
Υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών εσόδων στη myDATA … 
 

Από 1 Οκτωβρίου 2021  
 

Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 € 
 Επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 100.000 € 

 

Από 1 Νοεμβρίου 2021 

 
Από 1 Ιανουαρίου 2022  

Όλες οι λοιπές επιχειρήσεις 

Η διαβίβαση δεδομένων εσόδων ( ενεργειακών προϊόντων )  των 
πρατηρίων καυσίμων (Α.1224/30.09.2021) 

 

 Υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών μηχανών & μηχανισμών 

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

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

Από 1 Νοεμβρίου 2021 Όλες οι λοιπές επιχειρήσεις 

 
 

Χρόνοι διαβίβασης παραστατικών εσόδων στη myDATA 
 
 

 
 
 
 

Σε πραγματικό 
χρόνο 

διαβιβάζονται  

Α)  Παραστατικά  ( χονδρικής  και λιανικής ) που εκδίδονται,  
 από προγράμματα εμπορικής  διαχείρισης ή ERP,  και από Φ.Η.Μ.  που είναι 
διασυνδεδεμένοι με  την ΑΑΔΕ. 
 
Β)  Παραστατικά λιανικών πωλήσεων,  που δεν υποχρεούνται να εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ.. 
Τέτοιες περιπτώσεις επιτηδευματιών,  είναι όσες αναφέρονται στην ΠΟΛ 1002 / 2014. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής : 
α) Κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια, χώροι διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτήρια, κλινικές, 
γιατροί και οδοντίατροι, 
β) Parking,  
γ) Eκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, προπατζίδικα, η επιχείρηση 
μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ, 
δ) Ράπτης που επιδιορθώνει ενδύματα, εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ., 
ε) Οι ασκούντες το επάγγελμα : του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, 
μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, 
αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, 
ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, 
καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, 
ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων 
διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, 
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου 
επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, 
εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, 
λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου,  λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και 
εργοθεραπευτή, 
στ) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου  
ζ) Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι 
ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων  
η) Κτηματομεσίτες, γραφεία :  τελετών,  συνοικεσίων,   διεκπεραίωσης εμπιστευτικών 
εργασιών, και  ευρέσεως εργασίας, 
θ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης 
επιβατηγών  αυτοκινήτων,  έκδοσης κοινοχρήστων,καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, 
επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η 
επιχείρηση μεταφοράς αγαθών. 

https://www.taxlive.gr/%ce%b1-1224-30-09-2021/
https://www.taxlive.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb-1002-31-12-2014/


 Και άλλες που αναφέρονται αναλυτικά στην ΠΟΛ 1002 / 2014. 
 
Γ)   Έσοδα τιμολόγησης  και έξοδα αυτοτιμολόγησης , που διαβιβάζονται από την  Εφαρμογή 
Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ . 
 
Δ) Τα δεδομένα που διαβιβάζονται από Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. 

 
Εντός 5 ημερών 
από την έκδοση 

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

 

 
Έως την 20η ημέρα 

του επόμενου 
μήνα 

από την έκδοση   

 
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). 
  
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. 
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