
Η λειτουργία της πλατφόρµας πραγµατοποιείται µέσα από οποιοδήποτε browser του υπολογιστή σας 

εισάγοντας την διεύθυνση https://www.taxis.com.gr 

Η παραπάνω διεύθυνση θα µας φορτώσει την κεντρική φόρµα login page όπου πρέπει να εισάγουµε 

username, password,  αποδοχή στο GDPR και επιλογή του κουµπιού είσοδος. 

 

Συνήθως ορίζουµε κατά την έναρξη της συνδροµής ως username και password το ΑΦΜ σας ωστόσο 

µπορείτε αυτό εφόσον µπείτε στην εφαρµογή να το τροποποιήσετε από την επιλογή ( στο menu )  Τα 

στοιχεία της εταιρείας µου -> το κουµπί Πρόσθετες ρυθµίσεις όπου µπορούµε να µεταβάλουµε τους 

κωδικούς εισόδου. 

 

Στη φόρµα µε ονοµασία [Στοιχεία της εταιρείας µου] καταχωρούµε στην καρτέλα [Λογότυπο και 

στοιχεία τιµολόγησης] τα στοιχεία της σφραγίδας µας όπως αυτά θέλουµε να εµφανίζονται στο 

φορολογικό παραστατικό που εκδίδουµε. Επίσης καταχωρούµε πρόσθετες πληροφορίες όπως 

συνεργαζόµενες τράπεζες, ΙΒΑΝ και τα λογότυπα που θέλουµε να εµφανίζονται κατά την έκδοση των 

παραστατικών µας. 

Λόγω της υποχρέωσης διαβίβασης παραστατικών στο mydata πρέπει σωστά να έχετε συµπληρώσει τα 

στοιχεία που εµφανίζονται στην καρτέλα στοιχείων ταυτοποίησης µε τα ηλεκτρονικά βιβλία mydata.  



 

Σε αυτή την καρτέλα πρέπει να συµπληρώσουµε τους κωδικούς διαβίβασης που θα λάβουµε από τις 

υπηρεσίες του taxis τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας µας αλλά και τον τρόπο διαβίβασης. Για 

παράδειγµα µπορεί η εφαρµογή να διαβιβάζει είτε real time ( αµέσως δηλαδή κατά την έκδοση ενός 

παραστατικού ) τα έσοδα που εκδίδονται, είτε στο τέλος της ηµέρας αυτόµατα χωρίς να χρειαστεί 

κάποια πρόσθετη ενέργεια από µέρους µας. Εναλλακτικά έχουµε την δυνατότητα ( για το 2020 ) να 

διαβιβάζουµε επιλέγοντας µαζικά ή κατ επιλογή τα παραστατικά από την εφαρµογή στην ΑΑ∆Ε.    

Με το τέλος της καταχώρησης επιλέγουµε το κουµπί [Αποθήκευση µεταβολών] ώστε να αποθηκευτούν 

οι µεταβολές ή καταχωρήσεις που διενεργήσαµε. Πριν την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει να 

έχουµε δηµιουργήσει τους πελάτες του γραφείου µας. Αρκεί να επιλέξουµε από το µενού την επιλογή 

Πελάτες -> το υποµενού Οι πελάτες µου όπου εισάγουµε νέο πελάτη από το κουµπί [Προσθήκη νέας 

εγγραφής] ενηµερώνοντας τα σταθερά στοιχεία του πελάτη µας.  

Εναλλακτικά µπορούµε να εισάγουµε το αφµ του πελάτη µας και να επιλέξουµε άντληση των 

φορολογικών στοιχείων του από το taxis. Η φόρµα ενηµέρωσης πελάτη περιέχει όλα τα στοιχεία του 

πελάτη µας και είναι σηµαντικό να είναι συντηρηµένη σωστά. Π.Χ. πρέπει να υπάρχει email ή sms 

εφόσον θέλουµε κατά την έκδοση να αποστέλλετε το παραστατικό τόσο σε εµάς όσο και στον πελάτη 

µας. Με το τέλος κάθε ενηµέρωσης οι αλλαγές µας αποθηκεύονται από το κουµπί [Αποθήκευση]. 



 

Για µαζική εισαγωγή των πελατών µας στην εφαρµογή µπορούµε εναλλακτικά να επιλέξουµε από το 

µενού Πελάτες -> το υποµενού Εισαγωγή στοιχείων από excel. Η λειτουργία ενηµέρωσης είναι απλή 

καθώς κατεβάζουµε ένα δείγµα excel τοπικά στον υπολογιστή µας ώστε να το ενηµερώσουµε µε τα 

στοιχεία των πελατών µας το αποθηκεύουµε και από την παρούσα λειτουργία επιλέγουµε το αρχείο και 

το κουµπί [Εισαγωγή στοιχείων] όπου θα εισαχθούν µαζικά οι πελάτες µας στην πλατφόρµα. 

 

Αν και κατά την έκδοση παραστατικών µπορούµε να εισάγουµε ελεύθερο κείµενο για πώληση είδους ή 

τιµολόγηση υπηρεσίας βολεύει να έχουµε αρχείο ειδών και υπηρεσιών ώστε να επιλέγουµε πιο γρήγορα 

την τιµολόγηση τους.  

Η ενηµέρωση ειδών ή υπηρεσιών που τιµολογούµε πραγµατοποιείται από την επιλογή του µενού 

Αυτοµατοποίηση – Βοηθητικές λειτουργίες τιµολόγησης -> Γενικός Τιµοκατάλογος όπου εισάγουµε την 

περιγραφή είδους, ποσοστό ΦΠΑ και την προτεινόµενη ( όχι δεσµευτική κατά την τιµολόγηση ), καθαρή 

αξία πώλησης. 

Επιλέγουµε το κουµπί [Εισαγωγή νέας εγγραφής] για εισαγωγή νέου τιµολογούµενου είδους ή υπηρεσίας. 

Εναλλακτικά υπάρχουν κουµπιά σε κάθε γραµµή του είδους για µεταβολή ή διαγραφή τους. 

Να επισηµάνουµε πως όπως και στους πελάτες και στα είδη υπάρχει η δυνατότητα µαζικής εισαγωγής 

ειδών µέσω excel αρχείου µε παρόµοια λειτουργία όπως και στους πελάτες.  

Σε κάθε είδος µπορούµε να επιλέξουµε τον κάδο για την διαγραφή του είδους ενώ πρέπει να 

επισηµάνουµε και την δυνατότητα χρήσης προσωπικού ειδικού τιµοκαταλόγου ανά πελάτη κατά την 

τιµολόγηση ώστε όταν επιλέγουµε τον πελάτη να προτείνονται οι δικές του προσωπικές τιµές. 



 

Πριν περάσουµε στην έκδοση του παραστατικού θα επισηµάνουµε την λίστα των παραστατικών που 

χρησιµοποιούµε σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκάστοτε οντότητας. Η πλατφόρµα από την επιλογή 

Αυτοµατοποίηση – Βοηθητικές λειτουργίες τιµολόγησης -> Αρίθµηση παραστατικών µας προβάλει λίστα 

των παραστατικών που τιµολογούµε. Μπορούµε να εισάγουµε όσους τύπους θέλουµε σύµφωνα µε τις 

ανάγκες µας. Το κάθε παραστατικό έχει την δική του αρίθµηση, τη δική του φόρµα εκτύπωσης µε 

λογότυπο της εταιρείας µας και σφραγίδα υπογραφή.  Μπορούµε στο πεδίο φόρµα να επιλέξουµε τον 

φακό αναζήτησης ώστε να εµφανιστεί οθόνη µε λίστα από τις 45 διαθέσιµες µορφές εκτύπωσης µε 

σκοπό να επιλέξουµε µία που ταιριάζει καλύτερα στο εικαστικό στυλ της εταιρείας µας.  

Πολύ σηµαντικό για την διαβίβαση των παραστατικών µας στο Mydata είναι να χαρακτηρίσουµε ( για 

µία µόνο φορά ) ανάλογα µε τον τύπο παραστατικού που εκδίδουµε το είδος παραστατικού σύµφωνα 

µε την κατηγοριοποίηση της ΑΑ∆Ε, ποια η κατηγορία εισοδήµατος που ανήκει και ποιος ο κωδικός 

εντύπου Ε3 ώστε να ενηµερωθούν σωστά τα ηλεκτρονικά µας βιβλία. Παρατηρήστε πως η εφαρµογή 

ανάλογα µε την κατηγορία παραστατικού µας προτείνει τις σωστές πιθανές κατηγορίες εισοδήµατος και 

τους σωστούς πιθανούς κωδικούς εντύπου Ε3 ώστε όταν θα διαβιβαστούν να µην υπάρξει λάθος στην 

διαβίβαση των παραστατικών.  Ενώ βλέπουµε στην οθόνη της εφαρµογής τους βασικότερους τύπους 

παραστατικών και πως έχουν αυτοί χαρακτηριστεί σας ενηµερώνουµε πως σε περίπτωση δυσκολίας 

µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας εφόσον χρειαστεί να σας βοηθήσουµε χωρίς χρέωση ως προς τον 

χαρακτηρισµό των παραστατικών σας.  

Έκδοση παραστατικού 

Για την δηµιουργία ενός νέου παραστατικού θα πρέπει να επιλέξουµε από το µενού την Έκδοση νέου 

τιµολογίου σε Πελάτη.  Επιλέγοντας το κουµπί [νέο παραστατικό] η εφαρµογή θα εµφανίσει µήνυµα 

επιβεβαίωσης εάν θέλουµε να προχωρήσουµε σε έκδοση ενός νέου παραστατικού. Εφόσον επιλέξουµε οκ 



 

η εφαρµογή θα µας ενηµερώσει πως πρέπει να επιλέξουµε πελάτη και τον τύπο του παραστατικού.  

 

ας επιλέξουµε από το πεδίο είδος παραστατικού το παραστατικό τιµολόγησης του πελάτη µας, τον 

τρόπο πληρωµής την τυχόν παρακράτηση εφόσον υπάρχει.  

 



Για επιλογή πελάτη επιλέγουµε τον φακό αναζήτησης για εµφάνιση λίστας διαθέσιµων πελατών του 

γραφείου µας. Εάν έχουµε σχόλια ή παρατηρήσεις του πελάτη αυτά θα εµφανιστούν πληροφοριακά 

κατά την τιµολόγηση του.  

Τέλος και πριν την αποθήκευση του παραστατικού πρέπει να εισάγουµε τα τιµολογούµενα είδη ή 

υπηρεσίες είτε µε δική µας συµπλήρωση στη περιγραφής του είδους εισάγοντας ποσότητα, αξία που 

επιθυµούµε ή εναλλακτικά µπορούµε να εισάγουµε το µικτό ποσό ώστε να γίνει αυτόµατα η 

αποφορολόγηση συµπληρώνοντας αυτόµατα την καθαρή αξία σύµφωνα µε τον συντελεστή φπα του 

είδους.  Στο τέλος για την αποθήκευση του είδους επιλέγουµε το κουµπί ανανέωση.  Με παρόµοιο τρόπο 

µπορούµε να εισάγουµε όσα είδη επιθυµούµε επιλέγοντας το κουµπί [νέο είδος για τιµολόγηση] . Είναι 

βολικό να επιλέγουµε τον φακό αναζήτησης ώστε από την λίστα τιµολογούµενων ειδών ή υπηρεσιών να 

επιλέξουµε το είδος ή την υπηρεσία που θέλουµε να τιµολογήσουµε και να συµπληρωθεί αυτόµατα η 

περιγραφή του είδους ο συντελεστής ΦΠΑ και η προτεινόµενη αξία  µη δεσµευτική καθώς µπορούµε να 

την µεταβάλουµε. 

Ας προχωρήσουµε σε εισαγωγή ακόµα 6 ειδών όπου µε παρόµοιο τρόπο µπορούµε να εισάγουµε τα 

τιµολογούµενα είδη ή τις τιµολογούµενες υπηρεσίες εντός του παραστατικού µας. Παρατηρήστε πως η 

κάθε γραµµή τιµολόγησης έχει από τα αριστερά δικά της κουµπιά διαχείρισης για διαγραφή 

αποθήκευση εισαγωγή ή µεταβολή στοιχείων του είδους.  

 

Όταν αποθηκεύουµε µία γραµµή τότε υπολογίζονται τα σύνολα του παραστατικού οπότε 

ολοκληρώνουµε την αποθήκευση των ειδών και θα δούµε στο κάτω δεξί µέρος του παραστατικού µας 

τα σύνολα ενηµερωµένα. Αν θέλουµε την µεταβολή σε ένα είδος αρκεί να επιλέξουµε το εικονίδιο µε το 

στυλό που µας δείχνει πως επιλέξαµε την επεξεργασία του. Αρκεί να το επιλέξουµε εισάγοντας εκ νέου 

τα σωστά στοιχεία και επιλέγοντας την δισκέτα  ή ανανέωση για αποθήκευση των µεταβολών σας.  

Παρατηρήστε πως µετά τις µεταβολές το κάτω δεξιά µέρος των συνόλων του παραστατικού έχει 

ενηµερωθεί και πλέον το µόνο που αποµένει για την ολοκλήρωση πριν την έκδοση είναι να επιλέξετε το 

κουµπί κάτω αριστερά µε το λεκτικό [αποθήκευση]  

Με την επιλογή της αποθήκευσης έχουν ενηµερωθεί όλα τα κυκλώµατα της εφαρµογής και στο επάνω 

µέρος  

 

του παραστατικού υπάρχει η δυνατότητα είτε ακύρωσης, είτε δηµιουργία αντιγράφου είτε εκτύπωσης 

του παραστατικού ή αποστολής µε email, ή sms . 

Εδώ βλέπουµε στην οθόνη µας το παραστατικό έτοιµο για εκτύπωση παρατηρούµε τον τίτλο του τα 

στοιχεία του πελάτη το λογότυπο της εταιρείας µας, το qrcode που είναι για την ιχνηλασιµότητα του 

παραστατικού εφόσον το σκανάρετε µε το κινητό σας θα λάβετε στις λήψεις σας αυτόµατα το pdf 



παραστατικό.  Για να διαβιβάσουµε µε χειρονακτικό τρόπο τα παραστατικά εσόδων µας αρκει να 

επιλέξουµε αριστερά από το µενού το λεκτικό [Αποστολή παραστατικών στην ΑΑ∆Ε ως εκδότης] 

 

∆ιαβίβαση εσόδων στην ΑΑ∆Ε ( mydata ) 

Για την διαβίβαση των εσόδων επιλέγουµε από το µενού την επιλογή Αυτοµατοποίηση – Βοηθητικές 

λειτουργίες τιµολόγησης -> Αποστολή παραστατικών ως εκδότης στην ΑΑ∆Ε. 

Επιλέγουµε το κουµπί [επιλογή παραστατικών] 

 

Στην παρακάτω φόρµα αρκεί να επιλέξουµε το τσεκ που θα επιλέξει µαζικά τα παραστατικά που 

θέλουµε να διαβιβαστούν και το κουµπί [Αποστολή παραστατικών για λήψη Μ.ΑΡ.Κ.] 

 

Εναλλακτικά εάν έχουµε επιλέξει αποστολή εσόδων µε το τέλος της ηµέρας ή real time η εφαρµογή θα 

διαβιβάζει αυτόµατα τα παραστατικά. 

Στη παρακάτω εικόνα βλέπουµε πως το κάθε παραστατικό έχει αποτυπώσει το Μ.ΑΡ.Κ. που έλαβε στην 

ΑΑ∆Ε ενώ η αποστολή του παραστατικού προς τον πελάτη σας γίνεται είτε µε sms είτε µε email ή στον 

εκτυπωτή σας. Τέλος το QRCode ακολουθεί την ιχνηλασιµότητα του παραστατικού και εάν επιλεγεί από 

τον πελάτη σας µέσω κινητού θα εµγανιστεί ως pdf στην οθόνη του ( λήψεις). 



 

 

Στην επιλογή του µενού µε το λεκτικό [εικόνα µε µια µατιά] παρατηρούµε στατιστικά που υπάρχουν 

τόσο για τις πωλήσεις της εταιρείας µας όπως Κύκλος εργασιών ανά µήνα µε γραφήµατα που 

απεικονίζουν το ύψος πωλήσεων ανά µήνα. Επίσης στην ενότητα mydata βλέπουµε  

� εκκρεµότητες παραστατικών που δεν έχουν διαβιβαστεί  

� έσοδα διαβιβασµένα  

� έσοδα ανά τύπο παραστατικού 

� έσοδα ανά κατηγορία 

� έσοδα ανά κωδικό εντύπου Ε3  

� πωλήσεις ανα µήνα µε ή χωρίς γράφηµα 

� παρακολούθηση του χρονοπρογραµατισµού αυτόµατης έκδοσης παραστατικών 

 

Προσοχή  

Για τα παραπάνω κυκλώµατα υπάρχουν 65 αναλυτικά videos που εξηγούν όλες τις λειτουργίες. 

Προτείνουµε από το παρακάτω link https://www.karpodinis.gr/crm_videos/1.html 

να επιλέξετε την προβολή των videos σε πλήρη οθόνη και full HD ποιότητα εικόνας  που εξηγούν 

αναλυτικά όλες τις λειτουργίες της πλατφόρµας. Σε κάθε περίπτωση µπορείτε να επικοινωνήσετε 

µαζί µας στο τηλέφωνο 6979009630 επικοινωνίας για τυχόν απορίες ή να κανονίσουµε κάποια 



αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω team viewer και να εξηγήσουµε απευθείας στο pc σας το 

ερώτηµα που σας απασχολεί. 

 

Λογιστικοποίηση των εσόδων και δηµιουργία λογιστικών εγγραφών σε απλογραφικά 

διπλογραφικά 

 

Θα δούµε πως τα έσοδα που εκδώσαµε µέσω των παραστατικών µας θα ενηµερώσουν τα λογιστικά µας 

βιβλία. Επίσης θα δούµε τα έξοδα που έχουν διαβιβάσει οι προµηθευτές µας από τις εµπορικές µας 

συναλλαγές πως ενηµερώνουν τα βιβλία µας απλογραφικά ή διπλογραφικά δηµιουργώντας τις 

λογιστικές εγγραφές και ενηµερώνοντας µε τους απαραίτητους χαρακτηρισµούς την ΑΑ∆Ε. 

Αν δεν είµαστε ήδη µέσα στην εφαρµογή θα πρέπει αρχικά από την διεύθυνση www.taxis.com.gr να 

εισάγουµε τους κωδικούς εισόδου για την είσοδο στην εφαρµογή επιλέγοντας αποδοχή στο GDPR και το 

κουµπί είσοδος.  

Η λογιστική διαχείριση πραγµατοποιείται από την επιλογή του µενού Άλλες εφαρµογές -> Τα λογιστικά 

µου βιβλία να υπενθυµίσουµε πολύ συνοπτικά πως η διαβίβαση των εσόδων στην ΑΑ∆Ε γίνεται και 

χειροκίνητα µε επιλογή των παραστατικών από την λίστα που θα εµφανιστεί εάν επιλέξουµε από το 

µενού Αυτοµατισµοί Βοηθητικές λειτουργίες τιµολόγησης -> Αποστολή παραστατικών ως εκδότης στην 

ΑΑ∆Ε. Από την λίστα των διαθέσιµων παραστατικών επιλέγουµε όλα ή συγκεκριµένα παραστατικά και 

αµέσως µετά το κουµπί [Αποστολή παραστατικών για λήψη Μ.ΑΡ.Κ.] 

 

 Να υπενθυµίσω πως εναλλακτικά η διαβίβαση των εσόδων στην ΑΑ∆Ε πραγµατοποιείτε από την 

εφαρµογή αυτόµατα ( είτε δηλαδή real time που ισχύει µετά την 01/01/2021 σύµφωνα µε τις τελευταίες 

αποφάσεις 1138 & 1227 ) χωρίς να ασχοληθεί καθόλου ο χρήστης και χωρίς να µπει καν στην εφαρµογή 

εφόσον στην επιλογή Τα στοιχεία της εταιρείας µου -> Στην καρτέλα Στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη για 

ηλεκτρονικά βιβλία έχουµε επιλέξει ως τρόπο αποστολής εσόδων  

� στο τέλος της ηµέρας  



� real time 

 

Στη συνέχεια θα εξηγείσουµε πως τα παραστατικά που εκδίδονται µέσα από την πλατφόρµα 

ενηµερώνουν την λογιστική µας και πως τα έξοδα ( αγορές, δαπάνες, πάγια ) ένηµερώνουν και την ΑΑ∆Ε 

και την λογιστική µας δηµιουργώντας τις λογιστικές µας εγγραφές. 

Για να µεταβούµε στη λογιστική διαχείριση θα επιλέξουµε από το µενού την επιλογή άλλες εφαρµογές το 

υποµενού Τα λογιστικά µου βιβλία. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε φορολογική περίοδο ή εφόσον 

έχουµε ήδη προβεί στην δηµιουργία της απλά την επιλέγουµε ώστε να γνωρίζει η εφαρµογή σε ποια 

λογιστική φορολογικά περίοδο λειτουργούµε.  

 



Εφόσον λειτουργούµε την λογιστική πρώτη φορά δεν θα υπάρχει λογιστικό σχέδιο. Μπορούµε να 

επιλέξουµε την αυτόµατη δηµιουργία λογιστικού σχεδίου από την επιλογή του µενού Λογιστικό 

σχέδιο.  

Είτε τηρούµε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία θα πρέπει να υπάρχει ένα λογιστικό σχέδιο 

λογαριασµών.  Για την δηµιουργία σχεδίου έτοιµα παραµετροποιηµένα επιλέγουµε από το µενού το 

λεκτικό [Αυτόµατη δηµιουργία λογιστικού σχεδίου] και από την φόρµα που έχει εµφανιστεί αρκεί να 

επιλέξουµε αρχικά το κουµπί αριστερά της φόρµας µε το λεκτικό [Μαζική δηµιουργία λογιστικού 

σχεδίου] και αµέσως µετά το κουµπί  δεξιά της φόρµας µε το λεκτικό [Αυτόµατη γεφύρωση 

λογαριασµών] 

µε την ολοκλήρωση της γεφύρωσης η εφαρµογή θα προβάλει το λογιστικό σχέδιο και θα 

παρατηρήσουµε πως ο κάθε λογαριασµός είναι γεφυρωµένος έτοιµα για να λειτουργήσει για τις ανάγκες 

µας. 

 



Ένα επιλέξουµε την προβολή των χαρακτηριστικών ενός λογαριασµού θα παρατηρήσουµε πως ο κάθε 

λογαριασµός αναφέρει ποια στήλη των απλογραφικών βιβλίων ενηµερώνει , εάν κατά την καταχώρηση 

του λογαριασµού πρέπει να προτείνει λογαριασµό ΦΠΑ π.χ. λογαριασµός πωλήσεων αγορών ή 

δαπανών ή λογαριασµό φόρων π.χ. ενοίκια µε χαρτόσηµο και τέλος περιέχει  λόγω της ανάγκης για 

διαβίβαση των χαρακτηρισµών στην ΑΑ∆Ε το category και κωδικό εντύπου τόσο σε ΦΠΑ όσο και σε Ε3. 

Φυσικά και η εφαρµογή προτείνει τους σωστούς χαρακτηρισµούς κωδικού Ε3 σύµφωνα µε το category  

και πάντα σύµφωνα µε την επιχειρησιακή ανάλυση που δηµοσίευσε η ΑΑ∆Ε. 

Από την πρώτη επιλογή του µενού µε το λεκτικό Ηµερολόγιο εγγραφών µπορούµε να διαπιστώσουµε 

πως δεν υπάρχει καµία λογιστική εγγραφή.  Για να ενηµερωθεί αυτόµατα η λογιστική µας από τις 

εκδόσεις παραστατικών αρκεί να επιλέξουµε από το µενού την επιλογή µε το λεκτικό Λογιστικοποίηση 

τιµολόγησης.  Στη φόρµα που θα εµφανιστεί επιλέγουµε το κουµπί µε το λεκτικό [Έλεγχος 

λογιστικοποίησης]  

 

Η εφαρµογή πριν εµφανίσει τα παραστατικά εσόδων και για τα οποία θα δηµιουργήσει λογιστικές 

κινήσεις ελέγχει και συµπληρώνει λογαριασµούς λογιστικής σε πελάτες , προµηθευτές, αρχείο 

παραστατικών και ειδών τιµοκαταλόγου ώστε να είναι εφικτή η άµεση δηµιουργία εγγραφών χωρίς να 

υπάρχει παρέµβαση από εσάς. 

Μπορούµε από τα αριστερά της λίστας των παραστατικών που έχουµε εκδώσει να τα εµφανίσουµε µε 

πολλαπλά φίλτρα όπως Π.Χ. 10/2020 ή ταξινόµηση σύµφωνα µε π.χ. την ηµεροµηνία έκδοσης κλπ. Τέλος 

υπάρχει η δυνατότητα µαζικής επιλογής µε τσεκ ή επιλογής συγκεκριµένων παραστατικών για 

λογιστικοποίηση.  Θα παρατηρήσουµε πως δηµιουργούνται αυτόµατα οι εγγραφές εσόδων σε όλα τα 

παραστατικά που επιλέξαµε είτε αυτά είναι µετρητοίς είτε επι πιστώσει ή µπορεί να έχουν και αξία 

παρακράτησης.  

Με την επιλογή των παραστατικών επιλέγουµε το κουµπί µε το λεκτικό [Λογιστικοποίηση 

παραστατικών] η εφαρµογή σε µήνυµα εµφανίζει  να επιλέξουµε εάν θέλουµε να προχωρήσουµε στην 

δηµιουργία εγγραφών. Εφόσον επιλέξουµε ΟΚ όπως εµφανίζεται στην παρακάτω οθόνη δηµιουργούνται 

όλες οι κινήσεις στα λογιστικά µας βιβλία και η εφαρµογή µας εµφανίζει φόρµα για προβολή των 

λογιστικών κινήσεων. 



 

Παρατηρήστε πως µετά τον έλεγχο λογιστικοποίησης εάν επιλέξετε την προβολή ειδών ή παραστατικών 

ή πελατών ή προµηθευτών θα έχουν αυτόµατα συµπληρωθεί οι λογαριασµοί λογιστικής µε τους 

οποίους κινούνται χωρίς να χρειάζεται κάποια συµπλήρωση από εσάς. 

 

Με το ίδιο λογιστικό σχέδιο η εφαρµογή ενηµερώνει κινήσεις είτε σαν απλογραφικά είτε σαν 

διπλογραφικά εδώ επιλέξαµε την εµφάνιση του απλογραφικού βιβλίου και εφόσον οι στήλες που 

ενηµερώνει είναι µόνο από έσοδα παροχής και φπα εκροών µόνο αυτές εµφανίζει καθώς εξ ορισµού 

κρύβει όσες δεν έχουν αξία. 

 

Στην προβολή ισοζυγίου υπάρχει η δυνατότητα επιλογή από / έως λογαριασµό και επιλογή περιόδου. 

Φυσικά η κάθε εµφάνιση στοιχείων στην πλατφόρµα εξάγετε σε πολλές µορφές αρχείων όπως excel, 

html, xml txt, csv 

  



  

Mydata ως λήπτης εξόδων, αγορών 

Επιλέγοντας από το µενού Λειτουργίες ΑΑ∆Ε (MYDATA) το υποµενού Λήψη παραστατικών ως λήπτης 

φορτώνονται στην εφαρµογή µας τα αντικρυζόµενα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από προµηθευτές 

εσωτερικού για το ΑΦΜ σας µε όλες τις συνόψεις παραστατικών και µε πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης. 

Για παράδειγµα µήνας / έτος 

Παρατηρήστε πως για το κάθε παραστατικό υπάρχει ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ και µία κατάσταση 

� Μη χαρακτηρισµένο ( όπου πρέπει να το χαρακτηρίσουµε  για να αποσταλεί στην ΑΑ∆Ε ) 

� Χαρακτηρισµένο και µη διαβιβασµένο (  όπου έχει χαρακτηριστεί και είναι έτοιµο προς διαβίβαση 

) 

� Οριστικοποιηµένο ( όπου έχει χαρακτηριστεί και έχει διαβιβαστεί στα ηλεκτρονικά µας βιβλία ) 

 

Επίσης να υπενθυµίσω πως εάν έχετε προβεί σε λογιστικές καταχωρήσεις µπορεί η εφαρµογή να τις 

συσχετίσει και χαρακτηρίσει αυτόµατα καθώς τις συσχετίζει µε κριτήρια το ΑΦΜ, την ηµεροµηνία 

έκδοσης, αριθµό παραστατικού και καθαρή αξία. 

Εδώ θα δούµε πως η εφόσον έχουµε το παραστατικό στα χέρια µας και ελένξουµε την σωστή διαβίβαση 

του µε το πρωτότυπο µπορούµε εφόσον δεν έχουµε προβεί σε λογιστική εγγραφή να µας προτείνει η 

εφαρµογή το λογιστικό άρθρο.      

 

 

 

 



Επιλέγοντας το εικονίδιο εγγραφή λογιστικής η εφαρµογή µας φέρνει ως πρόταση λογιστικού άρθρου 

όλα τα οικονοµικά στοιχεία όπως αυτά έχουν ενηµερώσει το mydata και ως λογαριασµούς λογιστικής 

προτείνονται σύµφωνα µε την ιστορικότητα για το συγκεκριµένο ΑΦΜ όπως είχατε την τελευταία φορά 

καταχωρήσει στην λογιστική σας. 

 

Εάν δεν υπάρχει ιστορικότητα τότε έρχονται όλα τα στοιχεία στο λογιστικό άρθρο εκτός των 

λογαριασµών.  

Παρατηρούµε πως εµφανίζεται το άρθρο και εάν επιστρέψουµε στην λίστα παραστατικών της ΑΑ∆Ε 

παρατηρούµε πως το παραστατικό έχει αλλάξει κατάσταση ως χαρακτηρισµένο και µη διαβιβασµένο. 

Φυσικά και µπορούµε να το ξανά επιλέξουµε µεταβολή της λογιστικής εγγραφής για παραδειγµα ας 

επιλέξουµε σπάσιµο της καθαρής αξίας σε περισσότερους λογαριασµούς. Παρατηρήστε πως µε την 

αποθήκευση της εγγραφής στη λίστα παραστατικών της ΑΑ∆Ε έχει συσχετιστεί το παραστατικό µε το 

λογιστικό άρθρο εµφανίζοντας την µεταβολή . 

Επίσης µας δίνεται η δυνατότητα εφόσον χρειαστεί να προβούµε άµεσα σε τυχόν αλλαγές λογαριασµών 

στο λογιστικό σχέδιο επιλέγοντας το εικονίδιο µε το λεκτικό [προβολή λογαριασµού]. Πολύ χρήσιµο σε 

περίπτωση που θέλετε µεταβολές για παράδειγµα αλλαγή σε κατηγορία ή κωδικό εντύπου Ε3 σε κάποιο 

λογαριασµό σας.  

 



 

Πολύ χρηστικό είναι να δείτε πρακτικά πως µια εγγραφή εξόδου που έχει διαβιβαστεί στα βιβλία από 

την ΑΑ∆Ε και έχει παρακράτηση να δούµε ένα τέτοιο παράδειγµα για να κατανοήσουµε την δηµιουργία 

προτεινόµενης λογιστικής εγγραφής. Στο άρθρο που βλέπετε υπάρχει και η παρακράτηση µε τις σωστές 

οικονοµικές αξίες αιτιολογίες του παραστατικού τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου και ως 

λογαριασµούς υπάρχουν αυτοί που είχαν τελευταία καταχωρηθεί σύµφωνα µε την ιστορικότητα των 

εγγραφών σας.  

Με την καταχώρηση κάθε εγγραφής µας εµφανίζεται συνοπτικά η εγγραφή µέσα από το ηµερολόγιο 

εγγραφών της λογιστικής.  Ας επιλέξουµε από το µενού λογιστικής την επιλογή που αφορά το 

ηµερολόγιο εγγραφών  

 

Παρατηρήστε πως η κάθε εγγραφή έχει δίπλα της τον Μ.ΑΡ.Κ. που έχει συσχετιστεί. Μπορούµε να 

επιλέξουµε το εικονίδιο φακό για να µας εµφανίσει τις δυνατές ενέργειες για το λογιστικό άρθρο. Πχ. να 

επιλέξουµε την εκτύπωση της εγγραφής  όπου στην αιτιολογία εµφανίζει και τον Μ.ΑΡ.Κ. 

 

Πολύ σηµαντικό στα ηλεκτρονικά βιβλία είναι τα στατιστικά σε µορφή πίνακα ελέγχου ( επάνω εικόνα ) 

που υπάρχουν  µέσα από το µενού Λειτουργίες ΑΑ∆Ε το υποµενού Πίνακας ελέγχου καθώς µας 

υπενθυµίζουν τις εκκρεµότητες  στις διαβιβάσεις παραστατικών που πρέπει να προβούµε. Σε µια εικόνα 

µαζεύονται  



 

 

Στατιστικά ΑΑ∆Ε για  

� Έσοδα ανά τύπο παραστατικού 

� Έσοδα µε βάση τις κατηγορίες που έχετε διαβιβάσει 

� Έσοδα µε βάση τους κωδικούς εντύπου Ε3 που έχετε διαβιβάσει 

� Πλήθος διαβιβασµένων παραστατικών 

� Πλήθος µη διαβιβασµένων 

� Πλήθος διαβιβασµένων ( οριστικοποιηµένων ) εξόδων 

� Πλήθος µη χαρακτηρισµένων εξόδων 

� Πλήθος χαρακτηρισµένων και µη διαβιβασµένων εξόδων 

� Έξοδα ανα κατηγορία εξόδου 

� Έξοδα ανά κωδικό εντύπου Ε3 

 

Στατιστικά για την εταιρεία σας  

� Έσοδα ανά µήνα µε τις καθαρές πωλήσεις σας 

� Γράφηµα πωλήσεων 

� Χρονοπρογραµµατισµός έκδοσης παραστατικών 



 

 


