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Νόμος 4308/2014                     

Ελληνικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις & άλλες 

Διατάξεις

Νόμος 4172/2013       

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος & άλλες 

διατάξεις

Νόμος 3919 ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011

Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και 

άσκηση επαγγελμάτων
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� Σκοπός του Νόμου 4308/2014 είναι η συγκέντρωση σε ένα

νομοθέτημα των λογιστικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και

λειτουργία των επιχειρήσεων και των λοιπών υποκείμενων οντοτήτων,

καθώς και την παρεχόμενη από αυτές χρηματοοικονομική

πληροφόρηση, όπως, επίσης, η πλήρης ενσωμάτωση των ρυθμίσεων

της «Λογιστικής Οδηγίας» 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013.
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Οντότητα:

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση

προσώπων, επιχείρηση ή οργανισμός

κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή

στον δημόσιο τομέα, που υπόκειται στο

σύνολο ή σε μέρος των ρυθμίσεων αυτού

του νόμου
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Ποιοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.

Όλα τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. κτλ.)

καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

και οι ατομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα Ε.Λ.Π.

(άρθρο 1 Ν.4308/14).
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Κριτήρια (όρια)
Πολύ μικρές 

οντότητες
Μικρές οντότητες

Μεσαίες 

οντότητες
Μεγάλες οντότητες

Σύνολο μέχρι μέχρι μέχρι

ενεργητικού 350.000 ευρώ 4.000.000 ευρώ 20.000.000 ευρώ

μέχρι μέχρι μέχρι

700.000 ευρώ 8.000.000 ευρώ 40.000.000 ευρώ

Εργαζόμενοι άνω των

(μέσος όρος/χρήση) 250 ατόμων

Κριτήρια (όρια) κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού

άνω των 20.000.000 

ευρώ

Κύκλος εργασιών
άνω των 40.000.000 

ευρώ

μέχρι 10 άτομα μέχρι 50 άτομα μέχρι 250 άτομα

Οι οντότητες (δηλαδή οι επιχειρήσεις) κατατάσσονται σε πολύ μικρές οντότητες, σε

μικρές οντότητες, σε μεσαίες οντότητες και σε μεγάλες οντότητες, όταν πληρούν,

κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, τουλάχιστον τα δύο από τα τρία

όρια (κριτήρια) του παρακάτω πίνακα Α, ως εξής (άρθρο 2 Ν. 4308/14):
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Λογιστικά αρχεία

Ως "αρχεία" θεωρούνται τόσο τα τηρούμενα "βιβλία" όσο και τα "λογιστικά 

στοιχεία" (παραστατικά).

---------------------------------------

Τα λογιστικά αρχεία (δηλαδή τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία) μπορεί να

τηρούνται με ηλεκτρονικό ή με χειρόγραφο τρόπο (άρθρο 3 παρ. 6

Ν. 4308/14). Τα λογιστικά βιβλία τηρούνται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, ενώ

τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια κτλ.) μπορεί να εκδίδονται είτε στην Ελληνική

είτε σε ξένη γλώσσα (άρθρο 3 παρ. 7 Ν. 4308/14).

----------------------------------------

Η οντότητα (επιχείρηση) έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το Γ.Λ.Σ. (αντί του

λογιστικού σχεδίου των Ε.Λ.Π.) (άρθρο 3 παρ. 9 Ν. 4308/14).
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Λογιστικά αρχεία

Η ατομική επιχείρηση, η Ο.Ε., η Ε.Ε. και κάθε άλλη οντότητα που ανήκει στις "πολύ μικρές

επιχειρήσεις", μπορούν να εφαρμόζουν ένα "απλογραφικό λογιστικό σύστημα"

(δηλαδή, ένα "βιβλίο εσόδων - εξόδων"), όπως εφαρμόζονταν και μέχρι 31.12.2014. Το

βιβλίο εσόδων - εξόδων θα ενημερώνεται, με τα εκδιδόμενα και τα λαμβανόμενα

παραστατικά, το αργότερο κάθε τρίμηνο και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από

τη λήξη του τριμήνου (άρθρο 6 παρ. 1β Ν. 4308/14).

Οι λοιπές επιχειρήσεις (οντότητες) τηρούν διπλογραφικά βιβλία και κατά τη διάρκεια του

έτους ενημερώνουν ημερολόγιο, καθολικό και ισοζύγιο. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με τα

εκδιδόμενα και τα λαμβανόμενα παραστατικά κάθε μήνα και το αργότερο μέχρι το

τέλος του επόμενου μήνα (άρθρο 6 παρ. 1α Ν. 4308/14).

---------------------------------------

Η κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την επιχείρηση θα τεκμηριώνεται με κατάλληλα

παραστατικά (κριτήρια) που θα εκδίδονται από την επιχείρηση ή από τους

συναλλασσόμενους με αυτήν ή από τρίτους σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 5

παρ. 5 Ν. 4308/14).
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Δεν θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. κανένα στοιχείο η βιβλίο  

(δελτίο αποστολής κτλ –βιβλίο εσόδων εξόδων κτλ.).

Μέχρι 31.12.13 εκδίδονταν θεωρημένα (είτε αυτά είναι 

χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα) , τα εξής:

α) Τα χειρόγραφα Δελτία Αποστολής, τα Δελτία Αποστολής 

- Τιμολόγια και 

β) Τα στοιχεία για παροχή υπηρεσιών (δηλαδή, τα 

στοιχεία παροχής αξίας σε λιανικές συναλλαγές κτλ.).
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 Όταν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία, δεν αναγράφεται πλέον η Δ.Ο.Υ. 

ούτε και το επάγγελμα.

 Η αξία της απόδειξης λιανικής από τον αγοραστή (ως έξοδο και όχι ως 

αγορά αγαθού) που αναγνωρίζεται προς έκπτωση (σαν να είναι τιμολόγιο) 

είναι πλέον 100 ευρώ (ήταν 50 ευρώ).

 Συμψηφίζονται οι αμοιβαίες ανταπαιτήσεις αξίας πάνω από 500 ευρώ, 

καθώς και μεταξύ μητρικής και θυγατρικής, οπότε δεν χρειάζεται η 

αλληλοεξόφληση μέσω τραπεζών ή μέσω επιταγών.

 Τα στοιχεία των συναλλασσομένων μπορούν να επιβεβαιώνονται και από 

τη βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμα από τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπ. 

Οικονομικών.

 Δεν απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του 

πελάτη στην απόδειξη επιστροφής, όσον αφορά την επιστροφή 

πωληθέντος αγαθού καθώς και για την αλλαγή λιανικώς πωληθέντος

αγαθού, όταν το ποσό είναι μέχρι 50 ευρώ.
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 Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε μισθωτούς, 

μπορεί αντί να εκδίδεται απόδειξη δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην 

οποία να υπογράφουν και οι δικαιούχοι τα ποσά που λαμβάνουν. Όταν 

καταβάλλονται μισθοί και ημερομίσθια με τη μεσολάβηση τράπεζας, δεν 

υπογράφουν στην κατάσταση, εφόσον υπάρχει εξουσιοδότηση των 

δικαιούχων της αμοιβής, που δίδεται με ταυτόχρονη εντολή προς την τράπεζα 

για πίστωση συγκεκριμένου λογαριασμού .

 Οι Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. λέγονται στο εξής «Απόδειξη Λιανικής» ή «Αποδείξεις 

Λιανικών Συναλλαγών».

 Οι μηχανικοί για τις συναλλαγές τους με άλλους υπόχρεους θα εκδίδουν στο εξής 

τιμολόγια για συναλλαγές τους με επιχειρήσεις  και  αποδείξεις λιανικών 

συναλλαγών για συναλλαγές με ιδιώτες.

 Τα αθεώρητα βιβλία μπορεί και να μην εκτυπώνονται, αρκεί τα δεδομένα τους να 

δίνονται άμεσα κατά τον έλεγχο .
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~ Άρθρο 6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

- τέλος επόμενου μήνα στα διπλογραφικά βιβλία

- τέλος του επόμενου μήνα της λήξης του τριμήνου στα 

απλογραφικά

~ Άρθρο 7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

5 έτη από την λήξη της περιόδου

~ Άρθρο 8 – 9 .Τιμολόγιο Πώλησης – Πιστωτικό Τιμολόγιο

Πλήρης περιγραφή 

~ Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Η υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η 

αποστολή η παράδοση των αγαθών η υπηρεσιών
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~ Άρθρο 12 Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση 

αγαθών ή υπηρεσιών

~ Άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

~ Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου 

λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το 

οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή
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Δραστηριότητα Τιμολόγησης
Καταληκτική Ημερομηνία Έκδοσης 

Τιμολογίου

1

Χονδρική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών Έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα

2

Λιανική πώληση αγαθών
Κατά την παράδοση ή τον χρόνο έναρξης της 

αποστολής

3

Λιανική πώληση αγαθών που η παράδοσή τους 

γίνεται από τρίτο

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την 

παράδοση

4

Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτη
Με την ολοκλήρωση της παροχής της 

υπηρεσίας

5

Συνεχιζόμενη χονδρική ή λιανική παροχή αγαθών, 

υπηρεσίας ή κατασκευής έργου

Έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη 

λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της 

σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό
14



Δραστηριότητα Τιμολόγησης
Καταληκτική Ημερομηνία Έκδοσης 

Τιμολογίου

7

Χονδρική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών προς το 

Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

Έως το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην 

οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των 

αγαθών ή παροχή των υπηρεσιών ή η 

πιστοποίηση δημοσίων έργων

8

Έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου Έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα

9

Τιμολόγιο Εκκαθάρισης Αμοιβών Ασφαλιστικών 

και Μεσιτικών Πρακτόρων ή Πρακτορείων 

τυχερών παιγνίων

Μέχρι το τέλος της Ετήσιας περιόδου - 

φορολογικού έτους

10

Πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής αγαθών
Έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από 

την παραλαβή των αγαθών

11

Πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης πώλησης αγαθών 

ή παροχής υπηρεσιών ή διάφορων διορθώσεων

Την χρονική στιγμή που λαμβάνουν μέρος τα 

πραγματικά γεγονότα
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�ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος:

α)των φυσικών προσώπων

β)των νομικών προσώπων και των κάθε είδους

νομικών οντοτήτων. Ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης

για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον

Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με

την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του

φόρου και την παρακράτησή του.
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� Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η φορολογική δήλωση

� Κατάργηση αφορολογήτου για τους Μηχανικούς

� Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης

� Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά,

τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή

αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή

δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της

ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

1. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος

υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

σε κάθε περίπτωση.
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�Υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον

όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με

οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή

απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας

κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα

κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε

αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν

αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν

υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας

εισοδήματος.
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�Ενήλικα προστατευόμενα τέκνα

�Δεν προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα 

τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά 

αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του 

φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.
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Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις.

20

Κλιµάκιο 
εισοδήµατος (ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος Φόρου 

(ευρώ) (ευρώ) 

10000 9% 900 10000 900 

10000 22% 2200 20000 3100 

10000 28% 2800 30000 5900 

10000 36% 3600 40000 9500 

Υπερβάλλον 44%       

 



Η ανωτέρω κλίμακα ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το 

φορολογικό έτος 2020.

Το μέτρο αυτό ορίζεται από τον Νόμος 4172/2013 - ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013,και
συγκεκριμένα στην παράγραφος 2 του άρθρου 29,που προβλέπει ότι τα
φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης
Ιανουαρίου 2013 και μετά και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της
δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της
φορολογικής κλίμακας μειώνεται κατά 50% εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο
εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα 10.000
ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο συντελεστής από τον Ιανουάριο του 2020 έχει διαμορφωθεί
στο 9% (από 22%) οι νέες ατομικές επιχειρήσεις και οι νέοι ελεύθεροι
επαγγελματίες θα φορολογηθούν με τον εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή 4,5%
από 11% που ίσχυε μέχρι και τη χρήση του 2019. Σημειώνεται ότι ο πολύ
χαμηλός συντελεστής αφορά μόνο τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της
επιχειρήσεις και αμέσως μετά θα ανέβει στο 9% για τζίρους έως 10.000 ευρώ.
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Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Κλιµάκιο 
εισοδήµατος (ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήµατος Φόρου 

(ευρώ) (ευρώ) 

10000 9% 900 10000 900 

10000 22% 2200 20000 3100 

10000 28% 2800 30000 5900 

10000 36% 3600 40000 9500 

Υπερβάλλον 44%       

 



� Με το άρθρο 9 του νόμου 4646/2019 αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) 

και προσδιορίζεται η μείωση του αναλογούντος φόρου σύμφωνα με την οικογενειακή 

κατάσταση και ο περιορισμός αυτής με βάση το εισόδημα.

� Επανακαθορίζονται τα ποσά της μείωσης του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 

15 του ν.4172/2013, προκειμένου να εναρμονισθούν με τους νέους μειωμένους συντελεστές 

φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις, ως ακολούθως:

- σε επτακόσια εβδομήντα επτά (777) ευρώ, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα 

τέκνα (στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τίθεται ως προϋπόθεση εφαρμογής της 

συγκεκριμένης μείωσης, το φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ),

- σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ, για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,

- σε εννιακόσια (900) ευρώ, για τον φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,

- σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ, σε φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα

και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ σε φορολογούμενο με τέσσερα (4) εξαρτώμενα 

τέκνα.

- Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του , φόρου αυξάνεται κατά 

διακόσια είκοσι (220) ευρώ, για κάθε επόμενο τέκνο.
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Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%)

επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται

στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι

δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους

το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των

δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό

(5%) του φορολογητέου εισοδήματος

24



ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 21 

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 

Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το 

σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές 

μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των 

αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές 

περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των 

στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το 

προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη 

διάρκεια του φορολογικού έτους. 

25



ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 22 

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, 

µε την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου του 

Κ.Φ.Ε., οι οποίες: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή 

κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της 

συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της 

πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των 

συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα 

δικαιολογητικά. 
26



ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 23 

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 

τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους 

κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 

άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν 

έγινε µε τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,

οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, 
προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζόμενων στο 

άρθρο 26, 

πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων, 

το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση 

ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, 

οι δαπάνες ψυχαγωγίας

προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και Δαπάνες σε μη συνεργάσιμα κράτη.

δαπάνες μισθοδοσίας εάν δεν πληρωθούν μέσω τραπέζης 27



ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 24

Αποσβέσεις

28

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης
Συντελεστής απόσβεσης                                        

(% ανά φορολογικό έτος)

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές 

εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και 

σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και 

ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

4%

Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και 

λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές 

δραστηριότητες εξόρυξης

5%

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%

Μέσα μεταφοράς ατόμων 16%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές 

εμπορευματικές μεταφορές»)
12%

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης
10%

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20%

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10%

Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις 

ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
40%



ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 26

Επισφαλείς απαιτήσεις

Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι

διαγραφές αυτών, µε την επιφύλαξη των οριζόμενων στις

παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για

φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ

που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών,

ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών

απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω

απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη

διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,

29



ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 26

Επισφαλείς απαιτήσεις

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν

έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος

δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν

αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος

είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

30

Χρόνος υπερημερίας Προβλέψεις

(σε μήνες) (σε ποσοστό%)

>12 50

>18 75

>24 100



Άρθρο 69

Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αποκτούν φυσικά πρόσωπα

 Ειδικά, για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος 

υπολογίζεται ως εξής:

α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και 

σχεδίων 

β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και 

σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της 

ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.

Κατ' εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της

εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις,

ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων

εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του

δικαιούχου, και προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων

του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή

θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της

παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής.
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 Εξόφληση τιμολογίων μεταξύ επιτηδευματιών

> 500,00 € από το λήπτη με επιταγές ή με κατάθεση 

σε τραπεζικό λογαριασμό . ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/1/2014

 Εξόφληση στοιχείων > 500,00 € σε ιδιώτες μέσω 

τράπεζας ή με πιστωτική κάρτα.
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Η έννοια της «λογιστικής διαφοράς», όπως καθιερώθηκε να λέγεται

είναι όλα εκείνα τα ποσά των δαπανών που πρέπει να προστεθούν

στα λογιστικά κέρδη της χρήσης (ή αντίστοιχα, να αφαιρεθούν από

τις λογιστικές ζημιές αυτής), ώστε να προκύψει το φορολογητέο

εισόδημα για την επιχείρηση, ορίσθηκε με απόφαση του ΣτΕ

(33/1989), κατά την οποία, η μείωση του δηλούμενου εισοδήματος

που έχει ως αιτίες την παραδρομή (λάθος), τον λανθασμένο

χαρακτηρισμό πραγματικών περιστατικών ή την ουσιώδη πλάνη περί

το δίκαιο, ονομάζεται λογιστική διαφορά και πρέπει να

τακτοποιείται, κατά την δήλωση του εισοδήματος.

Με την πρόσθεση των λογιστικών διαφορών προκύπτει το

φορολογητέο εισόδημα και έτσι γίνεται η φορολογική αναμόρφωση

των κερδών.
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o Η αμοιβή των μηχανικών καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη 

συμφωνία των συμβαλλομένων

o Μετά την περαίωση της μελέτης, ο μηχανικός γνωστοποιεί 

στο Τ.Ε.Ε. τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν, με βάση 

τα οποία υπολογίζει και καταβάλλει στο Τ.Ε.Ε τις εισφορές 

και τα λοιπά δικαιώματα

o Οι εισφορές και δικαιώματα υπολογίζονται εφεξής επί της 

συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από 

την νόμιμη αμοιβή, αλλιώς υπολογίζονται επί της νόμιμης 

αμοιβής.

34



� Οι καθοριζόμενες με το διάταγμα αυτό αμοιβές

αποτελούν τις νόμιμες αμοιβές, οι οποίες ισχύουν

για την περίπτωση που δεν προκύπτει έγκυρη

έγγραφη συμφωνία αμοιβής, για την εκπόνηση

μελετών και τη διενέργεια επιβλέψεων -

παραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών,

Υδραυλικών και Κτιριακών 'Έργων ως και

Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και

Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τις κατωτέρω

κατηγορίες ή διακρίσεις αυτών

35



• Μισθωτήρια συμβόλαια

• Συμφωνητικά για εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης 

τεχνικών έργων

• Συμφωνητικά για εκδηλώσεις σωματείων, συλλόγων, 

ιδρυμάτων κ.τ.λ

• Συμφωνητικά τραγουδιστών και αθλητών

• Οποιαδήποτε συμφωνητικά, δεν υπάγονται στις 

προηγούμενες περιπτώσεις τότε τα βασικά τους στοιχεία 

καταχωρούνται σε μια τριμηνιαία κατάσταση η οποία 

υποχρεωτικά υποβάλλονται έως την 20η ημέρα του 

επόμενου μήνα του τριμήνου. (π.χ. για Ιαν, Φεβ, Μαρτ 

υποβάλλεται έως 20 Απρ)

36



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022

Εισοδήματα Χρήσης 2021

37



� Νομικά Πρόσωπα

� Τα Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες των οποίων η φορολογική χρήση 

έκλεισε στις 31/12/2021 δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη 

φορολογική τους δήλωση έως τις 30/06/2022. 

� Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να 

λήγει στις 29/07/2022. 

� Αξίζει να επισημάνουμε ότι για τα Νομικά Πρόσωπα δεν 

προβλέπεται έκπτωση εφάπαξ πληρωμής σε καμία περίπτωση.

38



Φυσικά Πρόσωπα

Τα Φυσικά Πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη 

φορολογική τους δήλωση έως τις 30/06/2022. Η καταβολή του φόρου θα 

γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις. 

Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει 

στις 29/07/2022. 

Τέλος, δίνεται έκπτωση 3% του συνολικού φόρου, σε περίπτωση υποβολής 

της φορολογικής δήλωσης έως τις 29/07/2022 και καταβολής του ποσού 

εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου, δηλαδή έως τις 

29/07/2022.
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Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων

1. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν 

φέτος υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-

12-2021 το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να 

δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό 

εισόδημα. 

Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής

μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Αυτό σημαίνει, ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση

υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.),

που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του

φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν

έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. από τόκους καταθέσεων)!
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2. Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική

δήλωση απαλλάσσονται μόνο όσοι φορολογούμενοι, αν

και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν

απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη

διάρκεια του 2021.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν

δήλωση όσοι το 2021 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε

περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια

(κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε

σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων.



Tέλος επιτηδεύματος:

 Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν 

την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με 

πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους σε 800€ ετησίως

 Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν 

την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους 

σε 1.000€

 Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 

σε 650€

 Για κάθε υποκατάστημα σε 600€

42



ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ή 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τεκμήρια διαβίωσης και 

Τεκμήρια αγοράς
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α) Αντικειμενική δαπάνη για Κατοικία (ιδιοχρησιμοποιούμενη, 

ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη)

β) Αντικειμενική δαπάνη για Αυτοκίνητα

γ) Αντικειμενική δαπάνη για Σκάφη αναψυχής

δ) Αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα, 

ανεμόπτερα

ε) Αντικειμενική δαπάνη για δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)

στ) Αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς 

αυτοκινήτου, κ.λπ.

ζ) Αντικειμενική δαπάνη των ιδιωτικών σχολείων

η) Ποσό για έξοδα διαβίωσης 3.000 € για άγαμο και 5.000 

για εγγάμους (πέραν των παραπάνω).
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΤΜ
τ.μ.

Τιμή ανά 

τ.μ.
Ποσό Σύνολο τ.μ.

Συνολικό 

ποσό

Μέχρι 80 τ.μ. 80 40 3.200 80 3.200

81 - 120 τ.μ. 40 65 2.600 120 5.800

121 - 200 τ.μ. 80 110 8.800 200 14.600

201 - 300 τ.μ. 100 200 20.000 300 34.600

Από 301 τ.μ. κ 

άνω
- 400 - - -



Βοηθητικοί χώροι

� Για τους βοηθητικούς χώρους της κατοικίας (αποθήκη, 

πάρκινγκ κλπ.) υπολογίζεται τεκμήριο (ετήσια 

αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης) 40 ευρώ ανά τ.μ. δεν 

υπολογίζεται τεκμήριο για τη θέση στάθμευσης σε πυλωτή 

και η επιφάνεια της πυλωτής δεν γράφεται στους 

βοηθητικούς χώρους
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� 40% για τιμή ζώνης από 2.800 € έως 4.999 €

� 70% για τιμή ζώνης από 5.000 € και άνω

 Σε δευτερεύουσα κατοικία το ½ των πιο πάνω 

δαπανών

 Σε μονοκατοικία 20% προσαύξηση των πιο πάνω 

ποσοστών
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 Διαμέρισμα κύριας κατοικίας 100 τμ σε περιοχή 

με τιμή ζώνης 1500,00 

 Η αντικειμενική δαπάνη είναι :

 80 τμ *40                       =   3.200,00

 81 τμ -100 τμ =20 * 65  =   1.300,00

 Σύνολο                               4.500,00

 Αν στο παράδειγμα είχαμε μονοκατοικία η 

αντικειμενική δαπάνη θα ήταν επιπλέον *20% , 

δηλαδή

 ( 4500 *20% )  + 4.500 = 5.400,00 
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� Δευτερεύουσα κατοικία

�

Για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα 

παραπάνω ποσά υπολογίζονται μειωμένα κατά 

50%. ( ΠΡΟΣΟΧΗ : για τις δευτερεύουσες 

εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει ο περιορισμός 

της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει 

από αυτές, πχ.τρεις μήνες το έτος)
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Αν το σπίτι είναι άδειο

Όταν η κατοικία είναι άδεια (κενή) και δεν 

χρησιμοποιείται δεν υπολογίζεται αντικειμενική 

δαπάνη διαβίωσης. Αν όμως η κατοικία είναι άδεια 

πάνω από έξι μήνες πρέπει να προσκομιστούν στην 

εφορία φωτοαντίγραφα από τους λογαριασμούς 

της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, όπως 

λογαριασμοί νερού ή κοινοχρήστων από τα οποία 

θα αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν άδειο για 

αυτό το διάστημα
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� Αγορά αυτοκινήτων ανεξαρτήτως κυβισμού

� Αγορά μοτοσικλετών ανεξαρτήτως κυβισμού

� Αγορά πλοίων και σκαφών αναψυχής

� Αγορά κινητών πραγμάτων άνω 10.000 €, εκτός παγίου 
εξοπλισμού επιχειρήσεων

� Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών 
ποσών άνω των 300 € (εξαιρούνται προς δημόσιο, 
δήμους κλπ)

� Χορήγηση δανείων ή διευκολύνσεων προς 
οποιονδήποτε

� Εξόφληση δανείων ή πιστώσεων.
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Αγορές επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση

κεφαλαίου επιχειρήσεων (ατομικών, ομορρύθμων

ή ετερορρύθμων εταιρειών, ανωνύμων εταιρειών,

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών ή κοινωνιών ή

κοινοπραξιών ή αστικών εταιρειών). Κάθε δαπάνη

για αγορά ή για σύσταση επιχείρησης ή για

συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

επιχείρησης θεωρείται «τεκμήριο» εισοδήματος

και πρέπει να δικαιολογείται με βάση νομίμως

αποκτηθέντα έσοδα και εισοδήματα.
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ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΕΆΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ

� 3.000,00 € ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ 

� 5.000,00 € ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ

� ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

π.χ . εάν είναι άνεργος και δικαιούται επίδομα 

ανεργίας, εάν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή 

κλινική, εάν υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία
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Αξία οχημάτων που αποτελούν τεκμήριο αγοράς.

Η συνολική δαπάνη που έγινε για την απόκτηση των

οχημάτων και όχι μόνον το τίμημα του οχήματος να

συμπληρωθεί στους κωδικούς 719-720.

Τεκμήριο σε αγορά αυτοκινήτου με δόσεις.

Αν ένα επιβατικό αυτοκίνητο αγορασθεί με δόσεις κάθε

χρόνο θα υπολογίζεται τεκμήριο αγοράς το ποσό των

δόσεων που έχουν καταβληθεί μέσα σε αυτό το

χρόνο.

 Το τεκμήριο συντήρησης και κυκλοφορίας 

υπολογίζεται κανονικά  ανεξάρτητα εάν η αγορά έγινε 

με δόσεις.
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Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιβατικού 

αυτοκινήτου ΙΧ, μικτής χρήσης και τύπου JEEP ορίζεται ως εξής:
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Κυβικά Εκατοστά Αντικειμενική δαπάνη

Μέχρι 1.200 4.000 ευρώ

1.201-2.000 4.000 + 600 ευρώ ανά 100 κ.ε.

2.001 – 3.000 + 900 ευρώ ανά 100 κ.ε.

 από 3.001 και άνω +1.200 ευρώ ανά 100 κ.ε.



� Στους κωδικούς 787-788 γράφεται το κεφάλαιο 

που έχει σχηματισθεί από αποταμιεύσεις των 

προηγούμενων χρόνων και αναλώθηκε μέσα στο 

2021.

� Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να έχει φορολογηθεί τα 

προηγούμενα χρόνια ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα 

από το φόρο.
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�Η απόφαση για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) για το 2021

�________________________________________

�Για το ημερολογιακό έτος 2022 και εφεξής, οι οντότητες που εμπίπτουν ταυτοχρόνως στο πεδίο εφαρμογής της 

παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 1 του ν.4308/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 15Α του ν. 

4174/2013, δεν αποστέλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών για διασταύρωση 

πληροφοριών, δεδομένου ότι η υποχρέωση αποστολής των ως άνω πληροφοριών εκπληρώνεται με την 

αποστολή δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. 

�Πηγή : Taxheaven.gr 
�________________________________________

�Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την υποβολή ΜΥΦ του έτους 2021. 

�Αναλυτικά η απόφαση Α.1038/2022 προβλέπει τα ακόλουθα:

�Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 

του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α 170).

�.....

�Αποφασίζουμε :

�1. Για το ημερολογιακό έτος 2021, η υποχρέωση αποστολής των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 14 

του ν. 4174/2013 (Α'170) εκπληρώνεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζονται στην υπό στοιχεία 

Α.1138/2020 (Β'2470) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

κατ'εφαρμογή του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α'170). 

�Ειδικότερα στην ΑΑΔΕ διαβιβάζονται υποχρεωτικά, δεδομένα που αφορούν στη σύνοψη και 

χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης. 

�Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής διαβιβάζονται είτε κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην υπό στοιχεία 

Α.1138/2020 (Β'2470), είτε με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης των δεδομένων στην ψηφιακή 

πλατφόρμα myDATA για το έτος 2021.
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�Σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να διαβιβάσουν τα υπόψη 

δεδομένα χονδρικών συναλλαγών, είτε αναλυτικά ανά λογιστικό στοιχείο, είτε συγκεντρωτικά ανά αντισυμβαλλόμενο 

λήπτη και ανά μήνα.

�Αντίστοιχα, τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται σε κάθε περίπτωση (είτε κατά τα οριζόμενα στην 

υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β' 2470) είτε με τον εναλλακτικό τρόπο) ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

�Τα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζονται, με διακριτούς τύπους παραστατικών και χαρακτηρισμούς συναλλαγών για 

όλες τις περιπτώσεις (σχετ. για τις επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές: www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-

ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis/thematikes-enotites-mydata).

�Οι υπόχρεες οντότητες όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 14 ΚΦΔ εξαιρουμένων των αναφερομένων στην παρ. 

3 της παρούσας, έχουν την υποχρέωση να επιβεβαιώσουν τα ως άνω διαβιβασθέντα δεδομένα όπως αυτά αναρτώνται 

στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mydata).

�Η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων, θεωρείται δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για το ημερολογιακό έτος 2021, 

και ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης αυτών, ορίζεται η 27.5.2022.

�Οι λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα 

αυτοτιμολόγησης, υποχρεούνται να διαβιβάσουν είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου 

εκδότη, περιπτώσεις αποκλίσεων στα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα δεδομένα, έως την 31.10.2022.

�Η μη ανταπόκριση των υπόχρεων οντοτήτων, στα ως άνω οριζόμενα, συνιστά παράβαση της περ. α' της παρ. 1 του 

άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α'170), η οποία επισύρει τις κυρώσεις της περ. α' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου.
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�Για το ημερολογιακό έτος 2021, η εκπρόθεσμη διαβίβαση των ως άνω δεδομένων ανεξαρτήτως του πλήθους των 

διαβιβάσεων καθώς και του πλήθους των στοιχείων εκάστης διαβίβασης θεωρείται ως μία δήλωση.

�2. Για το ημερολογιακό έτος 2022 και εφεξής, οι οντότητες που εμπίπτουν ταυτοχρόνως στο πεδίο εφαρμογής της 

παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α'251) σε συνδυασμό με το 

άρθρο 15Α του ν. 4174/2013 (Α'170), δεν αποστέλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και 

πελατών για διασταύρωση πληροφοριών, δεδομένου ότι η υποχρέωση αποστολής των ως άνω πληροφοριών 

εκπληρώνεται με την αποστολή δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. 

�Οι οντότητες της παραπάνω περίπτωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των 

λογιστικών τους αρχείων, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, τα δεδομένα τους, 

όπως αυτά ορίζονται με την υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β'2470) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α'170).

�3. Για το ημερολογιακό έτος 2021 και εφεξής, οι αγρότες ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 Κώδικα Φ.Π.Α. του ν. 

2859/2000 (Α'248), καθώς και οι λοιποί ανά περίπτωση υπόχρεοι υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων 

προμηθευτών και πελατών, που δεν εμπίπτουν ταυτοχρόνως και στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 

4308/2014 (Α'251) σε συνδυασμό με το άρθρο 15Α του ν. 4174/2013 (Α'170), δεν αποστέλλουν ομοίως στοιχεία της 

παρ. 3 του άρθρου 14 ν. 4174/2013 (Α'170), για λόγους αποφυγής υπέρμετρης διοικητικής επιβάρυνσης υποβολής 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που κατά περίπτωση είναι δυνατό να αντληθούν από έτερες πηγές, κατ' 

εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.

�4. Από το ημερολογιακό έτος 2021 και επόμενα, παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων (Β' 179).

�Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

�Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022
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Η ημερομηνία για τη διαβίβαση των εσόδων του έτους 2021 είναι η 27/5/2022.

Γενικές Αρχές του MyData.

1. Στην πλατφόρμα θα στέλνονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα που διαμορφώνουν 

φορολογικό αποτέλεσμα δηλαδή παράγουν το προς, μελλοντική, υποβολή Ε3.

2. Ολες οι προς υποβολή εγγραφές απαιτούν υποχρεωτικά παραστατικό (1 από τα 52 

διαθέσιμα) και αν είναι έσοδα ή έξοδα που στέλνει ο λήπτης λόγω μη υποχρέωσης του 

αποστολέα πχ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, έξοδα τραπεζών, ενδοκοινοτικά) ταυτόχρονη δήλωση 

στοιχείων Ε3 (μέσα στους λογαριασμούς) ενώ, αν είναι έξοδα που στέλνει ο 

αντισυμβαλλόμενος (αγορές, έξοδα όπως τιμ.παροχής υπηρεσιών η δήλωση στοιχείων 

του Ε3 θα στέλνεται αργότερα αλλά μέσα στον μήνα του ΦΠΑ.

3. Ολες οι συναλλαγές που δεν αφορούν λιανικές από μη υπόχρεους απαιτούν 

αντισυμβαλλόμενο.
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Γενικές Αρχές του MyData.

4. Οι ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ (και λοιπή ύδρευση), Τράπεζες, Τηλεφωνία είναι μεν μη υπόχρεοι 

αλλά, επί του παρόντος αλλά τις συναλλαγές θα τις στέλνει ο λήπτης συνεπώς οι 

σχετικές εγγραφές απαιτούν Παραστατικό 14.30, με αρίθμηση που θα δώστε εσείς, 

δήλωση του αντισυμβαλλόμενου (δηλαδή οι εγγραφές θέλουν προμηθευτή) και 

τους κατάλληλους κωδικούς Ε3 δηλαδή Γενικά Εξοδα με ή χωρίς δικαίωμα Εκπτ. του 

ΦΠΑ (ανάλογα) και 581_011 (ΔΕΗ) ή 585_012 (ΕΥΔΑΠ) και 585_016 οι Τράπεζες κλπ.

Οι εγγραφές αυτής της ομάδας ελέγχονται ως προς τα επιτρεπόμενα ΑΦΜ. Επίσης 

λάβετε υπόψη ότι τυχόν λεπτά από στρογγυλοποιήσεις που κάνει ο προμηθευτής 

για ταμειακή απλοποίηση της συναλλαγής δεν θα αποτελέσουν τμήμα του άρθρου 

αλλά θα παραμένουν ως διαφορά υπολοίπου του προμηθευτή για συμψηφισμό με 

την επόμενο λογαριασμό. Το ίδιο ισχύει και στους λοιπούς λογαριασμούς άλλων 

εταιρειών. Τα δε τυχόν έξοδα τραπεζών, αναφέρομαι κύρια στα Γ΄, υποχρεωτικά σε 

άλλο άρθρο με άλλο παραστατικό και προμηθευτή την Τράπεζα.

5. Οι πιστωτικοί τόκοι Τραπεζών στέλνονται με την Τράπεζα ως πελάτη, 

Παραστατικό 2.1 με αρίθμηση δική σας διακριτή, και για το Ε3, 563 και κατηγορία 

1_5
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6. Οι ενδοκοινοτικές αγορές απαιτούν Παραστατικό 14.1, τον Προμηθευτή, 

Κατηγορία 2_1,

Χαρακτηρισμό 102_004, Χαρακτηρισμό ΦΠΑ VAT_364.

Οι ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών απαιτούν Παραστατικό 14.3, τον Προμηθευτή, 

Κατηγορία 2_3, Χαρακτηρισμό 585_010, Χαρακτηρισμό ΦΠΑ VAT_365.

Οι λήψεις υπηρεσιών τρίτων χωρών απαιτούν Παραστατικό 14.4, τον Προμηθευτή, 

Κατηγορία 2_3, Χαρακτηρισμό 585_010, Χαρακτηρισμό ΦΠΑ VAT_366 και 

Κατηγορία απαλλαγής του ΦΠΑ Ανευ-Αρθρο 14. (ως φαίνεται επί του παρόντος)

7. Το τέλος Πλαστικής σακούλας απαιτεί στον 54.11.**.**** που αναφέρεται 

χωριστά στο άρθρο την δήλωση στην 2η σελίδα στο κωδικό Τέλη την επιλογή 8.

8. Το καταβαλλόμενο ενοίκιο σε ιδιώτη, μη υπόχρεο, απαιτεί τον ιδιώτη ως 

αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή (με το ΑΦΜ του), σαν παραστατικό το 16.1 και 

στους Λογαριασμούς κατηγορία 2_5 και Ε3 585_014 και ειδικά στον Λογαριασμό 

χαρτοσήμου στην δεύτερη σελίδα την δήλωση ποσοστού χαρτοσήμου (1,2,3) για 

1.2% ή 2.4% ή 3.6%.

Η αποστολή αυτή ακόμα δεν δουλεύει λόγω αδυναμίας του MyData να παραλάβει.
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12. Προσοχή στα Πιστωτικά. Πρέπει να έχετε 2 Πιστωτικά παραστατικά. Ενα με 

κωδικό ΑΑΔΕ 5.1 και ένα με κωδικό 5.2. Το πρώτο είναι συ σχετιζόμενο παραστατικό 

δηλαδή πρέπει κατά την χρήση του υποχρεωτικά να δηλωθεί ποιο ακριβώς 

ακυρώνει δια της χρήσης του ΜΑΡΚ του παραστατικού που ακυρώνει (υπάρχει 

σχετικό πεδίο στις λογιστικές εγγραφές από δε την Τιμολόγηση προβλέπεται ειδική 

διαδικασία κλήσης του “προς ακύρωση” και μετατροπή του

σε Πιστωτικό/Ακυρωτικό. Προσοχή σε αυτή την περίπτωση πρέπει και οι αξίες να 

είναι ακριβώς οι ίδιες. Αν τώρα θέλετε να κάνετε πιστωτικό έκπτωσης δηλαδή για το 

οποίο οι αξίες δεν συσχετίζονται ένα προς ένα (είτε αφορά ένα συγκεκριμένο είτε 

μαζικό πιστωτικό έκπτωσης (πχ τζίρου)) τότε θα χρησιμοποιείτε το δεύτερο, το 5.2 

όπου τα παραστατικά δεν αντικρίζονται.

Προσοχή… Τα Ειδικά Ακυρωτικά δεν αφορούν το MyData διότι δεν είναι 

παραστατικά που παραλαμβάνει ο λήπτης, συνεπώς δεν βάζουμε κωδικό ΑΑΔΕ. 

Αν τώρα το κανονικά τιμολόγιο έχει ήδη φύγει και έχει πάρει ΜΑΡΚ, θα το 

διαγράψετε, από την πλατφόρμα, από την σχετική επιλογή/πλήκτρο/μενού στο 

κάτω μέρος της οθόνης Λογ. εγγραφών(1.Α)ή άρθρων(1.9) επιλέγοντας 

“Διαγραφή/Ακύρωση παραστατικού μέσω ΜΑΡΚ”.
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(1) Αποδείξεις Δαπανών (Λιανική): Διαβιβάζονται συγκεντρωτικά με ΑΦΜ Εκδότη 000000000. Δεν απαγορεύεται όμως και η 

διαβίβαση ανά ΑΦΜ Εξόδου, ή ανά παραστατικό.

(2) Συμπληρωματικό Τιμολόγιο: Εκδίδεται μόνο στην περίπτωση που προηγούμενο παραστατικό υπολείπεται σε καθαρή 

αξία ή ΦΠΑ.

(3) Τόκοι τραπεζών (Έσοδο): Καταχωρούνται με 11.2 ΑΠΥ (Capital = 136 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).

(4) Δαπάνες τραπεζών (Έξοδα): καταχωρούνται όταν γνωρίζουμε το ΑΦΜ με 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως 

Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 128 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ) ή εάν δεν γνωρίζουμε το ΑΦΜ (Παράβολα, χαρτόσημα, 

μεγαρόσημα κ.α.) με 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

(ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(5) Έξοδα εμβασμάτων: Τα έξοδα αν αφορά χρέωση από Πιστωτικό ίδρυμα ημεδαπής διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 

με 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 128 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ) και χαρακτηρισμό 

εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

(6) Δικηγορικά Έξοδα (χαρτόσημα, μεγαρόσημα κ.α.): καταχωρούνται με 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται 

από την ίδια (Capital = 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(7) ΕΝΦΙΑ: καταχωρούνται με 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

(ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(8) Έσοδα για σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: καταχωρούνται με 17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων 

– Φορολογική Βάση (Κατευθείαν λογιστική εγγραφή και εγγραφή στα myDATA) με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά 

Στοιχεία Εσόδων.
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(9) Έξοδα για σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: καταχωρούνται με 17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων –

Φορολογική Βάση (Κατευθείαν λογιστική εγγραφή και εγγραφή στα myDATA) με χαρακτηρισμό 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά 

Στοιχεία Εξόδων.

(

(10) Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων: Διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται 

από την ίδια (Capital = 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(11) Αποδείξεις συνδρομών (δεν υπάρχει ΑΦΜ Εκδότη): Διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού 13.30 Παραστατικά Οντότητας 

ως Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 195 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ)).

(12) Έσοδο ή έξοδο από τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών: Έσοδο = 17.3 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης 

εσόδων – Λογιστική βάση, έξοδο = 17.5 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Λογιστική βάση.

(13) Μισθώματα που πληρώνει η εταιρεία στο Ελληνικό δημόσιο ή σε δήμο: Διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού 16.1 

Ενοίκια – Έξοδο (Capital = 196 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΤΑΜΕΙΟ/ΟΨΕΩΣ).

(14) Πιστωτικό ενοικίου: Στην περίπτωση πιστωτικού για «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΕΣΟΔΟ)» υπάρχει μόνο η επιλογή της 

ακύρωσης και νέας διαβίβασης του σωστού.

(15) Παραστατικά από τις Επιχειρήσεις – Εκδότες με εξαίρεση (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) με αρνητική συνολική αξία 

παραστατικού: Διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού «14.31 Πιστωτικά παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια 

(Δυναμικό)».

(16) Ασφαλιστήρια συμβόλαια (π.χ. αυτοκινήτων): Διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης ή 2.1 

Τιμολόγιο Παροχής και πιστωτικό 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο – Συσχετιζόμενο ή 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο – Μη συσχετιζόμενο για 

χονδρικές και αντίστοιχα 11.1 ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης) ή 11.2 ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) και πιστωτικό 

11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής για λιανικές.

65



(17) Εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών: Διαβιβάζονται με αυτοτιμολόγηση Τύπο 

Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

(18) Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία: Το διαβιβάζει ο Εκδότης του Παραστατικού με 

Αυτοτιμολόγηση.

(19) Αποζημίωση από μεταφορική εταιρεία: Το διαβιβάζει ο Εκδότης του Παραστατικού με 

Αυτοτιμολόγηση.

(20) Διόδια: Διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως 

Αναγράφονται από την ίδια (Capital = 128 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΟ).

(21) Επιστρεπτέα προκαταβολή: Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο 

Πώλησης με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων, Ε3_596 Επιδοτήσεις 

– Επιχορηγήσεις.

(22) Αποζημίωση ενοικίου λόγο Covid: Διαβιβάζεται α) με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο 

Παροχής (Capital = 125 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) με Λήπτη το ΑΦΜ του φορέα 

δημοσίου που κάνει την πληρωμή ή β) με Τύπο Παραστατικού 8.1 Ενοίκια – Έσοδο (Capital = 

139 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (ΕΣΟΔΟ)) με ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ και ΑΦΜ 000000000.

(23) Η έκτακτη εισφορά του Ν4759/20 (άρθρο 157): Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 

13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό).
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(24) Οι επιδοτήσεις ΟΑΕΔ: Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης με Λήπτη το ΑΦΜ 

του φορέα δημοσίου. Εάν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται 1.5 Λοιπά 

Έσοδα / Κέρδη, Ε3_561_007 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά. Αν δεν επηρεάζει το λογιστικό και 

φορολογικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται 1.95 Λοιπά πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων, Ε3_596 Επιδοτήσεις –

Επιχορηγήσεις ή Ε3_597 Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς – κάλυψη δαπανών. ΦΠΑ 

πάντα κατηγόρια 7. Άνευ ΦΠΑ 0%.

(25) Το οφελούμενο κέρδος από ΕΙΧ αυτοκίνητα (άρθρο 39Α): Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 17.3 

Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση.

(26) Τα εισιτήρια ferryboat και ναυτιλιακών εταιρειών που εκτελούν πλόες εσωτερικού: Διαβιβάζονται 

από τον Εκδότη με εβδομαδιαία ή μηνιαία εκκαθάριση και από τον Λήπτη με Τύπο Παραστατικού 13.2 

Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής με Προμηθευτή με ΑΦΜ 000000000.

(27) Τα τέλη ταξινόμησης από ΕΙΧ αυτοκίνητα: Διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού 13.30 Παραστατικά 

Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό).

(28) Διατάξεις απαλλαγών ΦΠΑ που δεν αντιστοιχίζονται στον πίνακα: Θα προστεθεί σε μελλοντική 

έκδοση η επιλογή “Λοιπές εξαιρέσεις ΦΠΑ” μέχρι τότε χρησιμοποιούμε την πρώτη.

(29) Τα χρηματοοικονομικά έσοδα γιατί δεν υπάρχουν ως χαρακτηρισμός: Τα χρηματοοικονομικά 

έσοδα αντιστοιχίζονται με τον χαρακτηρισμό 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών.
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(30) Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός εξόδων για τα έξοδα τελών-φόρων: Τα έξοδα τελών-φόρων 

αντιστοιχίζονται είτε με τον χαρακτηρισμό 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, είτε με τον 

χαρακτηρισμό 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

(31) Φορτωτικές πως διαβιβάζονται: Εκδότης 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών, Λήπτης 2.3 

Λήψη Υπηρεσιών ή 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

(32) Ποσά που περιλαμβάνονται στο παραστατικό και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και 

φορολογικό αποτέλεσμα: διαβιβάζονται με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία 

Εσόδων ή 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων.

(33) Κατηγορία ΦΠΑ «8. Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ»: Η κατηγορία 8 αναφέρεται σε Τύπους 

Παραστατικών που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν ΦΠΑ τα 3.1, 3.2, 8.1, 8.2, 13.3, 13.4, 13.30, 14.5, 

16.1 και όλα τα 17άρια (το Capital εφαρμόζει αυτόματα την συγκεκριμένη κατηγορία όπου χρειάζεται).

(34) ΑΛΠ και ΤΔΑ με χρέωση 10% στην καθαρή αξία που αφορά φιλοδώρημα: Τα 

φιλοδωρήματα διαβιβάζονται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων.

(35) Επιστροφή από αυτοπαράδοση: Στην παρούσα φάση το 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης και 6.2 

Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης ακυρώνονται.

(36) Πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρου για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις: Διαβιβάζονται με Τύπο 

Παραστατικού 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό).
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(37) Ο Δημοτικός φόρος με ΦΠΑ 13%: Εάν ο δημοτικός φόρος αναφέρεται στο παραστατικό διακριτά θα 

διαβιβαστεί με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων χωρίς χαρακτηρισμό Ε3.

(38) Οι παρακρατήσεις REBATE στα παραστατικά που κόβονται προς τον ΕΟΠΥ: Το REBATE θα 

διαβιβαστεί με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων χωρίς χαρακτηρισμό Ε3.

(39) Τιμολόγιο πώλησης ή Τιμολόγιο παροχή υπηρεσιών εσωτερικού σε πελάτη αλλοδαπό: Εφόσον 

τα αγαθά / υπηρεσίες προσφέρονται στην Ελλάδα και υπόκεινται σε ΦΠΑ χρησιμοποιούμαι τους τύπους των 

παραστατικών εσωτερικού, ο πελάτης όμως θα πρέπει να έχει χώρα εκτός Ελλάδας, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Ταχ. 

Κωδικό, Πόλη και «Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ» = ΚΕΝΟ.

(40) Ποια η διαφορά των χαρακτηρισμών 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ και 2.3 Λήψη 

Υπηρεσιών: Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά και ούτε καμία υποχρέωση για τη διακριτή επιλογή των 

δύο χαρακτηρισμών. Προτείνεται στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά 

εξόδων που αντιστοιχούν σε λήψη υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.3 Λήψη Υπηρεσιών και 

στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά έξοδα πλην υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.4 

Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

(41) Ποιος χαρακτηρισμός εξόδων χρησιμοποιείται στην περίπτωση που επιλέγεται ή απαιτείται η 

εξοδοποίηση του ΦΠΑ : Στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων και 

επιλέγει ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ επιλέγει ως χαρακτηρισμό εξόδων το 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς 

δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+). Στην περίπτωση αυτή το ποσό ΦΠΑ προστίθεται στην καθαρή αξία και δεν 

σχετίζεται με τους κωδικούς εισροών της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.
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(42) Απ. 1171/2021 χαρακτηρισμός των Συνόψεων που θα αποστείλει η ΑΑΔΕ από το 

ESend στα myDATA: Σύμφωνα με την υποπερίπτωση βα’ της περίπτωσης β’ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 της απόφασης Απ. 1138/2020 ο χαρακτηρισμός των λιανικών 

πωλήσεων που διαβιβάζονται μέσω ΦΗΜ (περίπτωση δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4), 

διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της 

δήλωσης ΦΠΑ, ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

(43) Για πελάτες που έχουν την δυνατότητα και επιλέγουν να εξακολουθούν την έκδοση 

χειρόγραφων παραστατικών, επιτρέπεται η διαβίβασή τους από το λογιστικό 

πρόγραμμα του λογιστή: Ο λογιστής εφόσον πάρει εξουσιοδότηση από τον πελάτη (η 

εξουσιοδότηση είναι απαραίτητη ανεξάρτητα τζίρου) μπορεί να καταχωρεί τα παραστατικά στο 

λογιστικό του πρόγραμμα και να τα διαβιβάζει στα myDATA μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα με 

τα δικά του κλειδιά, χωρίς να χρειάζεται να τα καταχωρεί και στην ειδική φόρμα καταχώρησης.

(44) Για τα εισιτήρια κινηματογράφων, θεάτρων, συναυλιών πως σκέπτεται η ΑΑΔΕ να 

διαβιβαστούν στα mydata: Οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα αντιμετωπισθούν με διαδικασία 

εκκαθάρισης.

(45) Τα χειρόγραφα παραστατικά λιανικής λόγω διακοπής ρεύματος πως διαβιβάζονται 

στα mydata: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταχωρηθεί και να διαβιβαστεί μέσω ΦΗΜ. 

Μπορείτε το διαβιβάσετε με οποιονδήποτε τρόπο σας διευκολύνει.
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� Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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