
Νόμος 4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση με 
αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο. 

Αρθρο 30 Αιτιολογική έκθεση: Η ηλεκτρονική διαβίβαση 
δεδομένων στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της 
πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data), έργο που είναι στη 
διαδικασία υλοποίησης, με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση 
πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε 
επιμέρους φορολογικά αντικείμενα (π.χ. παρακολούθηση εσόδων ανά 
ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.ο.κ.). Σκοπός 
είναι όλες οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, που δεν 
αντιστοιχίζονται απόλυτα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των 
άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ΚΦΕ, να υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data) 
της ΑΑΔΕ τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση με τα δεδομένα των 
λογιστικών βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των 
φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί 
ηλεκτρονικοί μηχανισμοί αναφορικά με το λογιστικό σύστημα της 
εκάστοτε οντότητας. 

 
Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση κοινής κανονιστικής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να 
καθοριστούν ειδικότερα θέματα, όπως ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση 
εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων 
και κάθε σχετικό θέμα με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην 
ΑΑΔΕ. 

 
 

 

Αρθρο 30. Προσθήκη άρθρου 15Α στον ΚΦΔ για την 
ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ -  
 

1. Μετά το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 15Α, ως εξής: 

 

«Άρθρο 15Α 

Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών 

 

1 .Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν 

ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων 

λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των 

τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, 

των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί 

ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. 



2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι 

εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 1, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των 

οντοτήτων της παραγράφου 1.» 


