
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
     ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.

Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
    I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

 ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄, ΙΒ’
Ταχ. Δ/νση        :   Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας    :   10184, Αθήνα
Τηλέφωνο         :   210-3610030, 3375791
Fax                      :   213 2113142
E-Mail                :   
Url                      :    www.aade.gr

ΑΔΑ: 9Ε2Σ46ΜΠ3Ζ-ΞΞΣ
Αριθ. ΦΕΚ: 4561Β΄/ 15.10.2020
Αθήνα,   9  Οκτωβρίου 2020
Α. 1227

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
     I. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
        -  ΤΜΗΜΑ  Γ΄
     ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

- ΤΜΗΜΑ  Β΄
     III. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

- ΤΜΗΜΑ Ε΄
    Ταχ. Δ/νση
    Ταχ. Κώδικας
    Τηλέφωνο
     Fax
     Mail
     Url

: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης                        
: 183 46 Μοσχάτο
: 210 4802251
: 
: 
: www  .  aade  .  gr  

Θέμα:  Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  Α.1138/2020  κοινής  Απόφασης  του  Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου
και της  διαδικασίας ηλεκτρονικής  διαβίβασης  δεδομένων στην  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων,  καθώς και  κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β΄2470), όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν.4646/2019
(Α΄201) και ισχύει.
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β)  Του ν.4308/2014  «Ελληνικά Λογιστικά  Πρότυπα,  συναφείς  ρυθμίσεις  και  άλλες  διατάξεις»
(Α΄251), όπως ισχύει.
γ)  του  Κεφαλαίου  Α’  του  μέρους  Πρώτου  του  ν.  4389/2016  «Επείγουσες  διατάξεις  για  την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94).
δ) Του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α΄285), όπως ισχύει. 
ε) Του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύει.
2. Την  υπό  στοιχεία  Δ.ΟΡΓ.Α  1036960  ΕΞ2017/10.03.2017  απόφαση  του  Διοικητή  της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το  π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», (Α΄181)  όπως ισχύει.   
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄121).
5. Την  υπό  στοιχεία  Υ2/2019  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  «Σύσταση  θέσεων  Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).
6. Την υπ΄ αρ.  339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και  του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
7. Την  υπ΄  αρ.  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 συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν.4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία  5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών
με  θέμα  «Ανανέωση  της  θητείας  του  Διοικητή  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
8. Την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής
διαβίβασης  δεδομένων  στην  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων,  καθώς  και  κάθε  άλλου
αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)»
(Β’ 2470).
9. Την  ανάγκη  διευκόλυνσης  ειδικών  κατηγοριών  οντοτήτων, ως  προς  την  εκπλήρωση  της
υποχρέωσης ηλεκτρονικής  διαβίβασης  δεδομένων  στην  Ανεξάρτητη Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων,
λόγω της φύσης των διενεργούμενων συναλλαγών τους.
10.  Ότι  από  την  απόφαση  αυτή  δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του  κρατικού
προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε  την  υπό  στοιχεία  Α.1138/2020  κοινή  απόφαση  του  Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και
της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του
ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει, ως ακολούθως: 

1. Η περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη
ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π.,  λοιποί πάροχοι κλπ), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
και συνδρομητικής τηλεόρασης,». 
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2. Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 προστίθεται η φράση:
«καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος,»

3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 διαγράφεται.
4. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. γβ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται

ως εξής:
 «Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
και  φυσικού  αερίου  (Δ.Ε.Η.  και  λοιποί  πάροχοι),  η  Ε.Υ.Δ.Α.Π.,  οι  λοιπές  οντότητες  πώλησης
ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής
τηλεόρασης,  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  καθώς  και  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  διαβιβάζουν  τα
συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.». 

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές
συναλλαγές.». 

6. Η περ. β’ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Από την 01/10/2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα
της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται
από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περιπτώσεις γ)
έως ε). Από την 01/01/2021 τα ως άνω δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από
την  ημερομηνία  αυτή  και  εφεξής,  διαβιβάζονται  υποχρεωτικά  στην  ψηφιακή  πλατφόρμα
myData.»

7. Η περ. γ’ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και
οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε
περίπτωση αυτοτιμολόγησης,  που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την
01/10/2020  έως  και  την  31/12/2020,  εκτός  από  τα  δεδομένα  που  οι  οντότητες  διαβίβασαν
προγενέστερα  σύμφωνα  με  τις  περιπτώσεις  α’  και  β’  ανωτέρω.  Ειδικά  στην  περίπτωση  μη
διαβίβασης  δεδομένων  από  τον  Εκδότη  των  παραπάνω  περιπτώσεων  που  διενεργείται  για
στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31/12/2020, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το
Λήπτη  από  01/03/2021  έως  και  31/03/2021.  Ο  Εκδότης  δύναται  να  αποδεχθεί  και  να
χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές  έως και 30/04/2021.».

8. Η περ. δ’ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και
οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης,
που  αφορούν  σε  λογιστικά  στοιχεία  που  έχουν  εκδοθεί  από  την  01/10/2020  έως  και  την
31/12/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α’ και β’ ανωτέρω.»

9. Η περ. ε’ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από
01/10/2020 έως 31/12/2020 δύναται να διενεργείται έως και τις 28/02/2020.».

10. Στο άρθρο 7 προστίθεται περ. στ) ως εξής:
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«στ. Για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 ΣΤ του ν. 4172/2013 για το
φορολογικό έτος 2020, το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με την παρούσα, δεδομένων για
στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 διαβιβάζεται
στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 28/02/2021.».

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       
                       

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ                                                                 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Εθνικό Τυπογραφείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ‘’ webmaster  .  et  @  et  .  gr   ‘’) για 
δημοσίευση της απόφασης 

2.     Αποδέκτες πίνακα Β’
3. Αποδέκτες πίνακα Γ’
4.   ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ. (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.    Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2.  Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών
3.  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
4.  Αποδέκτες πίνακα Ζ’ 
5.  Αποδέκτες πίνακα Η΄
6.    Αποδέκτες πίνακα ΙΑ’ εκτός από τα υποθηκοφυλακεία 
7. Αποδέκτες πίνακα ΙΒ’
8. Αποδέκτες πίνακα ΙΓ’
9. Αποδέκτες πίνακα ΙΣΤ’
10. Αποδέκτες πίνακα ΙΖ’
11. Αποδέκτες πίνακα ΙΗ’
12. Αποδέκτες πίνακα ΚΒ’
13. Αποδέκτες πίνακα ΚΓ’
14. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Φορολογικής Διοίκησης
3.     Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών της Α.Α.Δ.Ε.
4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
5.     Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
6.     Δ/νση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών –Τμήμα Γ’
7. Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών-Τμήμα Β’
8. Δ/νση Διαχείρισης Υποδομών-Τμήμα Ε’
9.     Διεύθυνση Ελέγχων

α) Τμήματα Α’- ΙΒ’  
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