Τφπουσ Παραςτατικϊν:
-

11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξθ Λιανικισ Πϊλθςθσ)
11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιϊν)
11.3 - Απλοποιθμζνο Τιμολόγιο
11.4 - Πιςτωτικό Στοιχείο Λιανικισ
11.5 - ΑΛΠ / Πϊλθςθ για Λογαριαςμό Τρίτων

2. Διαβίβαςθ Δεδομζνων myDATA_2021 - Εναλλακτικόσ Τρόποσ Διαβίβαςθσ
2. Οι Επιχειριςεισ που επιλζγουν τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβαςθσ, διαβιβάηουν για το 2021, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα τθσ Α.1138/2020, τα παρακάτω δεδομζνα:





Ζςοδα τιμολόγθςθσ
Ζξοδα αυτοτιμολόγθςθσ
Τίτλουσ Κτιςθσ
Εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εςόδων

Στθν περίπτωςθ επιλογισ του εναλλακτικοφ τρόπου διαβίβαςθσ, τα δεδομζνα του 2021 διαβιβάηονται από τισ
επιχειριςεισ, με διακριτοφσ Τφπουσ Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Α1 και Α2 κακϊσ και τθσ Κατθγορίασ Γ.
Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ αυτι οι επιχειριςεισ, διαβιβάηουν με ζνα ςυνολικό τρόπο χαρακτθριςμοφ ςυναλλαγϊν
και ςτθ ςυνζχεια με τισ εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εςόδων – εξόδων, κατατάςςουν τα ποςά ςτουσ ςωςτοφσ κωδικοφσ
Ε3.
2.1 Με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβαςθσ, τα δεδομζνα διαβιβάηονται αποκλειςτικά με τουσ παρακάτω Τφπουσ
Παραςτατικϊν:
Παραςτατικά ςυναλλαγϊν χονδρικισ:






1.1 Τιμολόγιο Πϊλθςθσ κανονικό
1.1 Τιμολόγιο Πϊλθςθσ αυτοτιμολόγθςθ
5.2 Πιςτωτικό μθ Συςχετιηόμενο
5.2 Πιςτωτικό μθ Συςχετιηόμενο αυτοτιμολόγθςθ
3.1 Τίτλοσ Κτιςθσ

Παραςτατικά ςυναλλαγϊν λιανικισ:



11.1 ΑΛΠ (Απόδειξθ Λιανικισ Πϊλθςθσ)
11.4 Πιςτωτικό Στοιχείο Λιανικισ

Παραςτατικά εγγραφϊν τακτοποίθςθσ εςόδων – εξόδων:



17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Τακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ
17.5 Λοιπζσ Εγγραφζσ Τακτοποίθςθσ Εξόδων - Λογιςτικι Βάςθ
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2.2 Αναφορικά με τθ διαβίβαςθ χαρακτθριςμϊν ςυναλλαγισ, αυτι διενεργείται κατ’ ελάχιςτο, για το ςφνολο
των δεδομζνων, ςφμφωνα με τισ παρακάτω επιλογζσ:
Στθν περίπτωςθ εςόδων τιμολόγθςθσ για Τφπουσ Παραςτατικϊν 1.1 Τιμολόγιο Πϊλθςθσ και 5.2 Πιςτωτικό μθ
Συςχετιηόμενο:




Χαρακτθριςμόσ Εςόδων με 1.5 Λοιπά Ζςοδα Κζρδθ
Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 1 ζωσ 7 και ςτθν κατθγορία 7 επιλζγεται θ περίπτωςθ 27 Λοιπζσ Εξαιρζςεισ ΦΠΑ
Χαρακτθριςμόσ Ε3_562 Λοιπά Συνικθ Ζςοδα

Στθν περίπτωςθ εξόδων τιμολόγθςθσ και τίτλων κτιςθσ, για Τφπουσ Παραςτατικϊν 1.1 Τιμολόγιο Πϊλθςθσ
αυτοτιμολόγθςθ και 3.1 Τίτλοσ Κτιςθσ:






Χαρακτθριςμόσ Εξόδων είτε με 2.4 Γενικά ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ, είτε με 2.5 Γενικά ζξοδα χωρίσ
δικαίωμα ζκπτωςθσ για ζξοδα αυτοτιμολόγθςθσ και 2.5 Γενικά ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ για Τφπο
Παραςτατικοφ 3.1 Τίτλοσ Κτιςθσ
Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 1 ζωσ 7 και ςτθν κατθγορία 7 [0%] επιλζγεται θ περίπτωςθ 27 Λοιπζσ Εξαιρζςεισ
ΦΠΑ και ςτθν περίπτωςθ Τφπου Παραςτατικοφ 3.1 Τίτλοσ Κτιςθσ, επιλζγεται θ κατθγορία ΦΠΑ 8 *ΑΝΕΥ
ΦΠΑ]
Χαρακτθριςμόσ Ε3_585_016 Λοιπά Ζξοδα

Στθν περίπτωςθ εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ για Τφπουσ Παραςτατικϊν 11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξθ Λιανικισ
Πϊλθςθσ) και 11.4 - Πιςτωτικό Στοιχείο Λιανικισ:




Χαρακτθριςμόσ Εςόδων με 1.5 Λοιπά Ζςοδα Κζρδθ
Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 1 ζωσ 7 και ςτθν κατθγορία 7 επιλζγεται θ περίπτωςθ 27 Λοιπζσ Εξαιρζςεισ ΦΠΑ
Χαρακτθριςμόσ Ε3_562 Λοιπά Συνικθ Ζςοδα

Στθν περίπτωςθ εγγραφϊν τακτοποίθςθσ εςόδων – εξόδων με ςκοπό τθ ςωςτι κατανομι των χαρακτθριςμϊν
Ε3, από το ςυνολικό χαρακτθριςμό, ςτουσ κατά περίπτωςθ χαρακτθριςμοφσ ςφμφωνα με τθν υποβαλλόμενθ
διλωςθ Ε3 και ειδικότερα ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςειρά ενεργειϊν:
Χαρακτθριςμοί εςόδων




Χαρακτθριςμόσ Εςόδων, είτε με 1.10 Λοιπζσ Εγγραφζσ Τακτοποίθςθσ Εςόδων (+) / (-), είτε με είτε με 1.95
Λοιπά Πλθροφοριακά Στοιχεία Εςόδων (+) / (-)
Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ με κατθγορία ΦΠΑ 8 *ΑΝΕΥ ΦΠΑ]
Χαρακτθριςμόσ Ε3_562 Λοιπά Συνικθ Ζςοδα, με αντίκετο πρόςθμο ςτθν 1θ γραμμι ςφνοψθσ και ςτισ
υπόλοιπεσ γραμμζσ ςφνοψθσ, οι ςχετικοί κωδικοί Ε3 εςόδων, ανά περίπτωςθ, με κανονικό πρόςθμο

Χαρακτθριςμοί εξόδων




Χαρακτθριςμόσ Εξόδων, είτε με 2.12 Λοιπζσ Εγγραφζσ Τακτοποίθςθσ Εξόδων (+) / (-), είτε με 2.95 Λοιπά
Πλθροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)
Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ με κατθγορία ΦΠΑ 8 *ΑΝΕΥ ΦΠΑ]
Χαρακτθριςμόσ Ε3_585_016 Λοιπά Ζξοδα, με αντίκετο πρόςθμο ςτθν 1θ γραμμι ςφνοψθσ και ςτισ
υπόλοιπεσ γραμμζσ ςφνοψθσ οι ςχετικοί κωδικοί Ε3 εξόδων, ανά περίπτωςθ, με κανονικό πρόςθμο

2.3 Τα δεδομζνα του Πρότυπου Αρχείου myDATA 2021 ζχει τα παρακάτω δεδομζνα:
Στθν περίπτωςθ εςόδων τιμολόγθςθσ και εξόδων αυτοτιμολόγθςθσ για Τφπουσ Παραςτατικϊν 1.1 Τιμολόγιο
Πϊλθςθσ, 1.1 Τιμολόγιο Πϊλθςθσ αυτοτιμολόγθςθ, 5.2 Πιςτωτικό μθ Συςχετιηόμενο και 5.2 Πιςτωτικό μθ
Συςχετιηόμενο αυτοτιμολόγθςθ κακϊσ και 3.1 Τίτλοσ Κτιςθσ:

4




















ID Σφνοψθσ: Απεικονίηει τον ίδιο αρικμό ανά γραμμι για κάκε Τφπο Παραςτατικοφ που διαβιβάηεται, είτε
αναλυτικά, είτε ςυγκεντρωτικά ανά πελάτθ και ανά μινα
ΑΦΜ Λιπτθ: Διαβιβάηεται πάντα ανά Λιπτθ
ΑΦΜ Εκδότθ: Στακερι τιμι και αντιςτοιχεί ςτον ΑΦΜ τθσ υπόχρεθσ επιχείρθςθσ
Ημερομθνία Ζκδοςθσ: Ημερομθνία παραςτατικοφ ςτθν περίπτωςθ αναλυτικισ διαβίβαςθσ. Ημερομθνία
τζλοσ μθνόσ ςτθν περίπτωςθ ςυγκεντρωτικισ διαβίβαςθσ ανά μινα.
Α/Α Εγκατάςταςθσ: Στακερι Τιμι 0
Τφποσ Παραςτατικοφ: 1.1 Τιμολόγιο Πϊλθςθσ, 1.1 Τιμολόγιο Πϊλθςθσ αυτοτιμολόγθςθ, 5.2 - Πιςτωτικό
Τιμολόγιο / Μθ Συςχετιηόμενο, 5.2 - Πιςτωτικό Τιμολόγιο / Μθ Συςχετιηόμενο αυτοτιμολόγθςθ κακϊσ και
3.1 Τίτλοσ Κτιςθσ, ανά περίπτωςθ
Σειρά: είτε αναλυτικά, με αναγραφι τθσ ςειράσ ωσ ζχει, είτε ςυγκεντρωτικά ανά πελάτθ και ανά μινα με
τθν ζνδειξθ # και το ΑΦΜ Λιπτθ, για τθν μοναδικοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ των παραςτατικϊν (UID)
ΑΑ: Είτε αναγραφι του παραςτατικοφ ωσ ζχει ςτθν περίπτωςθ αναλυτικισ διαβίβαςθσ, είτε αναγραφι του
πλικουσ των παραςτατικϊν, ςε περίπτωςθ ςυγκεντρωτικισ διαβίβαςθσ ανά πελάτθ και ανά μινα.
Αυτοτιμολόγθςθ: Είτε ζνδειξθ 0 ςτθν περίπτωςθ τιμολόγθςθσ, είτε ζνδειξθ 1 ςτθν περίπτωςθ
αυτοτιμολόγθςθσ
Κακαρι Αξία: Είτε αναγραφι τθσ κακαρισ αξίασ ανά παραςτατικό ςτθν περίπτωςθ αναλυτικισ διαβίβαςθσ,
είτε αναγραφι τθσ ςυνολικισ κακαρισ αξίασ ςτθν περίπτωςθ ςυγκεντρωτικισ διαβίβαςθσ ανά πελάτθ και
ανά μινα
Κατθγορία ΦΠΑ: επιλογι κατθγορίασ από 1 ζωσ 7 [0%] για τουσ Τφπουσ Παραςτατικϊν 1.1, 5.2 και ςτθν
περίπτωςθ Τφπου Παραςτατικϊν 3.1 κατθγορία 8 [ΑΝΕΥ ΦΠΑ]
Αιτία Εξαίρεςθσ ΦΠΑ: ςτθν περίπτωςθ τθσ κατθγορίασ 7 *0%+ επιλογι τθσ περ. 27 Λοιπζσ Εξαιρζςεισ ΦΠΑ
και ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ πάντα κενό (Null)
Αξία ΦΠΑ: Η αξία που αντιςτοιχεί ανά ςυντελεςτι ΦΠΑ
Χαρακτθριςμόσ Εςόδων/Εξόδων: Επιλογι ανά περίπτωςι - 1.5 Λοιπά Ζςοδα Κζρδθ - 2.4 Γενικά ζξοδα με
δικαίωμα ζκπτωςθσ - 2.5 Γενικά ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ
Χαρακτθριςμόσ Ε3: Επιλογι ανά περίπτωςθ - Ε3_562 Λοιπά Συνικθ Ζςοδα - Ε3_585_016 Λοιπά Ζξοδα
Ακφρωςθ: Επιλζγεται ςτθν περίπτωςθ που προκφψει ακφρωςθ και επαναποςτολι του ςωςτοφ αρχείου

Στθν περίπτωςθ εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ για Τφπουσ Παραςτατικϊν 11.1 ΑΛΠ (Απόδειξθ Λιανικισ
Πϊλθςθσ) κακϊσ και 11.4 Πιςτωτικό Στοιχείο Λιανικισ:
Στθν περίπτωςθ των ςυναλλαγϊν λιανικισ τα δεδομζνα διαβιβάηονται με τισ ίδιεσ ςτιλεσ, είτε αναλυτικά, είτε
ςυγκεντρωτικά ανά μινα, με τισ υπόψθ ιδιαιτερότθτεσ ςτισ παρακάτω ςτιλεσ:





ΑΦΜ Λιπτθ: Είναι πάντα κενό (Null)
Τφποσ Παραςτατικοφ: 11.1 ΑΛΠ (Απόδειξθ Λιανικισ Πϊλθςθσ) κακϊσ και 11.4 Πιςτωτικό Στοιχείο Λιανικισ,
ανά περίπτωςθ
Σειρά: είτε αναλυτικά με αναγραφι τθσ ςειράσ ωσ ζχει, είτε ςυγκεντρωτικά ανά μινα με τθν ζνδειξθ # και
το ΑΦΜ Λιπτθ με 000000000, για τθν μοναδικοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ των παραςτατικϊν (UID)
Αυτοτιμολόγθςθ: Είναι πάντα κενό (Null)

Στθν περίπτωςθ εγγραφϊν τακτοποίθςθσ εςόδων – εξόδων για Τφπουσ Παραςτατικϊν 17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ
Τακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ κακϊσ και 17.5 Λοιπζσ Εγγραφζσ Τακτοποίθςθσ Εξόδων - Λογιςτικι
Βάςθ:
Στθν περίπτωςθ των εγγραφϊν τακτοποίθςθσ εςόδων – εξόδων, τα δεδομζνα διαβιβάηονται με τισ ίδιεσ ςτιλεσ,
μόνο ςυγκεντρωτικά ανά ζτοσ, με τισ υπόψθ ιδιαιτερότθτεσ ςτισ παρακάτω ςτιλεσ:




ΑΦΜ Λιπτθ: Πάντα κενό (Null)
Ημερομθνία Ζκδοςθσ: Πάντα 31/12/2021
Τφποσ Παραςτατικοφ: 17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Τακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ κακϊσ και 17.5
Λοιπζσ Εγγραφζσ Τακτοποίθςθσ Εξόδων - Λογιςτικι Βάςθ, ανά περίπτωςθ
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Σειρά: Πάντα ςυγκεντρωτικά ανά ζτοσ, χωρίσ τθ διάκριςθ με ςφμβολα. Η επιλογι απαιτείται να καλφπτει
τουσ ςκοποφσ μοναδικοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ των παραςτατικϊν (UID)
ΑΑ: Αναγραφι μοναδικοφ αρικμοφ για ςκοποφσ μοναδικοποίθςθσ τθσ ταυτότθτασ των παραςτατικϊν (UID)
Αντίκετο Πρόςθμο: Επιλογι τιμισ «ναι» ςτθν περίπτωςθ αντίκετου πρόςθμου, «όχι» ςτθν περίπτωςθ
κανονικοφ πρόςθμου
Κατθγορία ΦΠΑ: Πάντα κατθγορία 8 *ΑΝΕΥ ΦΠΑ]
Αιτία Εξαίρεςθσ ΦΠΑ: Πάντα κενό (Null)
Αξία ΦΠΑ: Πάντα κενό (Null)
Χαρακτθριςμόσ Ε3: Επιλογι ανά περίπτωςθ - Ε3_562 Λοιπά Συνικθ Ζςοδα - Ε3_585_016 Λοιπά Ζξοδα με
αντίκετο πρόςθμο ςτθν 1θ Γραμμι Σφνοψθσ και ςτισ επόμενεσ γραμμζσ ςφνοψθσ, οι επιλογζσ κωδικϊν Ε3
εςόδων και εξόδων για τθ ςωςτι κατανομι των ποςϊν ςφμφωνα με τθν υποβαλλόμενθ διλωςθ Ε3
φορολογικοφ ζτουσ 2021.

3. Ειδικότερα κζματα
3.1 Τρόποσ και Υποχρεϊςεισ Διαβίβαςθσ Δεδομζνων 2021 ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA
Για το ςφνολο των παραπάνω δεδομζνων, δεν είναι υποχρεωτικό να διαβιβαςτοφν για το 2021, τα μθδενικά
παραςτατικά.
Τα παραςτατικά εςόδων λιανικισ Α2, αναφζρονται μόνο ςε ζςοδα τιμολόγθςθσ κακϊσ θ αυτοτιμολόγθςθ δεν
υφίςταται ςτισ ςυναλλαγζσ λιανικισ.
Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ τθσ αυτοτιμολόγθςθσ υποχρζωςθ διαβίβαςθσ ζχουν οι Εκδότεσ (λιπτεσ αγακϊν –
υπθρεςιϊν) και διαβιβάηουν ςυνόψεισ με χαρακτθριςμοφσ εξόδων.
Για το 2021 τα δεδομζνα ςφνοψθσ και χαρακτθριςμοφ εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ, διαβιβάηονται είτε αναλυτικά
είτε ςυγκεντρωτικά ανά μινα, από τα λογιςτικά προγράμματα ERP, και δεν χαρακτθρίηονται οι ςυνόψεισ που
διαβιβάςτθκαν ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα ΦΗΜ (ESEND) για το διάςτθμα από 01/10/2021 ζωσ 31/12/2021.
Τα ζξοδα τιμολόγθςθσ, τα ζςοδα αυτοτιμολόγθςθσ και οι εγγραφζσ τακτοποίθςθσ εξόδων για το 2021,
διαβιβάηονται προαιρετικά.
Στθν περίπτωςθ επιλογισ του εναλλακτικοφ τρόπου διαβίβαςθσ, τα δεδομζνα διαβιβάηονται μζςω REST API ERP και
προκρίνεται να επιλζγεται θ αναλυτικι διαβίβαςθ. Στθν περίπτωςθ που θ διαβίβαςθ διενεργείται μζςω τθσ Ειδικισ
Φόρμασ Καταχϊρθςθσ τθσ ΑΑΔΕ, τα δεδομζνα δφναται να διαβιβάηονται και ςυγκεντρωτικά ανά μινα και ανά
πελάτθ.
Οι διαβιβάςεισ δεδομζνων για το 2021, προκρίνεται να ζχουν ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεωτικά ςωςτι τθν κακαρι
αξία, κατά προςζγγιςθ τισ κατθγορίεσ ΦΠΑ και χωρίσ καμία υποχρζωςθ τθ διαβίβαςθ των λοιπϊν επιβαρφνςεων
(παρακρατοφμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόςθμα, τζλθ, κρατιςεισ).
Ο εναλλακτικόσ τρόποσ διαβίβαςθσ, επιλζγεται για τθν ανάκτθςθ δεδομζνων από εμπορικά προγράμματα ERP που
δεν είναι μθ ςυμβατά με τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA και δεν προκρίνεται προσ χριςθ για τα λογιςτικά
προγράμματα ERP.
Οι επιχειριςεισ για τθ διαβίβαςθ δεδομζνων 2021, δφναται να επιλζξουν, είτε τον κανονικό, είτε τον εναλλακτικό
τρόπο διαβίβαςθσ , είτε και τουσ δφο, για διακριτζσ χρονικζσ περιόδουσ και για διακριτζσ περιπτϊςεισ δεδομζνων.
Τα δεδομζνα myDATA_2021 που διαβιβάηονται ςφμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβαςθσ, ζχουν
υποχρεωτικά τα πεδία του Πρότυπου Αρχείο myDATA 2021 και διαβιβάηονται ςτο REST API ERP ςε αρχεία xml.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, διενεργείται θ διαβίβαςθ των δεδομζνων του 2021, για όλεσ τισ επιχειριςεισ,
ανεξάρτθτα από τον επιλεγόμενο τρόπο διαβίβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ Α.1138/2021.
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