Διαβίβαση Παραστατικών myDATA
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022 10:51

Με τη νέα εγκύκλιο Α.1090/2022 τροποποιούνται μεταξύ άλλων και ορισμένοι χρόνοι
διαβίβασης σύνοψης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA
Συγκεκριμένα:
Χονδρικές συναλλαγές
✔ Σε πραγματικό χρόνο, διαβιβάζονται τα δεδομένα από Παρόχους και από την εφαρμογή
της ΑΑΔΕ : timologio (ως ίσχυε και πριν την έκδοση της νέας απόφασης).
✔ Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται
τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται μέσω εμπορικών/λογιστικών προγραμμάτων ERP.
✔ Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών διαβιβάζονται
τα δεδομένα των εσόδων όταν χρησιμοποιείται η ειδική φόρμας καταχώρηση (από
1.1.2023).
Εξαιρετικά, για το έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η εικοστή (20ή) ημέρα
του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν)
Λογιστικά έσοδα
✔ Παραμένει ίδιος ο χρόνος για τα λογιστικά έσοδα : Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης
εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη
λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου
μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
Λογιστικά στοιχεία που αφορούν λιανικές συναλλαγές
✔ Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές,
διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Α.1138/2020
(όπως ορίζεται δηλαδή και για τις χονδρικές συναλλαγές).
✔ Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την
Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. σε ένα (1) λεπτό έως
είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματα της η
Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων
✔ Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (ΠΟΛ.1002/2014) και
εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων
(εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA,
διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία
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έκδοσης αυτών

(αντί 5 ημερών που ίσχυε έως σήμερα).

Απώλεια διασύνδεσης και διαβίβαση μεταγενέστερα.
✔ Με την νέα απόφαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε
πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται
αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης».
Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου
απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο
εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι
διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα
διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα
καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.
Πηγή: Taxheaven:
https://www.taxheaven.gr/news/60181/mydata-oi-neoi-xronoi-diabibashs-twn-synallagwn
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