
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1171 

   Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύ-

στημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική 

διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανι-

κής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην 

ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 9 και 13 του άρθρου 12 και των άρθρων 13 

και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 250),

β) της υπό στοιχεία Α.1138/12.06.2020 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός 
της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου ανα-
γκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),

γ) της υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συ-
μπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης νια την διαβίβαση δε-
δομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317),

δ) της υπό στοιχεία Α.1011/2020 απόφασης του Διοι-
κητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση 
από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας 
με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και 
ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85),

ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφασης του 
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τε-
χνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και 
κρυπτογράφησης νια την διαβίβαση δεδομένων στο 
πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 3603),

στ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικο-
ποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορο-
λογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. 
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίαςτους. Προδιαγραφές 
αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),

ζ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1221/2012 «Αναβάθ-
μιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.- Καθο-
ρισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φο-
ρολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμονή των 
διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’  58)» 
(Β’ 3513),

η) της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 απόφα-
σης «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από 
τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχα-
νισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδό-
μενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών 
υπηρεσιών ή αναθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας 
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού 
προβλήματος» (Β’ 3/2015),

θ) του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Πρώτου του ν 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμονή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Ορνανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

3. Την υπό στοιχεία αριθ. 1 της 20.1.2016 πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. 
για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοι-
χείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω αυτών σε 
ψηφιακή πλατφόρμα της Αρχής, για τη συγκέντρωση 
και αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό τη φορολογική 
συμμόρφωση των οντοτήτων. Προκειμένου να διευκο-
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λυνθούν οι υπόχρεες οντότητες, ως προς την εκπλήρω-
ση της υπόψη υποχρέωσης και δεδομένων των μέτρων 
που λήφθηκαν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, που είχε 
σαν αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικο-
νομική ζωή της χώρας, ορίζεται η σταδιακή ένταξη των 
οντοτήτων στην υποχρέωση διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. 
με την Α.Α.Δ.Ε.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
νισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την υποχρέωση σταδιακής διασύνδεσης 
των υπόχρεων οντοτήτων, σε χρήση Φορολονικών Ηλε-
κτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό 
Σύστημα Φ.Η.Μ. της A.A.Δ.Ε., για την ηλεκτρονική δια-
βίβαση δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, 
που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA ως εξής:

Άρθρο 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
1. Ως «Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί 

(Φ.Η.Μ.)»: Η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Φ.Τ.Μ.), ο 
μηχανισμός «Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σή-
μανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)» και οι Αυτόνομες Δημο-
σιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας (Α.ΔΗ.Μ.Ε.).

2. Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην 
Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατ-
φόρμα myDATA της A.A.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Α. 1138/2020 (Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υπουρ-
νού Οικονομικών και Διοικητή A.A.Δ.Ε., που εκδόθηκε 
για την εφαρμονή των διατάξεων του άρθρου 15Ατου 
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

3. Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.»: 
Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που 
διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περι-
λαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συ-
ναλλαγών εσόδων/εξόδων των οντοτήτων που τηρούν 
Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και 
φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

4. Ως «Σύνοψη παραστατικού»: Τα στοιχεία του υπο-
χρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την 
αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών).

Άρθρο 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ: 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντό-
τητες που εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω 
Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 250).

2. Οι οντότητες που απαλλάσσονται από την υποχρε-
ωτική χρήση των Φ.Η.Μ. για την έκδοση των στοιχείων 
λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/
2014 και την κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού από-
φαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 (Β’ 3/2015), και δεν κάνουν 

προαιρετική χρήση τους, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας.

3. Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης 
εντάσσονται στη σταδιακή διασύνδεση με βάση τα 
ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν σύμφωνα 
με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο 
την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω 
COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρανράφου 
70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

4. Οι υπόχρεες οντότητες διασυνδέονται, ως εξής:
i. από 01/09/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ, δεν 

επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 
2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 €,

ii. από 01/10/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ, δεν 
επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 
2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 € και

iii. από 01/11/2021 οι λοιπές οντότητες. Στην ίδια ημε-
ρομηνία εντάσσονται και οι οντότητες που είτε είναι υπό-
χρεες σε χρήση Φ.Η.Μ., είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά 
Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 
έως και την 01/09/2021, καθώς και οι οντότητες που το 
φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία 
της 31/12.

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, από 
τις υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης, λαμ-
βάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας 
υποβληθείσας δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ: 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

1. Οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 2 της παρούσας 
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα των 
λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν μέσω Φ.Η.Μ., για την 
τεκμηρίωση των λιανικών συναλλαγών τους (ενδεικτικά 
απόδειξη λιανικής πώλησης).

2. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ανά εκδοθέν στοι-
χείο λιανικής πώλησης, κατ’ ελάχιστον (Α.1138/2020, 
όπως ισχύει, Παράρτημα), είναι τα εξής:

α) Α.Φ.Μ. του εκδότη
β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης
γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
ε) Συντελεστής ΦΠΑ
στ) Συνολική αξία παραστατικού.

Άρθρο 4 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβά-
ζονται με τη μορφή σύνοψης, εκτός από τις περιπτώσεις 
που με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζεται η υποχρέω-
ση διαβίβασης αυτών με αναλυτική διάκριση των ειδών, 
στους χρόνους που ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
τεχνικές προδιαγραφές.

2. Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τις συ-
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μπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δε-
δομένων από τους Φ.Η.Μ., που καθορίστηκαν με την υπό 
στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., 
από το οποίο ενημερώνεται η ψηφιακή πλατφόρμα 
«myDATA» της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής των 
διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

3. Oι υπόχρεες οντότητες της παρούσας, έχουν την 
υποχρέωση να διαβιβάζουν αναλυτικά κάθε μία, τις 
αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στο Πληροφοριακό 
Σύστημα των Φ.Η.Μ., με δύο τρόπους:

α) Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, οι υπόχρεες οντό-
τητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές λιανικής, στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω διακριτών κωδικών 
παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως 
αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα (Αντιστοίχιση Παρα-
στατικών Φ.Η.Μ. και Τύπων Παραστατικών myDATA) που 
επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος αυτής. Στην παραπάνω υποχρέωση 
εμπίπτει και η διαβίβαση των Δελτίων Ημερήσιας Κίνη-
σης «Ζ» (s.txt αρχείο). Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάστα-
ση, και ανά ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής των 
«Ζ» εκάστης ημέρας, τα οποία στη συνέχεια, συσχετίζο-
νται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηνορί-
ας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς 
ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

β) Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο, οι υπόχρεες οντό-
τητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές λιανικής στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω διαφορετικών κω-
δικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, 
όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. 
Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση και ανά ημέρα, τα 
σύνολα των εσόδων λιανικής για κάθε μία από τις απο-
δείξεις λιανικών συναλλαγών, που οι υπόχρεες οντότητες 
διαβίβασαν στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και 
εκδόθηκαν εντός της ίδιας ημέρας, τα οποία στη συνέ-
χεια, συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών 
της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, 
για σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας 
myDATA.

Τα παραπάνω διενεργούνται με σκοπό την επιτυχή 
διαβίβαση των δεδομένων συναλλαγών λιανικής στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τη χορήνηση Μοναδι-
κού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), που ορίζεται στην 
παρ. 5 του άρθρου 5 της Α.1138/2020.

Στην περίπτωση που οι υπόχρεες οντότητες χρησιμο-
ποιούν είτε Φ.Τ.Μ., είτε ΑΔΗΜΕ, διαβιβάζουν αποκλειστι-
κά με τον πρώτο τρόπο, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 
της παρούσας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούν 
ΕΑΦΔΣΣ, δύνανται να διαβιβάζουν και με τους δύο τρό-
πους ανά αριθμό μητρώου ΕΑΦΔΣΣ.

Με το Παράρτημα της παρούσας καθορίζονται πε-
ραιτέρω οι δύο τρόποι διαβίβασης της προηγούμενης 
παραγράφου.

Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης 
των παραπάνω δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myDATA, συναρτάται με τις ημερομηνίες έναρξης που 
ορίζονται στην Α.1138/2020.

Άρθρο 5 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της 
παρούσας, διενεργούν συναλλανές χονδρικής, προαι-
ρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση και σήμανση 
των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν υποχρέωση 
διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ.

2. Οι οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής 
και απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση Φ.Η.Μ. 
(απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014), στην περίπτωση που 
χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. μέχρι την έναρξη 
εφαρμογής της παρούσας, ομοίως δεν έχουν αντί-
στοιχη υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. 
Οι ως άνω οντότητες, εφόσον επιλέξουν την έκδοση των 
στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω αναβαθμισμένων 
Φ.Η.Μ., έστω και προαιρετικά, καθίστανται υπόχρεες σε 
εφαρμογή των οριζόμενων με την παρούσα.

3. Σε κάθε περίπτωση οι οντότητες των παραγράφων 
1 και 2 του παρόντος άρθρου, δε δύνανται να χρησιμο-
ποιούν μη αναβαθμισμένους Φ.Η.Μ. από τις ημερομηνίες 
έναρξης διαβίβασης δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 2, της παρούσας και εφεξής.

4. Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις ορίζεται η αναγραφή επιπλέον στοιχείων πέ-
ραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία 
λιανικής, στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η χρή-
ση Φ.Η.Μ., δύνανται να εκδίδονται με οποιοδήποτε πρό-
σφορο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της 
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18) σχετικά με τη διαδικασία 
απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών προς 
αγοραστή - ταξιδιώτη (Tax Free), καθώς και των άρθρων 
1 έως 18 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), σχετικά με τις υπο-
χρεώσεις για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αναθών 
εξ αποστάσεως (VAT OSS). Τα ως άνω ισχύουν και στην 
περίπτωση έκδοσης πιστωτικών στοιχείων λιανικής πλην 
αυτών που εκδίδονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ. Τα δεδομένα των 
εν λόγω συναλλαγών διαβιβάζονται, ανά περίπτωση, 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τα λοιπά κανά-
λια διαβίβασης (Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής 
Έκδοσης Στοιχείων, Προγράμματα Διαχείρισης Εμπο-
ρικού Λογιστικού ERP, Ειδική Φόρμα Καταχώρησης και 
Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της 
A.A.Δ.Ε.) σύμφωνα με την Α. 1138/2020.

5. Σε περίπτωση διακοπής ερνασιών έως και την 
31/12/2021, οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας, δύ-
νανται να χρησιμοποιούν για την έκδοση στοιχείων λια-
νικής τον μη αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ., έως την παραπάνω 
ημερομηνία. Για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA, δύνανται να χρησιμοποιούν είτε 
την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε., είτε να 
διαβιβάζουν δεδομένα εσόδων λιανικής μέσω λονιστι-
κής εγγραφής από Λονιστικό Πρόγραμμα ERP.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48024 Τεύχος B’ 3596/06.08.2021
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Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035960608210004*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2021

  Ο Διοικητής
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