
Σημειώσεις σεμιναρίου taxheaven : myDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία - Ψηφιακός εκσυγχρονισμός - Πρακτικό 

σεμινάριο myData με παραδείγματα εγγραφών 18/03/2021 

 

 

1 Σημειώσεις σεμιναρίου από Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο και Καρποδίνη Δημήτρη| www.taxheaven.gr 

 

Καταχώρηση παραστατικών (Β) που οι εκδότες δεν είναι υπόχρεοι για διαβίβαση και 

αφορούν : 

1. ΔΕΚΟ 

2. Μικροέξοδα λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής  

3. Λήψη υπηρεσιών ημεδαπής / αλλοδαπής  

4. Κοινόχρηστα  

5. Συνδρομές από συλλόγους μη κερδοσκοπικούς 

6. Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ 

7. Ενδοκοινοτικές αγορές ή υπηρεσίες 

8. Αγορές ή υπηρεσίες τρίτων χωρών 

9. Τραπεζικά έξοδα 

10. Ενοίκια από ιδιώτες 

Και γενικότερα δαπάνες που λόγω της απαλλαγής του εκδότη από την διαβίβαση οφείλει ο 

λήπτης να το διαβιβάσει για τον εαυτό του. 
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Καταχώρηση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ ελεύθερου επαγγελματία με ημερομηνία 

λήξης πληρωμής την 05/03/2021.  
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Ο ΕΦΚΑ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής απαλλάσσεται της διαβίβασης και τα παραστατικά ως έξοδα πρέπει να 

διαβιβαστούν από τον υπόχρεο επαγγελματία που καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές και επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα του βιβλίου του. 

Τα παραστατικά που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές διαβιβάζονται με κωδικό παραστατικού 14.5 υπαγόμενα στα έξοδα 

χωρίς ΦΠΑ ( category2_5 ) ενώ πρέπει να επιλέξουμε ως κωδικό εντύπου Ε3 τον κωδικό Ε3_585_007.  

Ως ΦΠΑ διαβιβάζουμε τον κωδικό φπα κατηγορίας 8 που συνήθως αφορά εγγραφές χωρίς ΦΠΑ, διαφορετικά 

επιστρέφεται error κατά την διαβίβαση του παραστατικού.  

Παρακάτω παρατηρούμε μηχανογραφικά την πληροφορία ( xml ) που διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την 

καταχώρηση – διαβίβαση του παραστατικού. Παρατηρήστε πως στο τέλος επιστρέφει η υπηρεσία της ΑΑΔΕ τον ΜΑΡΚ 

επιτυχούς διαβίβασης του παραστατικού. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<InvoicesDoc xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0" 

xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0" 

xmlns:ecls="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"> 

  <invoice> 

    <issuer> 

      <vatNumber>997072577</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </issuer> 

    <counterpart> 

      <vatNumber>800891297</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </counterpart> 

    <invoiceHeader> 

      <series>0</series> 

      <aa>3</aa> 

      <issueDate>2021-03-05</issueDate> 

      <invoiceType>14.5</invoiceType> 

      <currency>EUR</currency> 

    </invoiceHeader> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>1</lineNumber> 

      <netValue>312.00</netValue> 

      <vatCategory>8</vatCategory> 

      <vatAmount>0.00</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_007</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_5</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>312.00</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceSummary> 

      <totalNetValue>312.00</totalNetValue> 

      <totalVatAmount>0.00</totalVatAmount> 

      <totalWithheldAmount>0.00</totalWithheldAmount> 

      <totalFeesAmount>0.00</totalFeesAmount> 

      <totalStampDutyAmount>0.00</totalStampDutyAmount> 

      <totalOtherTaxesAmount>0.00</totalOtherTaxesAmount> 

      <totalDeductionsAmount>0.00</totalDeductionsAmount> 

      <totalGrossValue>312.00</totalGrossValue> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_007</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_5</ecls:classificationCategory> 
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        <ecls:amount>312.00</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceSummary> 

  </invoice> 

</InvoicesDoc> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>5EB3B8256C0B9A6EB96225C6A1739F38CDDE3791</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001831753960</invoiceMark> 

    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 

</ResponseDoc> 

 

Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης μπορούμε να επιλέξουμε την δημιουργία προτεινόμενης λογιστικής εγγραφής στα 

βιβλία μας ( όπως εμφανίζεται παρακάτω ) 

 

Την πρώτη φορά ενώ θα μας φέρει η εφαρμογή όλες τις πληροφορίες ( που τις έχει κατά την διαβίβαση ) στο λογιστικό 

μας άρθρο δεν θα έχει προτεινόμενο τον λογαριασμό. Στην επόμενη όμως λογιστική εγγραφή επειδή ψάχνει από το ΑΦΜ 

του εκδότη ποιο λογαριασμό ανά συντελεστή ΦΠΑ είχαμε εφαρμόσει στις εγγραφές μας τον προτείνει αυτόματα 

(σύμφωνα με την ιστορικότητα των λογιστικών κινήσεων) είτε για μεταβολή είτε για οριστικοποίηση. 

 

Καταχώρηση μικροεξόδων λιανικής περιόδου π.χ. μέχρι την 10/03/2021. 
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Τα παραστατικά αυτά μπορούμε να τα μαζεύουμε όλα μαζί και συγκεντρωτικά να δημιουργούμε ένα παραστατικό 

μικροεξόδων περιόδου. Τα παραστατικά αυτά  όπως συνηθίζουμε να τα λέμε 13αρια δεν απαιτούν την διαβίβαση ΑΦΜ 

του εκδότη ( εμείς είμαστε οι λήπτες της δαπάνης ) και για την διευκόλυνση μας  μπορούμε να δημιουργούμε σε excel 

φύλλο εργασίας έναν συνοπτικό πίνακα με τις μικρό αποδείξεις που θα περιέχει στοιχεία της λογιστικής μας εγγραφής. 

Παρακάτω αρχικά βλέπουμε για το παράδειγμά μας 2 αποδείξεις λιανικής και αμέσως μετά ακολουθεί μία συνοπτική 

κατάσταση βάση της οποίας θα διαβιβάσουμε το παραστατικό στο my data. 
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Αμέσως μετά ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας που θα μας βοηθήσει να έχουμε για την δημιουργία του 

παραστατικού τα σύνολα ανά κατηγορία ΦΠΑ. 
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Στην παρακάτω οθόνη παρατηρούμε τις επιλογές της εφαρμογής ώστε να διαβιβάσουμε το παραστατικό στο my data. 

 

 

Για να καταχωρήσουμε μικροέξοδα λιανικής πρέπει εμείς να τα διαβιβάσουμε για το ΑΦΜ μας καθώς αυτού του τύπου 

παραστατικά δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης από τον εκδότη.  
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Μιλάμε για μικροέξοδα που προέρχονται από αποδείξεις λιανικής μικρής αξίας με αναγραφή των ειδών όπως καφές 

γραφείου, αναψυκτικά,  πλαστικά γάντια, σακούλες απορριμμάτων, αντισηπτικά λόγω covid κλπ. Το παραστατικό που 

διαβιβάζουμε είναι τύπου 13.1 και η εφαρμογή σύμφωνα με τον τύπο παραστατικού προτείνει σύμφωνα με την 

επιχειρησιακή ανάλυση της ΑΑΔΕ τις επιτρεπτές κατηγορίες και κωδικούς Ε3. 

Εφόσον αφορά έξοδα με ΦΠΑ πρέπει να επιλέξουμε category2_4 και κωδικό εντύπου Ε3_585_016 όπου θα εισάγουμε 

ανά συντελεστή ΦΠΑ τις αξίες σύμφωνα με το συγκεντρωτικό παραστατικό μικροεξόδων περιόδου 03/2021. 

Κατά την διαβίβαση του παραπάνω παραστατικού τύπου 13.1 διαβιβάζονται τα στοιχεία και όπως παρατηρούμε στο xml 

που παρακάτω παραθέτουμε έχει λάβει επιτυχώς ΜΑΡΚ. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<InvoicesDoc xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0" 

xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0" 

xmlns:ecls="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"> 

  <invoice> 

    <counterpart> 

      <vatNumber>800891297</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </counterpart> 

    <invoiceHeader> 

      <series>0</series> 

      <aa>3</aa> 

      <issueDate>2021-03-10</issueDate> 

      <invoiceType>13.1</invoiceType> 

      <currency>EUR</currency> 

    </invoiceHeader> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>1</lineNumber> 

      <netValue>7.90</netValue> 

      <vatCategory>1</vatCategory> 

      <vatAmount>1.90</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>7.90</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_361</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>7.90</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>2</lineNumber> 

      <netValue>10.35</netValue> 



Σημειώσεις σεμιναρίου taxheaven : myDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία - Ψηφιακός εκσυγχρονισμός - Πρακτικό 

σεμινάριο myData με παραδείγματα εγγραφών 18/03/2021 

 

 

11 Σημειώσεις σεμιναρίου από Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο και Καρποδίνη Δημήτρη| www.taxheaven.gr 

 

      <vatCategory>2</vatCategory> 

      <vatAmount>1.35</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>10.35</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_361</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>10.35</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceSummary> 

      <totalNetValue>18.25</totalNetValue> 

      <totalVatAmount>3.25</totalVatAmount> 

      <totalWithheldAmount>0.00</totalWithheldAmount> 

      <totalFeesAmount>0.00</totalFeesAmount> 

      <totalStampDutyAmount>0.00</totalStampDutyAmount> 

      <totalOtherTaxesAmount>0.00</totalOtherTaxesAmount> 

      <totalDeductionsAmount>0.00</totalDeductionsAmount> 

      <totalGrossValue>21.50</totalGrossValue> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>18.25</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_361</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>18.25</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceSummary> 

  </invoice> 

</InvoicesDoc> 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>4218F132ECBF15FB6271CD5FCFB837D683EC05B5</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001831754946</invoiceMark> 

    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 

</ResponseDoc> 
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Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης μπορούμε να επιλέξουμε την δημιουργία προτεινόμενης λογιστικής εγγραφής στα 

βιβλία μας ( όπως εμφανίζεται παρακάτω ) 

 

Την πρώτη φορά ενώ θα μας φέρει η εφαρμογή όλες τις πληροφορίες ( που τις έχει κατά την διαβίβαση ) στο λογιστικό 

μας άρθρο δεν θα έχει προτεινόμενο τον λογαριασμό. Στην επόμενη όμως λογιστική εγγραφή επειδή ψάχνει από το ΑΦΜ 

του εκδότη ποιο λογαριασμό ανά συντελεστή ΦΠΑ είχαμε εφαρμόσει στις εγγραφές μας τον προτείνει αυτόματα 

(σύμφωνα με την ιστορικότητα των λογιστικών κινήσεων) είτε για μεταβολή είτε για οριστικοποίηση. 
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Καταχώρηση κοινοχρήστων 11/03/2021 επαγγελματικής έδρας ( π.χ. Λογιστικού γραφείου στο Ισόγειο πολυκατοικίας ) 
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Τα κοινόχρηστα αφορούν παραστατικά ( κατά το my data ) τύπου 13.3 και διαβιβάζουμε το συνολικό ποσό δαπάνης με 

κατηγορία ΦΠΑ κωδικός 8. Στο παρακάτω πίνακα βλέπουμε συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που θα διαβιβάσουμε όταν 

έχουμε κοινόχρηστα. 
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Κατά την καταχώρηση του παραστατικού παρατηρούμε πως έχουμε επιλέξει παραστατικό 13.3 με κατηγορία ΦΠΑ 8 και 

κατηγορία category2_5 που αφορά δαπάνες χωρίς ΦΠΑ και κωδικό λοιπών εξόδων Ε3_585_016. Οι κωδικοί πρέπει να 

συμφωνούν με την ανάλυση της ΑΑΔΕ για αυτό και η εφαρμογή κατά την επιλογή τύπου του παραστατικού  προτείνει 

μόνο τις επιλογές που είναι συμβατοί ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την διαβίβαση των παραστατικών.  

Παρακάτω βλέπουμε την φόρμα καταχώρησης του παραστατικού ώστε να διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. 
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Με την διαβίβαση του παραπάνω τύπου δαπάνης λαμβάνουμε ΜΑΡΚ και όπως εμφανίζεται παρακάτω βλέπουμε και 

μηχανογραφικά την πληροφορία που αποστέλλεται στο my data. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<InvoicesDoc xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0" 

xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0" 

xmlns:ecls="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"> 

  <invoice> 

    <counterpart> 

      <vatNumber>800891297</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </counterpart> 

    <invoiceHeader> 

      <series>0</series> 

      <aa>3</aa> 
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      <issueDate>2021-03-11</issueDate> 

      <invoiceType>13.3</invoiceType> 

      <currency>EUR</currency> 

    </invoiceHeader> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>1</lineNumber> 

      <netValue>203.75</netValue> 

      <vatCategory>8</vatCategory> 

      <vatAmount>0.00</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_5</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>203.75</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceSummary> 

      <totalNetValue>203.75</totalNetValue> 

      <totalVatAmount>0.00</totalVatAmount> 

      <totalWithheldAmount>0.00</totalWithheldAmount> 

      <totalFeesAmount>0.00</totalFeesAmount> 

      <totalStampDutyAmount>0.00</totalStampDutyAmount> 

      <totalOtherTaxesAmount>0.00</totalOtherTaxesAmount> 

      <totalDeductionsAmount>0.00</totalDeductionsAmount> 

      <totalGrossValue>203.75</totalGrossValue> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_5</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>203.75</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceSummary> 

  </invoice> 

</InvoicesDoc> 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>AB55F497A695EF36BBF01C492B27279A4D7FC754</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001831758570</invoiceMark> 

    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 

</ResponseDoc> 

 

Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης μπορούμε να επιλέξουμε την δημιουργία προτεινόμενης λογιστικής εγγραφής στα 

βιβλία μας ( όπως εμφανίζεται παρακάτω ) 
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Την πρώτη φορά ενώ θα μας φέρει η εφαρμογή όλες τις πληροφορίες ( που τις έχει κατά την διαβίβαση ) στο λογιστικό 

μας άρθρο δεν θα έχει προτεινόμενο τον λογαριασμό. Στην επόμενη όμως λογιστική εγγραφή επειδή ψάχνει από το ΑΦΜ 

του εκδότη ποιο λογαριασμό ανά συντελεστή ΦΠΑ είχαμε εφαρμόσει στις εγγραφές μας τον προτείνει αυτόματα 

(σύμφωνα με την ιστορικότητα των λογιστικών κινήσεων) είτε για μεταβολή είτε για οριστικοποίηση. 

 

Καταχωρήσεις λογαριασμών ενέργειας του π.χ. Λογιστικού γραφείου με ημερομηνία κίνησης 22/03/2021 

Οι λογαριασμοί ενέργειας ως δαπάνη επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της οντότητας και στο πρώτο χρόνο εφαρμογής δεν 

διαβιβάζονται από της εταιρείες ενέργειας καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν από την παροχή ρεύματος εάν αφορά 

επαγγελματική ή όχι έδρα. 

Επομένως η οντότητα πρέπει να διαβιβάσει το παραστατικό με κωδικό παραστατικού τύπου 14.30 που αφορά όλα τα 

παραστατικά εξόδων τύπου ΔΕΚΟ.  
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Παρατηρούμε πως από την διάρκεια κατανάλωσης δεν υπάρχει αναλογία ημερών που να αφορά προηγούμενη χρήση. 

Εάν αφορούσε ( θα το δούμε σκόπιμα σε λογαριασμό τηλεφωνίας ) θα πρέπει να διαβιβάσουμε όλο το παραστατικό π.χ. 

στη χρήση που καταβάλλεται ώστε να ενημερωθεί και ο φπα της οντότητας και μετά με εγγραφή τακτοποίησης 17.5 θα 

πρέπει να μειώσουμε το έξοδο της χρήσης επιλέγοντας category2_10 για έξοδα προηγουμένης χρήσης.  

Προχωρούμε στην καταχώρηση του παραστατικού όπου εφόσον επιλέξουμε τύπο παραστατικού 14.30 που αφορά όλες 

τις ΔΕΚΟ και με τύπο συναλλαγής category2_4 εφόσον υπάρχουν αξίες που επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Τέλος 

συμπληρώνουμε από τις διαθέσιμες επιλογές τον κωδικό Ε3 της ενέργειας ( Ε3_585_011 ). 
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Στην παρακάτω φόρμα βλέπουμε πριν την αποθήκευση την συμπλήρωση για την διαβίβαση της δαπάνης στο My data. 
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Με την διαβίβαση του παραστατικού λαμβάνουμε ΜΑΡΚ και εσωτερικά η πλατφόρμα έχει προβεί στην παρακάτω 

διαβίβαση πληροφορίας σύμφωνα με το API της ΑΑΔΕ. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<InvoicesDoc xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0" 

xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0" 

xmlns:ecls="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"> 

  <invoice> 

    <issuer> 

      <vatNumber>090000045</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </issuer> 

    <counterpart> 

      <vatNumber>800891297</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </counterpart> 

    <invoiceHeader> 

      <series>0</series> 

      <aa>93795911</aa> 

      <issueDate>2021-03-22</issueDate> 

      <invoiceType>14.30</invoiceType> 

      <currency>EUR</currency> 

    </invoiceHeader> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>1</lineNumber> 

      <netValue>51.07</netValue> 

      <vatCategory>3</vatCategory> 

      <vatAmount>3.06</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_011</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>51.07</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_361</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>51.07</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>2</lineNumber> 

      <netValue>25.95</netValue> 

      <vatCategory>7</vatCategory> 

      <vatAmount>0.00</vatAmount> 

      <vatExemptionCategory>1</vatExemptionCategory> 
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      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_011</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>25.95</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_361</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>25.95</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceSummary> 

      <totalNetValue>77.02</totalNetValue> 

      <totalVatAmount>3.06</totalVatAmount> 

      <totalWithheldAmount>0.00</totalWithheldAmount> 

      <totalFeesAmount>0.00</totalFeesAmount> 

      <totalStampDutyAmount>0.00</totalStampDutyAmount> 

      <totalOtherTaxesAmount>0.00</totalOtherTaxesAmount> 

      <totalDeductionsAmount>0.00</totalDeductionsAmount> 

      <totalGrossValue>80.08</totalGrossValue> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_011</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>77.02</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_361</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>77.02</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceSummary> 

  </invoice> 

</InvoicesDoc> 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>F65E03CA3982E19E00995F828308F3F1C4BCE24E</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001831762399</invoiceMark> 

    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 

</ResponseDoc> 

 

Μόνο με την λήψη ΜΑΡΚ η πλατφόρμα μας επιτρέπει την πρόταση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των λογιστικών 

μας βιβλίων.  
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σεμινάριο myData με παραδείγματα εγγραφών 18/03/2021 
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Την πρώτη φορά ενώ θα μας φέρει η εφαρμογή όλες τις πληροφορίες ( που τις έχει κατά την διαβίβαση ) στο λογιστικό 

μας άρθρο δεν θα έχει προτεινόμενο τον λογαριασμό. Στην επόμενη όμως λογιστική εγγραφή επειδή ψάχνει από το ΑΦΜ 

του εκδότη ποιο λογαριασμό ανά συντελεστή ΦΠΑ είχαμε εφαρμόσει στις εγγραφές μας τον προτείνει αυτόματα 

(σύμφωνα με την ιστορικότητα των λογιστικών κινήσεων) είτε για μεταβολή είτε για οριστικοποίηση. 

Στην παρακάτω οθόνη βλέπουμε την προτεινόμενη λογιστική εγγραφή που μπορούμε είτε να μεταβάλουμε είτε να 

αποδεχτούμε προς οριστικοποίηση – ενημέρωση των βιβλίων μας. 
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Καταχώρηση δαπάνης τηλεφωνίας του Λογιστικού γραφείου π.χ. με ημερομηνία καταχώρησης έστω την 

20/01/2021 που όμως σκόπιμα για το παράδειγμα μας περιέχει κατανάλωση τηλεφωνίας και από προηγούμενη 

χρήση. 
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σεμινάριο myData με παραδείγματα εγγραφών 18/03/2021 
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Αρχικά πριν την καταχώρηση του παραστατικού καλό είναι να γνωρίζουμε την αναλογία ( σύμφωνα με τις ημέρες ) 

κατανάλωσης της δαπάνης ώστε να μπορούμε να την επιμερίσουμε σε προηγούμενη και τρέχουσα χρήση. 

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός και έγινε σύμφωνα με την περίοδο κατανάλωσης από το παραστατικό τηλεφωνίας. 

Ο λογαριασμός αναφέρει κατανάλωση από 08/12/20 έως 07/01/21 δηλαδή 30 ημέρες 
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Αρχικά για σκοπούς ενημέρωσης του ΦΠΑ πρέπει να διαβιβάσουμε το παραστατικό με ολόκληρη την αξία ώστε να 

ενημερωθεί το βιβλίο μας στο My data με το ποσό της δαπάνης.  

Οι κινήσεις που διενεργούμε είναι  

1. Επιλογή του κατάλληλου τύπου παραστατικού ( 14.30  αφορά ΔΕΚΟ )  

2. Επιλογή της κατηγορίας συναλλαγής ( εφόσον έχει ΦΠΑ επιλέγουμε category2_4 ) 

3. Επιλογή κωδικού Εντύπου Ε3 (Κανονικά θα έπρεπε να επιλέγαμε Ε3_585_011 όμως στις ισχύουσες επιτρεπτές 

τιμές που έχει δώσει η ΑΑΔΕ για κάθε τύπο παραστατικού δεν υπάρχει ο κωδικός Ε3_585_011 και επομένως θα 

πάμε σε παρεμφερή κωδικό π.χ. ε3_585_016 που αφορά τα λοιπά έξοδα) 

Η παρακάτω φόρμα μας δείχνει την διαβίβαση ( Αρχικά ) του παραστατικού και τις επιλογές που πρέπει να έχουν 

εισαχθεί από τον λογιστή κατά την συμπλήρωση. 



Σημειώσεις σεμιναρίου taxheaven : myDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία - Ψηφιακός εκσυγχρονισμός - Πρακτικό 

σεμινάριο myData με παραδείγματα εγγραφών 18/03/2021 
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Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης ( τσεκάροντας το παραστατικό για αποστολή ) διαβιάζεται η παρακάτω πληροφορία 

στην ΑΑΔΕ με την λήψη ΜΑΡΚ  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<InvoicesDoc xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0" 

xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0" 

xmlns:ecls="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"> 

  <invoice> 

    <issuer> 

      <vatNumber>094019245</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </issuer> 
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    <counterpart> 

      <vatNumber>800891297</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </counterpart> 

    <invoiceHeader> 

      <series>0</series> 

      <aa>0</aa> 

      <issueDate>2021-01-20</issueDate> 

      <invoiceType>14.30</invoiceType> 

      <currency>EUR</currency> 

    </invoiceHeader> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>1</lineNumber> 

      <netValue>25.72</netValue> 

      <vatCategory>1</vatCategory> 

      <vatAmount>6.17</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>25.72</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_361</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>25.72</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceSummary> 

      <totalNetValue>25.72</totalNetValue> 

      <totalVatAmount>6.17</totalVatAmount> 

      <totalWithheldAmount>0.00</totalWithheldAmount> 

      <totalFeesAmount>0.00</totalFeesAmount> 

      <totalStampDutyAmount>0.00</totalStampDutyAmount> 

      <totalOtherTaxesAmount>0.00</totalOtherTaxesAmount> 

      <totalDeductionsAmount>0.00</totalDeductionsAmount> 

      <totalGrossValue>31.89</totalGrossValue> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>25.72</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_361</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_4</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>25.72</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceSummary> 

  </invoice> 
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30 Σημειώσεις σεμιναρίου από Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο και Καρποδίνη Δημήτρη| www.taxheaven.gr 

 

</InvoicesDoc> 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>4FBDC47731D248B227993528E08809F8F2B541FE</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001831762493</invoiceMark> 

    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 

</ResponseDoc> 

  

Επιλέγοντας το κουμπί για πρόταση της λογιστικής εγγραφής  (όπως στην παρακάτω οθόνη) θα φορτωθεί με στοιχεία το 

λογιστικό άρθρο που μπορούμε είτε να το μεταβάλουμε είτε να το οριστικοποιήσουμε. 
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Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω τον χειρισμό που ως  προς το My data πρέπει να τακτοποιήσουμε για την αναλογία του 

ποσού που αφορά προηγούμενη χρήση. 

Για να μειώσουμε το έξοδο που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο μας με την προηγούμενη διαβίβαση παραστατικού θα 

πρέπει να διαβιβάσουμε εγγραφή τακτοποίησης ( 17.5 ). Οι εγγραφές τακτοποίησης θα μπορούσαν να γίνουν στο 

τέλος της χρήσης και πριν την οριστική υποβολή του Ε3 όπου στην συμφωνία του ισοζυγίου με τα λογιστικά βιβλία θα 

εντοπιστούν οι αποκλείσεις στα σύνολα και συγκεντρωτικά θα διαβιβαστούν εγγραφές τακτοποίησης για μεταφορές 

ποσών από κωδικό σε κωδικό του εντύπου Ε3. 

Στην παραπάνω περίπτωση θέλουμε να μειώσουμε το ποσό της δαπάνης κατά 19,72 όπως αρχικά έχουμε πίνακα στην 

αρχή του παραδείγματός μας. 

Επομένως δημιουργούμε παραστατικό 17.5 με ημερομηνία εντός της χρήσης π.χ. 08/03/2021 επιλέγουμε εάν 

χαρακτηρισμό π.χ.  

 

Σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό θα μας προταθεί να επιλέξουμε τακτοποίηση εξόδου 17.5 
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Θα επιλέξουμε ως χαρακτηρισμό το category2_10 ώστε με την διαβίβαση του παραστατικού 17.5 να μειωθεί η τρέχουσα 

χρήση ( και αντίστοιχα να αυξηθεί η προηγούμενη )  κατά το ποσό του 19,72€. 

 

Στον χαρακτηρισμό του Ε3 θα μπορούσα να επιλέξουμε από τις διαθέσιμους κωδικούς αυτόν που θέλουμε να 

επηρεάσουμε.  

 

 

Όπως βλέπετε και στην φόρμα έχω επιλέξει να επηρεάσω τον κωδικό που αρχικά ενημέρωσα π.χ. Ε5_585_0169 κωδικό 

λοιπών εξόδων.  
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Με την αποθήκευση και διαβίβαση λαμβάνουμε ΜΑΡΚ και η πληροφορία που εσωτερικά αποστέλλετε στην ΑΑΔΕ είναι η 

παρακάτω : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<InvoicesDoc xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0" 

xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0" 

xmlns:ecls="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"> 

  <invoice> 

    <issuer> 

      <vatNumber>800891297</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </issuer> 

    <invoiceHeader> 

      <series>0</series> 
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      <aa>1</aa> 

      <issueDate>2021-03-08</issueDate> 

      <invoiceType>17.5</invoiceType> 

      <currency>EUR</currency> 

    </invoiceHeader> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>1</lineNumber> 

      <netValue>19.72</netValue> 

      <vatCategory>8</vatCategory> 

      <vatAmount>0.00</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_10</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>19.72</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceSummary> 

      <totalNetValue>19.72</totalNetValue> 

      <totalVatAmount>0.00</totalVatAmount> 

      <totalWithheldAmount>0.00</totalWithheldAmount> 

      <totalFeesAmount>0.00</totalFeesAmount> 

      <totalStampDutyAmount>0.00</totalStampDutyAmount> 

      <totalOtherTaxesAmount>0.00</totalOtherTaxesAmount> 

      <totalDeductionsAmount>0.00</totalDeductionsAmount> 

      <totalGrossValue>19.72</totalGrossValue> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_016</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_10</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>19.72</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceSummary> 

  </invoice> 

</InvoicesDoc> 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>73481892F04751F796263FD24D094394A664AFD0</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001831762602</invoiceMark> 

    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 

</ResponseDoc> 

 

 

Καταχώρηση αγοράς εμπορευμάτων από Τρίτη χώρα ( χώρα Ταϊλάνδη ) π.χ. έστω με ημερομηνία κίνησης 25/03/2021 

ποσού σε δολάρια ($)    
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36 Σημειώσεις σεμιναρίου από Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο και Καρποδίνη Δημήτρη| www.taxheaven.gr 

 

 
 

Σύμφωνα με την τιμή μετατροπής από δολάριο σε ευρώ  η αξία του εμπορεύματος  ( αφορά τρόφιμα ) αντί 101617,20$ 

αντιστοιχεί σε 85.999,66€ λόγω της τιμής μετατροπής 1,1816 
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Αν και η ΑΑΔΕ προετοιμάζει αναλυτικά τον χειρισμό του φακέλου εισαγωγών η παραπάνω συναλλαγή στο my data θα 

πρέπει να διαβιβαστεί με κωδικό παραστατικού 14.2 εφόσον αφορά αγορά εμπορευμάτων από Τρίτη χώρα σε δύο 

διακριτές γραμμές. Η πρώτη γραμμή αφορά την τιμολογιακή αξία που θα επηρεάσει το Ε3 και η δεύτερη γραμμή αφορά 

την πλασματική αξία που πρέπει να διαβιβαστεί για σκοπούς ΦΠΑ με category2_95 πληροφοριακά στοιχεία εξόδων-

αγορών. 

 

Αρχικά ας δούμε παρακάτω από την διασάφηση ή το παραστατικό του εκτελωνιστή ποια η αξία που πληρώσαμε ως 

οντότητα ΦΠΑ. Παρατηρούμε πως το ποσό 550,76€ αφορά αμοιβή εκτελωνιστή και έξοδα εκτελωνισμού που μας 

χρεώνει ο εκτελωνιστής για τις υπηρεσίες του.  

Το ποσό των 550,76€ πλέον ΦΠΑ θα διαβιβαστεί από την πλευρά του εκτελωνιστή καθώς είναι υπόχρεος στις 

διαβιβάσεις  των παραστατικών για τα τιμολόγια εσόδων που εκδίδει προς τους πελάτες του. 

Αν το δούμε από την πλευρά  του εκτελωνιστή ο εκτελωνιστής διαβιβάζει την αμοιβή του επηρεάζοντας το Ε3 και το 

ΦΠΑ του ( στην συγκεκριμένη περίπτωση ) με 550,76 πλέον ΦΠΑ και σε διακριτή γραμμή τα λοιπά οικονομικά στοιχεία 

που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εταιρείας του με category1_95 λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων. 

 

Εμείς ως λήπτες του παραστατικού από τον εκτελωνιστή θα δούμε την αμοιβή του πλέον των λοιπών εξόδων συνολικά 

550,76 πλέον ΦΠΑ στη δεξαμενή παραστατικών που λάβαμε ως λήπτες.  Όμως από το παραστατικό αυτό μπορούμε να 

λάβουμε ως πληροφορία την πλασματική αξία την αγοράς από Τρίτη χώρα καθώς οφείλουμε να επηρεάσουμε την 

εικόνα του ΦΠΑ μας στις εισροές κατά το ποσό 14.186,87€. 

 

Συνοψίζοντας έχουμε για την συγκεκριμένη συναλλαγή πλασματική αξία 109.129,77€ πλέον του ΦΠΑ στο 13% 

14.186,87€ όπου αυτήν την πληροφορία θα πρέπει να την διαβιβάσουμε σε διακριτή γραμμή με category2_95 Λοιπά 

πληροφοριακά στοιχεία αγορών,  

 

 
 

και την τιμολογιακή αξία ποσού 85.999,66€  που θα επηρεάσουν τις αγορές στο 0% για τον προμηθευτή μας εξωτερικού. 

Παρατηρήστε πως έχουμε επιλέξει category2_1 για αγορές από τρίτες χώρες και Ε3_102_005.  
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39 Σημειώσεις σεμιναρίου από Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο και Καρποδίνη Δημήτρη| www.taxheaven.gr 

 

 
 

Η παρακάτω φόρμα μας δείχνει την διαβίβαση του παραστατικού χωρίς να χρειαστεί να το καταχωρήσουμε δύο φορές ( 

ξεχωριστά την τιμολογιακή αξία και ξεχωριστά την πλασματική αξία ) με την επισήμανση πως στην πλασματική αξία 

επιλέγουμε πως αφορά category2_95 λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αγορών. 
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Με την καταχώρηση του παραπάνω παραστατικού μπορούμε να προβούμε στην διαβίβαση του επιλέγοντας είτε το 

συγκεκριμένο είτε όλα τα παραστατικά που δεν έχουν λάβει ΜΑΡΚ για διαβίβαση. 

 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<InvoicesDoc xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0" 

xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0" 

xmlns:ecls="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"> 

  <invoice> 

    <issuer> 

      <vatNumber>TH139573</vatNumber> 

      <country>TH</country> 

      <branch>0</branch> 

      <name>MMP INTERNATIONAL CO LTD</name> 

      <address> 

        <street/> 

        <number/> 

        <postalCode>00000</postalCode> 

        <city>CITY</city> 

      </address> 

    </issuer> 

    <counterpart> 

      <vatNumber>800891297</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </counterpart> 

    <invoiceHeader> 

      <series>0</series> 

      <aa>914</aa> 

      <issueDate>2021-03-25</issueDate> 

      <invoiceType>14.2</invoiceType> 

      <currency>EUR</currency> 

    </invoiceHeader> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>1</lineNumber> 

      <netValue>85999.66</netValue> 

      <vatCategory>7</vatCategory> 

      <vatAmount>0.00</vatAmount> 

      <vatExemptionCategory>14</vatExemptionCategory> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_102_005</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_1</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>85999.66</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_366</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_1</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>85999.66</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>2</lineNumber> 

      <netValue>109129.77</netValue> 

      <vatCategory>2</vatCategory> 
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      <vatAmount>14186.87</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationCategory>category2_95</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>109129.77</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_366</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_95</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>109129.77</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceSummary> 

      <totalNetValue>195129.43</totalNetValue> 

      <totalVatAmount>14186.87</totalVatAmount> 

      <totalWithheldAmount>0.00</totalWithheldAmount> 

      <totalFeesAmount>0.00</totalFeesAmount> 

      <totalStampDutyAmount>0.00</totalStampDutyAmount> 

      <totalOtherTaxesAmount>0.00</totalOtherTaxesAmount> 

      <totalDeductionsAmount>0.00</totalDeductionsAmount> 

      <totalGrossValue>209316.30</totalGrossValue> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_102_005</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_1</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>85999.66</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_366</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_1</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>85999.66</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationCategory>category2_95</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>109129.77</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>VAT_366</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_95</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>109129.77</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceSummary> 

  </invoice> 

</InvoicesDoc> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>7AD1900CF93112B719C6F7CE72295023449893C2</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001831818224</invoiceMark> 
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    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 

</ResponseDoc> 

 

 

 

Καταχώρηση ενοικίου για οντότητα  λογιστικού γραφείου με ποσό 510,00€ και μήνα ενοικίου Φεβρουαρίου 2021 που 

καταβλήθηκε την 31/01/2021. 

 

 
 

Εφόσον η οντότητα δεν έχει υπαχθεί στο καθεστώς ΦΠΑ για τα ενοίκια τότε ο μισθωτής που καταβάλει το μίσθωμα 

πρέπει να ενσωματώνει στο κόστος το τυχόν χαρτόσημο που του επιβαρύνει ο εκμισθωτής. Αν ο λήπτης είχε υπαχθεί σε 

καθεστώς ΦΠΑ για τα ενοίκια που καταβάλει τότε θα περίμενε τιμολόγιο με ΦΠΑ που θα εξέδιδε ο εκδότης και ο λήπτης 

θα χαρακτήριζε  καθώς θα το λάμβανε ως παραστατικό τύπου Α.   

Στην περίπτωση που εξετάζουμε ο λήπτης είναι μισθωτής δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ και ο λήπτης υποχρεούται 

να το διαβιβάσει με παραστατικό τύπου 16.1.   

Ως προς το my data δεν είναι υποχρέωση του μισθωτή το χαρτόσημο προς απόδοση αλλά του εκμισθωτή ο οποίος 

οφείλει να το διαβιβάσει με παραστατικό τύπου 8.1 σε διακριτή γραμμή σύμφωνα με το ποσοστό που ανήκει.  

Άρα ο λήπτης στο παραπάνω παράδειγμα θα το προσθέσει στη γραμμή με την αξία του μισθώματος εφόσον υπάρχει.  

Η παραπάνω απόδειξη δεν περιέχει την επιβάρυνση όμως δεν αλλάζει κάτι καθώς απλά εάν υπήρχε θα το προσθέταμε 

στο ποσό του μισθώματος.  
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Επιλέγουμε προσθήκη παραστατικού κατηγορίας 16.1 και μία από τις προτεινόμενες δυνατές επιλογές είναι το 

category2_5 που αφορά τα γενικά έξοδα χωρίς ΦΠΑ με κωδικό εντύπου Ε3 το Ε3_585_014 που αφορά το 

κόστος των μισθώσεων. 

Παρατηρούμε πως σε αυτόν τον τύπο παραστατικού ο κωδικός ΦΠΑ κατά το mydata είναι υποχρεωτικά 8 για 

αυτό και η εφαρμογή μας προτείνει τον σωστό ( εξ ορισμού ) κωδικό όπου εισάγουμε ποσό και επιλέγουμε την 

προσθήκη νέου παραστατικού έτοιμο προς διαβίβαση. 
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Με την διαβίβαση του παραπάνω παραστατικού λαμβάνουμε ΜΑΡΚ και εσωτερικά η πληροφορία που 

στέλνεται μέσω της πλατφόρμας στην ΑΑΔΕ είναι η παρακάτω : 

 

 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<InvoicesDoc xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0" 

xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassificaton/v1.0" 

xmlns:ecls="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassificaton/v1.0"> 

  <invoice> 

    <issuer> 

      <vatNumber>094062259</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 
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    </issuer> 

    <counterpart> 

      <vatNumber>800891297</vatNumber> 

      <country>GR</country> 

      <branch>0</branch> 

    </counterpart> 

    <invoiceHeader> 

      <series>0</series> 

      <aa>12221</aa> 

      <issueDate>2021-01-31</issueDate> 

      <invoiceType>16.1</invoiceType> 

      <currency>EUR</currency> 

    </invoiceHeader> 

    <invoiceDetails> 

      <lineNumber>1</lineNumber> 

      <netValue>550.00</netValue> 

      <vatCategory>8</vatCategory> 

      <vatAmount>0.00</vatAmount> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_014</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_5</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>550.00</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceDetails> 

    <invoiceSummary> 

      <totalNetValue>550.00</totalNetValue> 

      <totalVatAmount>0.00</totalVatAmount> 

      <totalWithheldAmount>0.00</totalWithheldAmount> 

      <totalFeesAmount>0.00</totalFeesAmount> 

      <totalStampDutyAmount>0.00</totalStampDutyAmount> 

      <totalOtherTaxesAmount>0.00</totalOtherTaxesAmount> 

      <totalDeductionsAmount>0.00</totalDeductionsAmount> 

      <totalGrossValue>550.00</totalGrossValue> 

      <expensesClassification> 

        <ecls:classificationType>E3_585_014</ecls:classificationType> 

        <ecls:classificationCategory>category2_5</ecls:classificationCategory> 

        <ecls:amount>550.00</ecls:amount> 

      </expensesClassification> 

    </invoiceSummary> 

  </invoice> 

</InvoicesDoc> 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ResponseDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <response> 

    <index>1</index> 

    <invoiceUid>8D7F6F5471D87FAE80A4B179420D4A1F023350D9</invoiceUid> 

    <invoiceMark>400001831818124</invoiceMark> 



Σημειώσεις σεμιναρίου taxheaven : myDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία - Ψηφιακός εκσυγχρονισμός - Πρακτικό 

σεμινάριο myData με παραδείγματα εγγραφών 18/03/2021 
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    <statusCode>Success</statusCode> 

  </response> 

</ResponseDoc> 

 

Εφόσον έλαβε ΜΑΡΚ η εφαρμογή επιλέγοντας το κουμπί πρότασης για δημιουργία λογιστικής εγγραφής μας εμφανίζει 

προ συμπληρωμένα το λογιστικό άρθρο για τυχόν μεταβολή ή οριστικοποίηση. 

 

 


