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Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ: Πρόθεση της ΑΑΔΕ είναι η πιλοτική 
εφαρμογή το τελευταίο τρίμηνο του 2019 και η πλήρης εφαρμογή από 

αρχές του 2020 

 

Εν μέσω Αυγούστου η ΑΑΔΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της (https://www.aade.gr/myDATA) 
ενημερωτικές παρουσιάσεις για την θέσπιση υποχρέωσης ενημέρωσης Ηλεκτρονικών Βιβλίων από 
όλες τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φορείς (επιχειρήσεις, λογιστές, κλπ.) 
να εκφράσουν μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2019 τις απόψεις και παρατηρήσεις τους, αλλά και να 
προετοιμαστούν στις νέες υποχρεώσεις που θα επιβληθούν. 

Ωστόσο να σημειώσουμε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη δημοσιευμένη Υπουργική Απόφαση 
σχετική με το εν λόγω θέμα και τα όποια σχόλια και οι πληροφορίες αναφέρουμε παρακάτω 
προέρχονται αποκλειστικά από τα δεδομένα των παρουσιάσεων της ΑΑΔΕ. 

 

Τα βασικά σημεία των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ είναι τα ακόλουθα: 

 

Υπόχρεες επιχειρήσεις 

Όλες οι επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν λογιστικά αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 1 των 
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ανεξαρτήτου μεγέθους, κατηγορίας και τρόπου τήρησης των 
λογιστικών τους αρχείων, θα είναι υπόχρεες ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ. 
Διευκρίνιση ενδεχομένως απαιτείται για τις εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με ΔΠΧΠ. 

 

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ είναι μια βάση δεδομένων που θα τηρείται στην ΑΑΔΕ, και θα 
ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my Digital Accounting and Tax Application 
(“myDATA”), στην οποία θα παρακολουθείται το σύνολο των εσόδων και εξόδων των υπόχρεων 
επιχειρήσεων και θα απεικονίζεται το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό τους αποτέλεσμα αλλά και οι 
υποχρεώσεις τους για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες. 

Η πλατφόρμα myDATA θα ενημερώνεται από δεδομένα που θα διαβιβάζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις 
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο βιβλία: 

i. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), στο οποίο: 

✓ θα διαβιβάζεται και θα καταχωρείται η “Σύνοψη των Παραστατικών” εσόδων και εξόδων 
των επιχειρήσεων, 

✓ θα γίνεται ο “χαρακτηρισμός” των καταχωρημένων συναλλαγών, 

✓ θα διενεργούνται επιπλέον “λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης”, όπως μισθοδοσία, 
αποσβέσεις, εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/ εξόδων, για να προκύπτει το ετήσιο 
λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε επιχείρησης. 

ii. Tο Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), στο οποίο θα εμφανίζονται 
συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης και οι οφειλόμενοι φόροι σε μηνιαία και 
ετήσια βάση. 

 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ δεν αντικαθιστούν τα επίσημα λογιστικά βιβλία και δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν την πληροφόρηση και την οργάνωση των επιχειρήσεων που προκύπτει μέσω 
αυτών. Επίσης προς το παρόν δεν θα απαλλάξουν τις επιχειρήσεις από την υποβολή των δηλώσεων 
(ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι, Χαρτόσημο, Φόρος Εισοδήματος, λοιποί φόροι). Ερώτημα 

https://www.aade.gr/mydata
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προκύπτει αν θα πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών–
Προμηθευτών με την έναρξη εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ. Αντίθετα, τόσο οι 
υποβαλλόμενες δηλώσεις όσο και τα επίσημα λογιστικά βιβλία θα πρέπει να συμφωνούνται με τα 
δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ. 

 

Τρόπος διαβίβασης δεδομένων 

Η διαβίβαση των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους: 

i. Μέσω του λογιστικού – εμπορικού προγράμματος της επιχείρησης: Η διαβίβαση στην 
myDATA θα γίνεται μέσω επικοινωνίας και διεπαφής (interface) των συστημάτων 
λογισμικού που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, μετά από την αναβάθμιση αυτών και 
την προσαρμογή τους στις νέες απαιτήσεις. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αναρτήσει για τις 
επιχειρήσεις και τους μηχανογράφους την τεχνική περιγραφή του interface για διαβίβαση 
& λήψη δεδομένων. Όπως γίνεται αντιληπτό το κόστος και ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας 
τέτοιας προσαρμογής εξαρτάται από το λογιστικό πρόγραμμα της κάθε επιχείρησης και 
μπορεί να είναι σημαντικό αλλά και να απαιτεί πολύ χρόνο υλοποίησης. 

ii. Μέσω Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης Δεδομένων στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: Αυτός ο 
τρόπος αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που εκδίδουν μικρό αριθμό 
παραστατικών και δεν χρησιμοποιούν συστήματα λογισμικού. 

iii. Μέσω συνδεδεμένων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και μόνο για τις 
συναλλαγές λιανικής (θα σχεδιασθεί). 

iv. Μέσω Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: Τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια θα διαβιβάζονται 
αυτόματα από τους παρόχους τιμολόγησης στην πλατφόρμα myDATA. Ωστόσο η 
ενημέρωση αυτή δεν θα είναι πλήρης για τον προσδιορισμό των ετησίων αποτελεσμάτων. 

 

Τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών από την ΑΑΔΕ 

Για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει 
δεκαεπτά (17) Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών (με υποπεριπτώσεις) και παραθέτει τις 
πληροφορίες που απαιτεί για κάθε ένα από αυτά (πχ Τιμολόγιο πώλησης, Τιμολόγιο Παροχής 
Υπηρεσιών, Παραστατικά Λιανικής, Αυτοπαράδοσης, Παραστατικό διακίνησης κλπ). Οι επιχειρήσεις 
θα υποχρεούνται: 

✓ να αντιστοιχήσουν τα στοιχεία των εκδοθέντων και ληφθέντων παραστατικών και των λοιπών 
εγγραφών που διαμορφώνουν το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό τους αποτέλεσμα 
(μισθοδοσία, αποσβέσεις, εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων) στις 17 Τυποποιήσεις 
Δεδομένων Παραστατικών, 

✓ να συμπληρώσουν τα αναλυτικά δεδομένων αυτών, και 

✓ να χαρακτηρίσουν τις συναλλαγές με βάση σχετική λίστα χαρακτηρισμών της ΑΑΔΕ. 

 

Ποιος είναι υπόχρεος διαβίβασης των δεδομένων στην myDATA 

Τα δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA από τον Εκδότη αυτών. 
Ταυτόχρονα όμως θα ενημερώνονται και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ του λήπτη αυτών (ως εισροές) 
εφόσον είναι και αυτός υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται 
συμφωνία μεταξύ εκδότη και λήπτη παραστατικού για την ορθή ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων 
ΑΑΔΕ. 

Ωστόσο ο λήπτης θα είναι υπόχρεος να διαβιβάζει δεδομένα μόνο για τα παραστατικά εξόδων που 
λαμβάνει από Εκδότες που είτε δεν είναι υπόχρεοι διαβίβασης (π.χ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 
εισαγωγές, έξοδα λιανικής κλπ), είτε παρέλειψαν να διαβιβάσουν δεδομένα στην πλατφόρμα 
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myDATA. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν τον “χαρακτηρισμό” των συναλλαγών 
τους και τις “λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης”. 

 

Υποχρέωση διενέργειας συμφωνίας Δηλώσεων με Ηλεκτρονικά Βιβλία 

Η ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myDATA, θα αντιπαραβάλει τα δεδομένα των υποβληθέντων 
φορολογικών δηλώσεων και των Ηλεκτρονικών Βιβλίων και θα ενημερώνει τις επιχειρήσεις με 
αυτοματοποιημένα μηνύματα αν μεταξύ τους υπάρχει “Συμφωνία” ή “Κατ’ αρχήν Ασυμφωνία”. Σε 
περίπτωση “Κατ’ αρχήν Ασυμφωνίας” οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται εντός διμήνου να προβαίνουν 
σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί “Συμφωνία” ή “Δικαιολογημένη Ασυμφωνία”. Αν 
όμως προκύπτει “Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία” και ανάλογα με την απόκλιση αυτής αλλά και την 
αξιολόγηση της σοβαρότητας της, η επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή 
φορολογικών κυρώσεων. 

 

Στόχος της ΑΑΔΕ από την εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA 

Βασική προσδοκία της ΑΑΔΕ είναι ότι μελλοντικά, μέσω της πλατφόρμας myDATA, θα 
αυτοματοποιηθεί η συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων, θα καταργηθούν οι 
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών και θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το 
λαθρεμπόριο. Προς το παρόν όμως φαίνεται ότι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ θα προκαλέσουν 
σημαντικό κόστος στις επιχειρήσεις, για την προσαρμογή των συστημάτων στην διαβίβαση του 
συνόλου των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA με βάση τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, αλλά και την 
παρακολούθηση και επίλυση ή αιτιολόγηση τυχόν διαφορών μεταξύ των υποβληθέντων φορολογικών 
δηλώσεων και των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. 

 

Η προσδοκία της ΑΑΔΕ για πιλοτική εφαρμογή το τελευταίο τρίμηνου του 2019 και πλήρη εφαρμογή 
από αρχές του 2020 φαίνεται αρκετά φιλόδοξη, με δεδομένο τους σημαντικούς πόρους σε υποδομές 
που απαιτούνται από την ίδια όσο και για προσαρμογή από τις επιχειρήσεις.  
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Independent Authority for Public Revenue E-books: Pilot scheme within 
last quarter of 2019 and in full operation beginning of 2020 

 

In August the Independent Authority for Public Revenue (IAPR) published in its website 
(https://www.aade.gr/mydata) informative presentations regarding the obligatory update of electronic 
book-keeping system in its servers (IAPR e-books) to be implemented by all companies. The parties 
involved i.e. companies, accountants etc. may send their comments until September 6th, 2019 and 
also have the time to prepare themselves for compliance with the new obligations. 

It is noted that no official Ministerial Decision is in place yet regarding the matter and the present 
memo is exclusively based on the info arising from the IAPR’s presentations. 

 

The main points regarding the electronic book-keeping are summarized below: 

 

Liable companies 

All companies and entities, keeping accounting records under article 1 Greek Accounting Standards, 
regardless of their size, category and book-keeping method, will be obliged to maintain the IAPR e-
books. It should be however clarified whether companies keeping their books under the I.F.R.S. will 
be also subject to the new scheme. 

 

What are the fiscal IAPR e-books 

The e-books will be kept in an IAPR database, which will be updated through the electronic platform 
my Digital Accounting and Tax Application (“myDATA”). In this platform all revenue and expenses of 
liable companies will be monitored and the annual accounting and tax results and related liabilities for 
VAT, withholding taxes and other duties will be presented. 

The myDATA platform will be updated with data transmitted by the companies and includes the 
following two books: 

i. The Analytical Entries Book, including: 

✓ The Summary of every record for revenues and expenses, 

✓ A “classification” of the transaction recorded, 

✓ Accounting entries for payroll, depreciation year-end accrued revenues/ expenses in order 
to be determined the annual accounting and tax results of all companies. 

ii. The Summary Reporting Book with the aggregate results of the company and the taxes due 
on a monthly and yearly basis. 

 

The IAPR e-books do not replace the official accounting books and may not substitute the information 
and organization of companies effected through them. Moreover for the time being companies will not 
be discharged from the submission of tax returns (VAT, withholding taxes, stamp duty, income tax 
and other taxes). It should be further explored by IAPR if the annual list of customers-suppliers should 
be immediately abolished upon implementation of IAPR e-books. Contrarily both returns and official 
accounting books should be reconciled with the data of the IAPR e-books. 

 

Method of data transmission 

The transmission of data to the platform myDATA will take place as below: 

https://www.aade.gr/mydata
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i. Through the company’s accounting software: The transmission to myDATA will take place 
through an interface of the software already used by companies following its upgrade and 
adjustment to the new requirements. IAPR has already uploaded for companies and IT 
developers the technical description of the interface for the transmission and receipt of 
data. It is evident that the cost and completion time of the said adjustment depends on the 
software of each company and could be quite high and time-consuming. 

ii. Through the data entry screen in the website of IAPR: This method will apply mainly in the 
case of very small companies, issuing a limited number of tax records and not using 
accounting software. 

iii. Through tax machines for retail transactions linked to IAPR (to be designed): 

iv. Through E-invoicing providers i.e. the electronic invoices will be transmitted electronically 
to the platform myDATA by the e-invoicing providers. It is noted that these data will not be 
sufficient for the calculation of the annual results. 

 

Standardization of tax records imported to IAPR e-books 

For the electronic transmission of data, IAPR has created 17 Standardizations of tax records (with 
sub-categories) and it describes the info needed for each one (e.g. purchase invoice, services invoice, 
retail records self-delivery records, delivery note etc.). Companies should: 

✓ map the data of the issued and received records and the rest of the documents forming the 
annual accounting and tax result (payroll, depreciation, year-end accrued revenues/ 
expenses), with the 17 Standard tax records of IAPR, 

✓ fill in the details and 

✓ classify the transactions based on a relevant IAPR classification list. 

 

Who is the liable to transmit the data to myDATA 

The data of the records are transmitted to the platform myDATA by their issuer. At the same time the 
IAPR e-books of the recipient are also updated (inflows) if this party is also liable to keep books. In 
any case a cross-check between the issuer and the recipient of the record is needed for the proper 
updating of the IAPR e-books. 

However, the recipient will be obliged to transmit the data only for the expenses invoices received by 
issuers, who are not liable to transmit their records (e.g. intra-community acquisitions, imports, retail 
expenses etc.), or who skipped to transmit data to the platform myDATA. Nevertheless, all companies 
will transmit the “classification” of their transactions and the “accounting entries adjustments”. 

 

Cross-check of tax returns and e-books 

IAPR, through myDATA platform, will cross-check the data of previously filed tax returns with the 
amounts in the e-books and it will send to companies automated messages in case of confirmation or 
initial discrepancy. In the second case companies will need to proceed with correction/ harmonization 
within two months in order to achieve the reconciliation or “Justified Discrepancy”. If however the 
discrepancy cannot be explained, the company may be subject to tax audit and sanctions, depending 
on the severity of the discrepancy. 

 

IAPR target regarding the myDATA platform 

The main objective of IAPR is the automation of the tax return fillings through the myDATA platform, 
the elimination of the summary reports with the invoices of customers and suppliers and the fight of 
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tax evasion. However currently the IAPR e-books will likely lead to a significant additional cost for the 
companies for the implementation of automatic transmission of their data to the myDATA platform 
according to the requirements set by IAPR and for the reconciliation and justification of any 
discrepancies between the submitted tax returns and the e-books. 

 

The IAPR aims to have the system under a pilot scheme within the last quarter of 2019 and in full 
operation beginning of 2020. This target is quite optimistic, given the significant resources in 
infrastructure needed by IAPR and for the implementation by the companies. 

 

www.asnetwork.gr 

http://www.asnetwork.gr/

