
Υποχρεωτικά διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων στο myDATA … 
 

Από 1 Οκτωβρίου 2021  
 

Οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 € 
Οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 100.000 € 

 

Από 1 Νοεμβρίου 2021 

 
Από 1 Ιανουαρίου 2022  

Όλες οι λοιπές επιχειρήσεις 

 
Τα πρατήρια υγρών καυσίμων (Α.1224/30.09.2021) 

 

 Υποχρεωτικά διασυνδέουν ταμειακές μηχανές & μηχανισμούς, με ΑΑΔΕ 

Από 1 Σεπτεμβρίου 2021 Οι μη πληττόμενες επιχειρήσεις, με τζίρο άνω των 100.000 € ( το 2019) 

Από 1 Οκτωβρίου 2021 Οι μη πληττόμενες επιχειρήσεις, με τζίρο έως 100.000 € ( το 2019) 

Από 1 Νοεμβρίου 2021 Όλες οι λοιπές επιχειρήσεις 

 
 

Χρόνοι διαβίβασης παραστατικών εσόδων στο myDATA 
 

Σε πραγματικό χρόνο Εντός 5 ημερών από την 
έκδοση 

Έως την 20η ημέρα του επόμενου 
μήνα 

από την έκδοση   
Α) Όταν τα παραστατικά  
 ( χονδρικής  και λιανικής ) 
εκδίδονται,  
 από προγράμματα εμπορικής 
 διαχείρισης ή ERP, 
 και από Φ.Η.Μ.  
που είναι διασυνδεδεμένοι με  
την ΑΑΔΕ, τα δεδομένα 
αποστέλλονται άμεσα. 
 
Β) Όταν τα δεδομένα  
διαβιβάζονται από την  
Εφαρμογή Έκδοσης και 
Διαβίβασης Παραστατικών της 
ΑΑΔΕ  
( έσοδα τιμολόγησης  και έξοδα  
αυτοτιμολόγησης ) και 
παραστατικά λιανικών  
πωλήσεων,  που δεν εκδίδονται 
μέσω Φ.Η.Μ..  
 
Γ) Όταν τα δεδομένα  
διαβιβάζονται από Παρόχους  
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. 

Διαβιβάζονται παραστατικά  
λιανικής , τα οποία δεν είναι  
υποχρεωτικό να εκδίδονται 
μέσω Φ.Η.Μ., αλλά εκδίδονται  
από προγράμματα εμπορικής 
διαχείρισης ή ERP. 

Α) Όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται,  
μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης, 
 της εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων,  
της ΑΑΔΕ. 
 
Β) Όταν τα έσοδα δεν αφορούν σε  
έκδοση φορολογικών στοιχείων,  
αλλά σε διενεργούμενες  
λογιστικές εγγραφές. 

 
 

Χρόνοι διαβίβασης διάφορων εξόδων & εγγραφών 
 

Έως την ημερομηνία υποβολής 
της  
οικείας δήλωσης ΦΠΑ, 
διαβιβάζονται δεδομένα 

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

https://www.taxlive.gr/%ce%b1-1224-30-09-2021/


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 

 
Εντός 2 μηνών από τη λήξη 
προθεσμίας υποβολής της 
τριμηνιαίας δήλωσης ΦΠΑ 

Διαβιβάζονται δεδομένα τα οποία έπρεπε να διαβιβάσει ο εκδότης, ή όταν ο 
εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με αποκλίσεις διαβιβάζονται επισημάνσεις 

αποκλίσεων. 

 
Έως την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ 

 
Διαβιβάζονται οι εγγραφές μισθοδοσίας. 

 
Έως την υποβολή δήλωσης 

φόρου εισοδήματος 

 
Διαβιβάζονται οι εγγραφές, τακτοποίησης  εσόδων – εξόδων. 

 
 


