
 

 
Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α' ΚΑΙ ΙΒ' 

 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 

Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3610030, 3627090 

Fax: 210-3615052 

E-Mail: d.eleg01@aade.gr 

Url: www.aade.gr 

 

Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

I. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Ε' 

ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ A' 

ΚΑΙ Β' 

ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - 

ΤΜΗΜΑ Γ' 

 

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης  

Ταχ. Κώδικας183 46 Μοσχάτο  

Τηλέφωνο: 210 4802224 - 2131611133 

Ε-Mail:  

Url: www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 

(Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για 

την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής 

πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myDATA». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 



α) των παρ. 9 και 13 του άρθρου 12 και των άρθρων 13 και 40 του ν. 

4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 250), 

β) της υπό στοιχεία Α.1138/12-06-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων «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), 

γ) της υπό στοιχεία Α.1024/31-01-2020 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές 

προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης νια την 

διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317),  

δ) της υπό στοιχεία Α. 1011/2020 απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων 

Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια 

καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9-10-2002 (Β’ 1362) 

και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των 

ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85), 

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφασης του Διοικητή 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τεχνικές προδιαγραφές 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης νια την διαβίβαση 

δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 3603), 

στ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικοποίηση 

Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. 

Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517), 

ζ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1221/2012 «Αναβάθμιση λογισμικών 

υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων 

δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)» (Β’ 3513), 

η) της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 απόφασης «Κατηγορίες 

οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα 

εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών 

υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού 

ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος» (Β’ 3/2015), 

θ) 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). 



 

 

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. Την υπό στοιχεία αριθ. 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, τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 

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

και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

 

4. Την ανάγκη διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. για την 

ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης 

που εκδίδονται μέσω αυτών σε ψηφιακή πλατφόρμα της Αρχής, για τη 

συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό τη φορολογική 

συμμόρφωση των οντοτήτων. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

υπόχρεες οντότητες, ως προς την εκπλήρωση της υπόψη υποχρέωσης και 

δεδομένων των μέτρων που λήφθηκαν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, που είχε σαν 

αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της 

χώρας, ορίζεται η σταδιακή ένταξη των οντοτήτων στην υποχρέωση 

διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. 

 

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,  

 

αποφασίζουμε: 
 

Ορίζουμε την υποχρέωση σταδιακής διασύνδεσης των υπόχρεων 

οντοτήτων, σε χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 

(Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της A.A.Δ.Ε., για την 

ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που 

εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ως εξής: 

 

 

 



Άρθρο 1  

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται: 

 

1. Ως «Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.)»: Η 

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Φ.Τ.Μ.), ο μηχανισμός «Ειδική 

Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)» και 

οι Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας (Α.ΔΗ.Μ.Ε.). 

 

2. Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση 

δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της A.A.Δ.Ε., σύμφωνα 

με την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 (Β’ 2470) κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή A.A.Δ.Ε., που εκδόθηκε για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). 

 

3. Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.»: Η ψηφιακή 

πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., 

η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. 

και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών 

εσόδων/εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα 

με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το 

λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων. 

 

4. Ως «Σύνοψη παραστατικού»: Τα στοιχεία του υποχρεωτικού 

περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των 

ειδών (αγαθών υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

1. Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν τα 

στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., 

Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 250). 

 

2. Οι οντότητες που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση των 

Φ.Η.Μ. για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και την κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 

αυτού απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 (Β’ 3/2015), και δεν κάνουν 

προαιρετική χρήση τους, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των 

διατάξεων της παρούσας. 



 

 

3. Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης εντάσσονται στη 

σταδιακή διασύνδεση με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που 

πραγματοποίησαν σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την 

ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 

167). 

 

4. Οι υπόχρεες οντότητες διασυνδέονται, ως εξής: 

 

i. από 01/09/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την 

πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω 

από 100.000 €, 

ii. από 01/10/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την 

πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 

και 100.000 € και 

 

iii. από 01/11/2021 οι λοιπές οντότητες. Στην ίδια ημερομηνία 

εντάσσονται και οι οντότητες που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση Φ.Η.Μ., 

είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη 

εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021, καθώς και οι 

οντότητες που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική 

ημερομηνία της 31/12. 

 

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, από τις υπόχρεες οντότητες 

της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της 

τελευταίας υποβληθείσας δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

 

Άρθρο 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 
 

1. Οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 2 της παρούσας διαβιβάζουν 

ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που 

εκδίδουν μέσω Φ.Η.Μ., για την τεκμηρίωση των λιανικών συναλλαγών 

τους (ενδεικτικά απόδειξη λιανικής πώλησης). 

 



2. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ανά εκδοθέν στοιχείο λιανικής 

πώλησης, κατ’ ελάχιστον (Α.1138/2020, όπως ισχύει, Παράρτημα), είναι 

τα εξής: 

α) Α.Φ.Μ. του εκδότη 

β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης 

γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης  

δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης 

ε) Συντελεστής ΦΠΑ 

στ) Συνολική αξία παραστατικού. 

 

Άρθρο 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

 

1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται με τη μορφή 

σύνοψης, εκτός από τις περιπτώσεις που με βάση την κείμενη νομοθεσία 

ορίζεται η υποχρέωση διαβίβασης αυτών με αναλυτική διάκριση των 

ειδών, στους χρόνους που ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

2. Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα 

των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση 

δεδομένων από τους Φ.Η.Μ., που καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία 

Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., από το οποίο 

ενημερώνεται η ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» της Α.Α.Δ.Ε., στο 

πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής 

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

 

3. Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας, έχουν την υποχρέωση να 

διαβιβάζουν αναλυτικά κάθε μία, τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, 

στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., με δύο τρόπους: 

 

α) Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις 

συναλλαγές λιανικής, στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω 

διακριτών κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, 

όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα (Αντιστοίχιση Παραστατικών 

Φ.Η.Μ. και Τύπων Παραστατικών myDATA) που επισυνάπτεται στην 

παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στην 

παραπάνω υποχρέωση εμπίπτει και η διαβίβαση των Δελτίων Ημερήσιας 

Κίνησης «Ζ» (s.txt αρχείο). Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση, και 

ανά ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής των «Ζ» εκάστης ημέρας, τα 

οποία στη συνέχεια, συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών 

της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς 



ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA. 

 

β) Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν 

τις συναλλαγές λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω 

διαφορετικών κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ 

ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. Η 

Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση και ανά ημέρα, τα σύνολα των 

εσόδων λιανικής για κάθε μία από τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, 

που οι υπόχρεες οντότητες διαβίβασαν στο Πληροφοριακό Σύστημα των 

Φ.Η.Μ. και εκδόθηκαν εντός της ίδιας ημέρας, τα οποία στη συνέχεια, 

συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α2 

του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς ενημέρωσης της 

ψηφιακής πλατφόρμας myDATA. 

 

Τα παραπάνω διενεργούνται με σκοπό την επιτυχή διαβίβαση των 

δεδομένων συναλλαγών λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, 

με τη χορήγηση Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), που 

ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 5 της Α.1138/2020. 

 

Στην περίπτωση που οι υπόχρεες οντότητες χρησιμοποιούν είτε Φ.Τ.Μ., 

είτε ΑΔΗΜΕ, διαβιβάζουν αποκλειστικά με τον πρώτο τρόπο, όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, δύνανται να διαβιβάζουν και με τους δύο 

τρόπους ανά αριθμό μητρώου ΕΑΦΔΣΣ. 

 

Με το Παράρτημα της παρούσας καθορίζονται περαιτέρω οι δύο τρόποι 

διαβίβασης της προηγούμενης παραγράφου. 

 

Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης των παραπάνω 

δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, συναρτάται με τις 

ημερομηνίες έναρξης που ορίζονται στην Α.1138/2020. 

 

Άρθρο 5  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. Οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, 

διενεργούν συναλλαγές χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για 

την έκδοση και σήμανση των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν 

υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. 

 

2. Οι οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και απαλλάσσονται 

από την υποχρεωτική χρήση Φ.Η.Μ. (απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΠΟΛ.1002/2014), στην περίπτωση που χρησιμοποιούν προαιρετικά 



Φ.Η.Μ. μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, ομοίως δεν έχουν 

αντίστοιχη υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. Οι ως άνω 

οντότητες, εφόσον επιλέξουν την έκδοση των στοιχείων λιανικής 

πώλησης μέσω αναβαθμισμένων Φ.Η.Μ., έστω και προαιρετικά, 

καθίστανται υπόχρεες σε εφαρμογή των οριζόμενων με την παρούσα. 

 

3. Σε κάθε περίπτωση οι οντότητες των παραγράφων 1 και 2 του 

παρόντος άρθρου, δε δύνανται να χρησιμοποιούν μη αναβαθμισμένους 

Φ.Η.Μ. από τις ημερομηνίες έναρξης διαβίβασης δεδομένων, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 2, της παρούσας και εφεξής. 

 

4. Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά τις 

οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ορίζεται η αναγραφή επιπλέον 

στοιχείων πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία 

λιανικής, στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η χρήση Φ.Η.Μ., 

δύνανται να εκδίδονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η περίπτωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18) σχετικά με 

τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών προς 

αγοραστή ταξιδιώτη (Tax Free), καθώς και των άρθρων 1 έως 18 του ν. 

4818/2021 (Α’ 124), σχετικά με τις υποχρεώσεις για παροχές υπηρεσιών 

και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (VAT OSS). Τα ως άνω ισχύουν 

και στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικών στοιχείων λιανικής πλην αυτών 

που εκδίδονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ. Τα δεδομένα των εν λόγω συναλλαγών 

διαβιβάζονται, ανά περίπτωση, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με 

τα λοιπά κανάλια διαβίβασης (Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής 

Έκδοσης Στοιχείων, Προγράμματα Διαχείρισης Εμπορικού Λογιστικού 

ERP, Ειδική Φόρμα Καταχώρησης και Εφαρμογή Έκδοσης και 

Διαβίβασης Παραστατικών της A.A.Δ.Ε.) σύμφωνα με την Α. 

1138/2020. 

 

5. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών έως και την 31/12/2021, οι υπόχρεες 

οντότητες της παρούσας, δύνανται να χρησιμοποιούν για την έκδοση 

στοιχείων λιανικής τον μη αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ., έως την παραπάνω 

ημερομηνία. Για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myDATA, δύνανται να χρησιμοποιούν είτε την Ειδική Φόρμα 

Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε., είτε να διαβιβάζουν δεδομένα εσόδων 

λιανικής μέσω λογιστικής εγγραφής από Λογιστικό Πρόγραμμα ERP. 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Φ.Η.Μ. ΚΑΙ 

ΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ myDATA 
 

 
 

Οι υπόχρεες οντότητες στην περίπτωση που διαθέτουν ΕΑΦΔΣΣ και 

διαβιβάζουν σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της 

παρούσας, αναλυτικά, για κάθε μία, τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, 

στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., δεν διαβιβάζουν με τους 

κωδικούς του παραπάνω Πίνακα. Στην περίπτωση Αποδείξεων Λιανικής 

Πώλησης και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών Λιανικής, οι υπόχρεες 

οντότητες διαβιβάζουν με τον κωδικό παραστατικού «233 Απόδειξη 

Λιανικής - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών», στην περίπτωση Πιστωτικών 

Λιανικών Συναλλαγών (Πώλησης και Παροχής), διαβιβάζουν με τον 

κωδικό παραστατικού «235 Απόδειξη Επιστροφής - Δελτίο Αποστολής», 

και στην περίπτωση ακυρωτικού, διαβιβάζουν με τον κωδικό 

παραστατικού «215 Ειδικά Ακυρωτικά Λιανικών Συναλλαγών (Πώλησης 

και Παροχής)», όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 
 



 

 

 
 

 


