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myDATA: Περιγραφή της Εφαρμογής
Ηλεκτρονικά Βιβλία

myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι μια νέα ηλεκτρονική  πλατφόρμα με την οποία η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) 

εισάγει την εφαρμογή και τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (electronic books) στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η ελληνική φορολογική διοίκηση προετοιμάζεται για την υλοποίηση ενός μεγάλου 

τεχνολογικού μετασχηματισμού στον οποίον θα καταχωρούνται όλα τα τιμολόγια εσόδων και εξόδων.

Βασικοί στόχοι της ΑΑΔΕ είναι οι παρακάτω:

1

3

2

4

Εύκολη διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, εξοικονομώντας 

χρόνο και προσπάθεια.

Ο περιορισμός του φαινομένου των εικονικών τιμολογίων, δεδομένου ότι τα στοιχεία των τιμολογίων εσόδων και εξόδων θα 

αντιπαραβάλλονται με τα αντίστοιχα των αντισυμβαλλομένων.

Ενίσχυση της διαφάνειας με την επίτευξη αυτοματοποιημένων ελέγχων σε μεγαλύτερο εύρος δείγματος.

Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και μείωση της υπάρχουσας γραφειοκρατίας με τελικό σκοπό την επίτευξη της απεικόνισης του 

λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα
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myDATA: Περιγραφή της Εφαρμογής
Ηλεκτρονικά Βιβλία (Συνέχεια)

Ποιους αφορά;

Το σύνολο των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν τα λογιστικά αρχεία και βιβλία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σύμφωνα με τις 

ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία;

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία:

Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων / εξόδων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των 

συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση δεδομένων στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών χορηγείται ένας μοναδικός αριθμός καταχώρησης (ΜΑΡΚ).

Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Διαβιβάζεται και καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων (αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική 

διάκριση των ειδών).

Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών.

Διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Όλοι οι τύποι παραστατικών έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ.

Οι παραπάνω εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις επιχειρήσεις και να καταχωρούνται 

ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών.

Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών

Σύνοψη παραστατικών εσόδων / εξόδων

Λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης

Στοιχεία Αντισυμβαλλομένων, αξίες

Φόροι, τέλη, χαρτόσημα κ.λπ.

Διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και 

αποσβέσεων

Συγκεντρωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης 

εσόδων και εξόδων
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Η Προσέγγιση της ΣΟΛ Crowe
Μετάβαση της Εταιρείας στη Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA

Με βάση την εμπειρίας μας, η υιοθέτηση από τις εταιρείες μιας τόσο σημαντικής αλλαγής και η συμμόρφωση στις νέες απαιτήσεις, θα επιφέρει μια 

σειρά θεμάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Η μεθοδολογία μας  διασφαλίζει την επίλυση αυτών των θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλο-

εξαρτήσεις μεταξύ των τμημάτων και τις ευρύτερες επιχειρησιακές επιπτώσεις κάθε εταιρείας.

Αποτύπωση των ουσιωδών διαφορών στη 

Λογιστική και Φορολογική διαχείριση μεταξύ 

της παρούσας και της νέας κατάστασης 

έναρξης ισχύος των νέων απαιτήσεων 

(myDATA). 

Καταγραφή των επιπτώσεων στα 

Συστήματα, στις Διαδικασίες και 

στα Σημεία Ελέγχου (Δικλείδες/ 

Controls).

Καταγραφή των επιπτώσεων της 

μετάβασης myDATA στο επιχειρησιακό 

μοντέλο (business models).

Η αντιμετώπιση της επικοινωνίας της 

εταιρείας με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Καταγραφή της διαδικασίας μετάβασης, 

δεξιότητες που απαιτούνται, θέσεις που 

επηρεάζονται και απαιτήσεις σε εκπαίδευση.

Επίτευξη του «business as usual» - Διαχείριση 

της Αλλαγής.

1

3

2

4

5 Εφαρμογή της διαχείρισης της 

μετάβασης. Οι επιπτώσεις σε κόστος και 

πόρους.

Διαχείριση Έργων 

και Προγράμματος

Λογιστική & 

Χρηματοοικονομική 

Λειτουργία

Δεδομένα, 

Συστήματα & 

Διαδικασίες

Επιχείρηση

Άνθρωποι & 

Αλλαγή
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Ανάλυση του λογιστικού συστήματος της 

Εταιρείας για τις σχετικές συναλλαγές:

Αξιολόγηση της διαδικασίας 

καταχώρισης εγγραφών σχετικά με τις 

παραπάνω συναλλαγές στα Ελληνικά 

λογιστικά βιβλία.

Κατανόηση όλων των περιπτώσεων 

παραστατικών σε άμεση συνεργασία 

με το λογιστήριο.

Συσχέτιση των στοιχείων των 

συναλλαγών με την προετοιμασία των 

φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας.

Ανάλυση Αποκλίσεων (GAP Analysis)

Εντοπισμός όλων των δεδομένων που 

απαιτούνται να υποβληθούν στην 

πλατφόρμα myDATA αλλά δεν είναι 

δυνατό να μεταφέρονται σε αυτή.

Η Προσέγγιση της ΣΟΛ Crowe
Η πρόταση μας για τη μεθοδολογική προσέγγιση των 4 Φάσεων

Σχεδιασμός Έργου 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

Λειτουργία

Δεδομένα, Συστήματα & Διαδικασίες –

Άνθρωποι & Αλλαγή – Επιχείρηση 

Σχεδιασμός Λύσης –

Πλάνο Υλοποίησης

Υλοποίηση και 

έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας (Roll –

Out)

Β
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Καθορισμός Σκοπού και 

Αντικειμένου

Κατανόηση της 

υπάρχουσας κατάστασης

Οργάνωση Έργου

Βέλτιστη προσέγγιση και 

καθοδήγηση

Αναλυτικό σχέδιο έργου, 

συμπεριλαμβανομένων των 

βασικών ορόσημων

Σχέδιο Επικοινωνίας

Ορθή αντιστοίχισή (mapping) όλων των 

στοιχείων των συναλλαγών με τα αναλυτικά 

βιβλία της ΑΑΔΕ, ώστε να εξάγεται το 

σωστό αποτέλεσμα:

Καθοδήγηση και επίλυση των 

προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά 

την εφαρμογή της διαδικασίας

Διενέργεια ελέγχων με σκοπό την 

αποφυγή σφαλμάτων και την έγκαιρη 

επίλυσή τους

Αξιολόγηση Τεχνικών Λύσεων –

Λειτουργικές Προδιαγραφές

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος 

υψηλού επιπέδου (Σχεδιασμός των 

απαιτούμενων αρχιτεκτονικά δομικών 

στοιχείων που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων)

Διαμόρφωση του τελικού σχεδίου δράσης 

για το myDATA της Εταιρείας

Επανασχεδιασμός εταιρικών διαδικασιών 

σε σχέση με καταχωρήσεις, έλεγχο, 

συμφωνία και συστηματική 

παρακολούθηση με σκοπό την 

προσαρμογή / συμμόρφωση της 

Εταιρείας με τις νέες απαιτήσεις. 

Εξασφάλιση του επιθυμητού 

αποτελέσματος εντός των χρονικών 

πλαισίων που ορίζονται από την ΑΑΔΕ

Παρακολούθηση τεχνικής υλοποίησης

Σχεδιασμός Επισκόπηση Ελέγχων 

Αποδοχής

Επικαιροποιημένο Πλάνο/ 

Χρονοδιάγραμμα Έργου

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης 

ετοιμότητας για μεταβίβαση στην 

πλατφόρμα ΜyData – Ανάλυση 

Αποκλίσεων

Ειδικά Διαμορφωμένο Σχέδιο Δράσης όπου θα περιλαμβάνονται τα 

ευρήματα, οι ελλείψεις και οι προτάσεις μας για το myDATA της Εταιρείας

Διαχείριση Έργου και Εκτιμώμενη Διάρκεια του
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Ενδεικτικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Τεχνικής Λύσης
myDATA- Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Τεχνικής Λύσης

1. Καταχώρηση Εγγραφών

2. Μεταφορά σε Πίνακα Ελέγχου (Αναλυτικές γραμμές - Έσοδα)

3. Επεξεργασία (Κατηγοριοποίηση, Χαρακτηρισμοί)

4. Αποστολή Παραστατικών (Μέσω: Λογιστικής/ Εμπορικής Εφαρμογής (ERP), Cloud, e-Invoicing, Ειδικής Φόρμας ΑΑΔΕ, 

Συνδεδεμένοι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί(ΦΗΜ) για τις συναλλαγές λιανικής )

5. Παραλαβή Παραστατικών (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης «MARK», Τιμολόγια Προμηθευτών)

6. Συσχέτιση

7. Αποστολή χαρακτηρισμών

8. Εναρμόνιση Συγχρονισμός Αναφοράς

1

Accounting 

(SAP FI) 

Docs

Control 

Tables

ΑΑΔΕ

Independent Authority of 

Public Revenue

XML αρχείο 

μέσω Folder - out

XML αρχείο 

μέσω Folder - in

Προγράμματα/ Επεξεργασία:

a. Αποστολής XML

b. Παραλαβής XML

c. Ενημέρωσης του πίνακα ελέγχου

d. Συσχέτισης των ληφθέντων παραστατικών

e. Υπολογισμού φόρου ΑΑΔΕ

2

3 6 8

5

4 7

Unassigned with 

MARK but no 

Accounting doc.

ParametersParameters
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