
 

Α.1156/2021 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής 

απόφασης 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 εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 

4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει. 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021 

Α. 1156/30.06.2021 
 

Αριθ. ΦΕΚ: 3131 Β'/19.7.2021 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

2.  

 
Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ  

- ΤΜΗΜΑΤΑ Α', ΙΒ' 

 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 

Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3610030, 3375791 

Fax: 213 2113142 

E-Mail:  

Url: www.aade.gr 

 

Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

I. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

- ΤΜΗΜΑ Γ' 

ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

- ΤΜΗΜΑ Β' 



III. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

- ΤΜΗΜΑ Ε'  

 

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης 

Ταχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο 

Τηλέφωνο: 2104802251 

Fax:  

Mail:  

Url: www.aade.gr 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 

Α.Α.Δ.Ε. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με τις 

διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄ 201). 

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 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94). 

δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285). 

 

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738). 

 

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 

181). 

 

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

 

5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση 

θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901). 

 

6. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051). 

 



7. Την υπό στοιχείο 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπό στοιχεία 

39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 

και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών με 

θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

 

8. Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση 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 εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των 

φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής 

διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων, δεδομένων 

των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, 

 

αποφασίζουμε: 
 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση 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 εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως 

ισχύει, ως ακολούθως: 

 

1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται 

στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων 

/ εξόδων (ανά χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό 



λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους. Από τις 

εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και 

αποσβέσεων και είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές 

τακτοποίησης εσόδων / εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της 

περιόδου.». 

 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην 

Πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση 

των ειδών και των εγγραφών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στο 

Παράρτημα, εκτός από τις περιπτώσεις που με βάση την κείμενη 

νομοθεσία ορίζεται η υποχρέωση διαβίβαση αυτών με αναλυτική 

διάκριση». 

 

3. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον 

τρόπο που καθορίζεται στην περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την 

εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. 

 

Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση 

φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα 

δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου 

μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο. 

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, 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.». 

 



 

 

5. Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η 

διαβίβαση πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας 

δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης 

(απλογραφικό διπλογραφικό). Στην περ. στ΄ της ίδιας ως άνω 

παραγράφου, κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της 

ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων 

προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) 

μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των 

τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Επιπλέον στο ίδιο χρονικό 

διάστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει 

δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί 

απόκλισης διαβίβασης». 

 

6. Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«ε) Στην περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη, της υποχρέωσης 

διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και 

διαβίβασης αυτών από τον λήπτη, ο χαρακτηρισμός του εσόδου 

διαβιβάζεται από τον εκδότη εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης 

προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5. 

Επιπλέον στην περίπτωση διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο 

λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης διαβιβάζει σύνοψη 

και χαρακτηρισμό του εσόδου, εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης 

προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5.». 

 

7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«ΑΡΘΡΟ 7 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 

 

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 προαιρετικά 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 Ηλεκτρονικής 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 Ηλεκτρονικής 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 χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα 

δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση 

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. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον 

Εκδότη 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 περίπτωση 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) Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην 



ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις 

διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 

 

ζ) Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης 

και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι 

χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (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 για το φορολογικό έτος 2019, 

υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες 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 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι 

χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι 

χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που 

αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 

έως και την 30.9.2021, καθώς και 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. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από 

τον Εκδότη, στις παραπάνω περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί 

έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και 

31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη 

από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022. Ο Εκδότης δύναται να 

αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 

31.5.2022. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε 

συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα 

δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε 

αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά. 

 

η) Έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα 

δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς 

και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε 

λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 

31.12.2021. Επιπλέον, έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται 

στην Α.Α.Δ.Ε., από το λήπτη 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, διαβιβάζονται διακριτά ανά 

παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται 

είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα. 

 

θ) Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2021 και όχι αργότερα από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αυτής, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά 

οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές 

τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το υπόψη 

φορολογικό έτος.». 

 

8. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. 

Στήλες Παραστατικών» της παρούσας τροποποιείται η παρακάτω τιμή: 

Στήλη 33_Κατηγορίες % Τελών στην υποκατηγορία 5_Εισφορά 

δακοκτονίας 2%, με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση 

 

9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 


