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Υποχρεωτική έναρξη της ψηφιακής
πλατφόρμας myDATA για όλες τις

επιχειρήσεις από 1/1/2021

Οκτώβριος 2020

Καλώς ορίσαμε στο νέο
ψηφιακό κόσμο συνεργασίας
των επιχειρήσεων!

Στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον, που υπάρχει
λόγω της πανδημίας COVID19,
δημιουργούνται μεγάλες ευκαιρίες
για ανάπτυξη και καινοτομία.

Η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA
για τη διευκόλυνση όλων των επιχειρήσεων και τη βελτιστοποίηση της
διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψιν τον βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων να
τη διαχειριστούν, εξαιτίας των συνθηκών εν μέσω πανδημίας, ξεκίνησε
προαιρετικά από την 1/10/2020, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα myDATA ενεργοποιήθηκε και η ψηφιακή
διαβίβαση των παραστατικών κρίνεται απαραίτητη από την 1/1/2021 για όλες
τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η εγγραφή στην ειδική διεπαφή της ΑΑΔΕ (myDATA
RESTAPI) λειτουργεί από 1/10/2020 για διαβίβαση παραστατικών μέσω
προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων. Επίσης, είναι διαθέσιμη η ειδική
φόρμα για καταχώρηση παραστατικών για επιχειρήσεις με μικρό τζίρο ή μικρό
πλήθος παραστατικών και εντός του Νοεμβρίου, έχουν τη δυνατότητα μέσα
από την πλατφόρμα myDATA να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και να λαμβάνουν
αντίγραφά τους σε ψηφιακή μορφή.

Όσον αφορά το υπόλοιπο έτος του 2020, οι επιχειρήσεις μπορούν να
διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος –
Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών εσόδων όλου του
2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα
ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου για το έτος αυτό.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι από τη Δευτέρα 5/10/2020 στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ, τηλ.: 213.1621000) θα λειτουργεί και
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ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποδοχής ερωτημάτων για την πλατφόρμα
Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας, ώστε να αξιοποιηθεί σωστά η πλατφόρμα, είναι
η διάθεση των επιχειρήσεων να συμμετέχουν ενεργά στην πιλοτική λειτουργία
της καθώς και στη βελτίωση της.

Για αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλώ να ακολουθήσετε το παρακάτω link.

Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας myDATA
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