
myDATA: Πώς διαβιβάζουν δεδομένα οι επιχειρήσεις 

του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. (περιθωρίου 

κέρδους) 

Επιχειρήσεις άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περιθωρίου κέρδους) - Διαβίβαση στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA των παραστατικών που εκδίδουν και αφορούν ενδεικτικά 
την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής 
αξίας 
 

 

 
 
Με νέα προσθήκη ερώτησης - απάντησης (υπ' αριθμ. 102) στο αρχείο «myDATA - 
Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακά θέματα)» η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τη διαβίβαση 
δεδομένων από τις επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.)-
(περιθωρίου κέρδους) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. 
 
102. Ε Πώς διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι 
Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 Κώδικάς Φ.Π.Α. (περιθωρίου 
κέρδους); 
 
Α Οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περιθωρίου κέρδους) διαβιβάζουν 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα παραστατικά που εκδίδουν και αφορούν 
ενδεικτικά την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων καλλιτεχνικής 
συλλεκτικής αξίας, με την παρακάτω σειρά ενεργειών: 
 
1. Η καθαρή αξία του παραστατικού εσόδου που εκδίδεται κατά την πώληση των 
παραπάνω αγαθών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση - Εκδότης: 
- Διαβιβάζει για συναλλαγές B2B με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης και για 
συναλλαγές B2C με Τύπο Παραστατικού 11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης). 
- Το συνολικό ποσό της καθαρής αξίας πώλησης διαβιβάζεται με μία γραμμή σύνοψης και 
χαρακτηρισμό εσόδων π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-). 
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 7 με 0% και απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 
του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α. 
- Χαρακτηρισμός Ε3 για συναλλαγές χονδρικής B2B με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001) και για 
συναλλαγές λιανικής B2C με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 
561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003). 
 
2. Η Επιχείρηση - Εκδότης για το ποσό περιθωρίου κέρδους μαζί με το ΦΠΑ το οποίο 
προκύπτει μετά την αφαίρεση της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης του αγαθού και για 
σκοπούς απόδοσης του αντίστοιχου ποσού Φ.Π.Α. διαβιβάζει: 
- Τύπο Παραστατικού 11.3 - Απλοποιημένο Τιμολόγιο, είτε για συναλλαγές B2B είτε για 
συναλλαγές B2C. 
- Το ποσό της καθαρής αξίας περιθωρίου κέρδους μετά την αποφορολόγηση, 
διαβιβάζεται με την 1η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά 
Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-). 
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 1ης γραμμής σύνοψης π.χ. κατ. 1 με 24% και συσχετίζεται 
με τον κωδ. 303 της Περιοδικής Φ.Π.Α. 
- Το υπόλοιπο ποσό της καθαρής αξίας από την πώληση του αγαθού, διαβιβάζεται με τη 
2η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία 
Εσόδων (+) / (-). 



- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 2ης γραμμής σύνοψης κατ. 7 με 0% απαλλαγή Φ.Π.Α. 
εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδ. 349 της 
Περιοδικής Φ.Π.Α. 
- Και για τις 2 γραμμές σύνοψης δεν διαβιβάζεται Χαρακτηρισμός Ε3 
 
Από τα παραπάνω η Επιχείρηση - Εκδότης στην 1η περίπτωση διαβιβάζει τα εν λόγω 
δεδομένα με την έκδοση φορολογικού στοιχείου ήτοι τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής 
πώλησης μόνο για σκοπούς Ε3, και στη 2η περίπτωση με τη διενέργεια λογιστικής 
εγγραφής, μόνο για σκοπούς Φ.Π.Α.. 
 
Ο Λήπτης του παραστατικού της 1ης περίπτωσης χαρακτηρίζει το παραστατικό που 
λαμβάνει ως εξής: 
- Χαρακτηρισμός εξόδων π.χ. με 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+), 
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατ. 0% και δεν συσχετίζεται με τον κωδικό της Περιοδικής 
Φ.Π.Α. 
- Χαρακτηρισμός Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική 
Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001) 
 
Για την 2η περίπτωση δεν υφίσταται χαρακτηρισμός Λήπτη καθώς το περιθώριο κέρδους 
του Εκδότη δεν αφορά τον Λήπτη. 

 


