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Θεματικζσ Ενότθτεσ myDATA 

                                     Τελευταία Ενθμζρωςθ 02.07.21 

Άτυπθ Ομάδα myDATA_ΟΕΤΕ (Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Τθσ Ελλάδοσ)  

Δεδομζνα που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA οι Εκτελωνιςτζσ  

Οι Εκτελωνιςτζσ ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ παρζχουν υπθρεςίεσ ςε ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ 

αγακϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπθρεςιϊν ςε ειδικά τελωνειακά κακεςτϊτα και διαμετακόμιςθ), 

υπθρεςίεσ ςχετικζσ με Ειδικοφσ Φόρουσ Κατανάλωςθσ (Αυτοκίνθτα, Οινοπνευματϊδθ, Πετρελαιοειδι, Καπνικά 

κ.λπ.) κακϊσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. 

τισ περιπτϊςεισ που ςυναλλάςςονται με Ιδιϊτεσ (B2C), εκδίδουν Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν και ςτισ 

περιπτϊςεισ που ςυναλλάςςονται με Επιχειριςεισ (Β2Β) εκδίδουν Σιμολόγια Παροχισ Τπθρεςιϊν. Σα παραπάνω 

παραςτατικά εκδίδονται με δφο τρόπουσ: 

1οσ Σρόποσ -  Ζνα ενιαίο Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν / Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν ανά περίπτωςθ, όπου 

ςυμπεριλαμβάνονται θ αμοιβι του Εκτελωνιςτι κακϊσ και θ εκκακάριςθ πλθρωμϊν για λογαριαςμό και κατϋ 

εντολι του πελάτθ (ζξοδα εκτελωνιςμοφ - εξοδολόγιο).  

2οσ Σρόποσ - Ζνα διακριτό Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν / Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν ανά περίπτωςθ, όπου 

περιλαμβάνει μόνο τθν αμοιβι του Εκτελωνιςτι με επιςυναπτόμενθ τθν εκκακάριςθ πλθρωμϊν για λογαριαςμό 

και κατϋεντολι του πελάτθ (ζξοδα εκτελωνιςμοφ – εξοδολόγιο). 

τισ εν λόγω δαπάνεσ, περιλαμβάνονται ποςά για τα οποία ζχουν εκδοκεί από τουσ ςυναλλαςςόμενουσ, είτε 

Σιμολόγια Παροχισ Τπθρεςιϊν, είτε Σιμολόγια Πϊλθςθσ, είτε Αποδείξεισ Λιανικισ (π.χ. λοιπζσ δαπάνεσ λιανικισ, 

ΔΕΣΕ - Δαςμοί- φόροι, ΕΕΠΑ, μικροδαπάνεσ εκτελωνιςμοφ - απόδειξθ δαπάνθσ). Ο Εκτελωνιςτισ για λογαριαςμό 

του πελάτθ του, αναλαμβάνει τθν πλθρωμι των δαπανϊν αυτϊν, τα οποία δεν αποτελοφν μζροσ τθσ αμοιβισ του 

και δεν επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. 

Ειδικότερα τα παραςτατικά εςόδων που εκδίδουν οι Εκτελωνιςτζσ αφοροφν ςτισ ςυναλλαγζσ που διενεργοφν ςτισ 

παρακάτω περιπτϊςεισ: 

1. Εκτελωνιςτικζσ εργαςίεσ επί ειςαγωγϊν  

Πρόκειται για τον μεγαλφτερο, ςε αρικμό και περιεχόμενο, τομζα των Εκτελωνιςτικϊν εργαςιϊν. Κατά κανόνα 

διεξάγονται εντόσ των τελωνειακϊν περιβόλων ςτα πλθςιζςτερα Σελωνειακά Καταςτιματα τθσ περιοχισ όπου 

εδρεφει ο Ειςαγωγζασ ι ςτα ςθμεία ειςόδου των εμπορευμάτων ςτο ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. (Λιμάνια, Αεροδρόμια, 

ςυνοριακά Σελωνειακά Φυλάκια κλπ.). 

Ο Εκτελωνιςτισ-Σελωνειακόσ Αντιπρόςωποσ εξουςιοδοτείται από τον Ειςαγωγζα και υποβάλλει θλεκτρονικά ςτο 

αρμόδιο τελωνείο το οικείο παραςτατικό (Διαςάφθςθ Ειςαγωγισ, Σ2L, T1, ΔΕΦΚ κ.λπ.) με τα προβλεπόμενα 

ςυνοδευτικά ζγγραφα (Σιμολόγιο ειςαγωγισ, Packing list, Πιςτοποιθτικά Καταγωγισ-Προζλευςθσ κι ότι άλλο 

προβλζπεται). τθ ςυνζχεια μεταβαίνει ςτισ αποκικεσ ι ςτουσ τελωνειακοφσ χϊρουσ (Terminals) για να 

ολοκλθρϊςει τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία εκτελωνιςμοφ, κατϋ επιλογι του ςυςτιματοσ Ανάλυςθσ Κινδφνου (Risk 

Analysis). Πλθρϊνει κατϋ εντολι και για λογαριαςμό του πελάτθ του τα αποκθκευτικά και εργατικά δικαιϊματα 

φόρτωςθσ και αναχϊρθςθσ και μεριμνά για τθ φόρτωςθ των εμπορευμάτων ςε μεταφορικό μζςο για τθν ζξοδό 

τουσ από το χϊρο των τελωνείων. 



2 
 

Ανάλογα με το είδοσ του εμπορεφματοσ και πριν τθν ζξοδο των αγακϊν από  τον τελωνειακό χϊρο, διεξάγονται 

επιπλζον αντίςτοιχοι  χθμικοί, φυτοχγειονομικοί, κτθνιατρικοί, ποιοτικοί, ραδιενεργοί και λοιποί πρόςκετοι 

ζλεγχοι.  

ε οριςμζνεσ εξαιρετικζσ κι ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ, γίνονται επιπλζον καταμετριςεισ (εντόσ ι εκτόσ των 

Σελωνείων) για λεπτομερειακι διαπίςτωςθ του ειςαγόμενου αγακοφ. 

2. Εκτελωνιςτικζσ εργαςίεσ επί εξαγωγϊν 

Πρόκειται για ζναν ςθμαντικό τομζα των εκτελωνιςτικϊν εργαςιϊν. 

Ο Εκτελωνιςτισ ςυγκεντρϊνει τα προβλεπόμενα ζγγραφα από τον Εξαγωγζα, επιβλζπει τθ διακίνθςθ των 

εξαγϊγιμων αγακϊν και υποβάλλει το οικείο παραςτατικό και τα απαιτοφμενα ςυνοδευτικά ζγγραφα ςτο αρμόδιο 

τελωνείο. Η τελωνειακι διαδικαςία είναι ελαφρϊσ πιο απλουςτευμζνθ ςε ςχζςθ με τισ ειςαγωγζσ, αλλά και ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ των εξαγωγϊν, απαιτείται ζκδοςθ Πιςτοποιθτικϊν Καταγωγισ και Προζλευςθσ, 

ποιοτικϊν ελζγχων, φυτοχγειονομικϊν και κτθνιατρικϊν εγκρίςεων κ.λπ.. 

Τποχρζωςθ του Εκτελωνιςτι (για λογαριαςμό του Εξαγωγζα) είναι, πζραν των άλλων, και θ παρακολοφκθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ εξαγωγικισ διαδικαςίασ μζχρι και τθν ζξοδο του εμπορεφματοσ από το Ευρωπαϊκό Σελωνειακό 

ζδαφοσ (π.χ. για μια εξαγωγι ςτθ Μολδαβία, τελικό ςθμείο εξόδου από  το Σελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. είναι τα 

ςφνορα Ρουμανίασ-Μολδαβίασ κι ασ ζγινε όλθ θ τελωνειακι διαδικαςία π.χ. ςτο Σελωνείο Λάριςασ). 

3. Εκτελωνιςτικζσ εργαςίεσ επί ειδικϊν φόρων κατανάλωςθσ 

τθν Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ υπάρχουν 4 κατθγορίεσ αγακϊν που υπόκεινται ςε ΕΦΚ: 1. Καπνικά 2. Αλκοολοφχα 3. 

Πετρελαιοειδι & 4.Αυτοκίνθτα (για τα Αυτοκίνθτα ο ΕΦΚ ζχει μετονομαςκεί τα τελευταία χρόνια ςε Σζλοσ 

Σαξινόμθςθσ).  

θμαντικότεροσ κακιερωμζνοσ τρόποσ αξιοποίθςθσ και διεκπεραίωςθσ των προβλεπόμενων τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν, είναι το κακεςτϊσ των τελωνειακϊν φορολογικϊν αποκθκϊν. 

Τπάρχουν πολλζσ υποδιαιρζςεισ ωσ προσ τθ δθμοςιονομικι διακίνθςθ και διεκπεραίωςθ των αγακϊν που 

υπόκεινται ςε ΕΦΚ, αρκετζσ εκ των οποίων ανικουν είτε ςτον τομζα των ειςαγωγϊν είτε ςτον τομζα των εξαγωγϊν. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ, καλφπτουν ακόμα και τα τοπικά παραγόμενα και διακινοφμενα αγακά (π.χ. οφηο, τςίπουρο, 

λικζρ, μπράντι, τςιγάρα - καπνόσ, γκαηάκια, οχιματα, κ.α.). Δθλαδι οι ΕΦΚ ενδιαφζρουν τελωνειακά και 

δθμοςιονομικά τα Κράτθ Μζλθ, όχι μόνο για τα αγακά των προαναφερόμενων τεςςάρων κατθγοριϊν που 

διακινοφνται ςτα πλαίςια του διεκνοφσ εμπορίου αλλά και τα αντίςτοιχα εγχϊρια παραγόμενα και διακινοφμενα 

αγακά. 

ε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ φάςεισ ειςαγωγισ, εξαγωγισ, διαμετακόμιςθσ, εςωτερικισ διακίνθςθσ, αποςτολισ ι 

εξόδου από τθ Φορολογικι Αποκικθ των ειδϊν που υπόκεινται ςε ΕΦΚ, ο εκτελωνιςτισ προςφζρει υπθρεςίεσ 

ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ Εξουςιοδότθςθσ που ζχει λάβει από  τον πελάτθ του.  

4. Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

Πρόκειται για υπθρεςίεσ (κυρίωσ ζγγραφεσ), που προςφζρουν οι Εκτελωνιςτζσ-Σελωνειακοί Αντιπρόςωποι ςε 

όποιον τισ ηθτιςει ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τελωνειακϊν εργαςιϊν και τισ υποχρεϊςεισ από τθν τελωνειακι 

νομοκεςία. 

Παροχι γνωμοδοτιςεων και μελετϊν με βάςθ τθ νομοκεςία και τθ νομολογία ςε ςχζςθ με τον εκτελωνιςμό των 

αγακϊν. 

5. Εκτελωνιςτικζσ εργαςίεσ προσ ιδιϊτεσ 

υγκεκριμζνεσ Τπθρεςίεσ εφόςον κάποιοσ ιδιϊτθσ ανακζτει κζματα που αφοροφν ειςαγωγι, εξαγωγι και άλλεσ 

διαδικαςίεσ που ςχετίηονται κυρίωσ με τθ διακίνθςθ οικοςκευϊν, μικροαντικειμζνων, καταναλωτικϊν αγακϊν κλπ. 

Σο περιεχόμενό τουσ (αν και περιςςότερο απλουςτευμζνο), προςομοιάηει με αυτό των ειςαγωγϊν, εξαγωγϊν κλπ. 
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1. Παροχι υπθρεςιϊν ςε  Επιχειριςεισ – Συναλλαγζσ  Β2B – Υπθρεςίεσ Ειςαγωγϊν-Εξαγωγϊν-ΕΦΚ  (1οσ τρόποσ) 

1. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε Επιχείρθςθ (Β2Β) και εκδίδεται 

Ενιαίο Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνεται θ αμοιβι του Εκτελωνιςτι, κακϊσ και θ εκκακάριςθ 

πλθρωμϊν για λογαριαςμό και κατϋ εντολι του πελάτθ, διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

1.1 Ο Εκτελωνιςτισ εκδίδει Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν και διαβιβάηει ςτθν Ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α1. 

 

1θ Γραμμι φνοψθσ 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με τθν κακαρι αξία τθσ 

αμοιβισ του Εκτελωνιςτι.  

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 1 *24%+ με το ποςό ΦΠΑ που αναλογεί και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 τθσ 

Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ.561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - Επιτθδευματιϊν 

(κωδ._001). 

 

2θ Γραμμι φνοψθσ 

5. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων, με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων, με όλα τα ζξοδα 

εκτελωνιςμοφ που πλιρωςε ο Εκτελωνιςτισ για λογαριαςμό τθσ Επιχείρθςθσ και περιλαμβάνονται ςτθν 

εκκακάριςθ που εκδίδεται.  

6. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

7. Δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3. 

1.2 Θ Επιχείρθςθ - Λιπτθσ που λαμβάνει ωσ παραςτατικό εξόδου το Τ.Π.Υ., διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myDATA τα δεδομζνα, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθν Θεματικι Ενότθτα «Φάκελοσ Ειςαγωγϊν» 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/fakelos_eisagogon_myDATA.pdf 

 

2. Παροχι υπθρεςιϊν ςε  Επιχειριςεισ – Συναλλαγζσ  Β2B - Υπθρεςίεσ Ειςαγωγϊν - Εξαγωγϊν –ΕΦΚ (2οσ τρόποσ)  

2. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε Επιχείρθςθ (Β2Β) και εκδίδεται  

Διακριτό Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν ςτο οποίο περιλαμβάνεται μόνο θ αμοιβι του Εκτελωνιςτι, με 

επιςυναπτόμενθ τθν Εκκακάριςθ Πλθρωμϊν για Λογαριαςμό και κατϋ εντολι του πελάτθ (ζξοδα εκτελωνιςμοφ – 

εξοδολόγιο), διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

2.1 Ο Εκτελωνιςτισ εκδίδει Διακριτό Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν και διαβιβάηει ςτθν Ψθφιακι Πλατφόρμα 

myDATA: 

1.  φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α1. 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με τθν κακαρι αξία 

τθσ αμοιβισ του Εκτελωνιςτι.  

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 1 *24%+ με το ποςό ΦΠΑ που αναλογεί και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 

τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ.561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - Επιτθδευματιϊν 

(κωδ._001). 

Η Εκκακάριςθ Πλθρωμϊν για Λογαριαςμό και κατϋ εντολι του πελάτθ δεν διαβιβάηεται από τον Εκτελωνιςτι ςτθν 

Ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA, κακϊσ αποτελεί διακριτι κατάςταςθ καταγραφισ εξόδων εκτελωνιςμοφ. 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/fakelos_eisagogon_myDATA.pdf
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2.2 Θ Επιχείρθςθ - Λιπτθσ που λαμβάνει ωσ παραςτατικό εξόδου το Τ.Π.Υ., διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myDATA τα δεδομζνα, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθν ενότθτα «Φάκελοσ Ειςαγωγϊν» ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

 https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/fakelos_eisagogon_myDATA.pdf 

 

3. Παροχι υπθρεςιϊν ςε  Επιχειριςεισ – Συναλλαγζσ  Β2B - Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ    

3. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε Επιχείρθςθ (Β2Β), 

διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

3.1 Ο Εκτελωνιςτισ εκδίδει Διακριτό Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν και διαβιβάηει ςτθν Ψθφιακι Πλατφόρμα 

myDATA: 

1.  φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α1. 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με τθν κακαρι αξία 

τθσ αμοιβισ του Εκτελωνιςτι.  

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 1 *24%+ με το ποςό ΦΠΑ που αναλογεί και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 

τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ.561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - Επιτθδευματιϊν 

(κωδ._001). 

3.2 Θ Επιχείρθςθ - Λιπτθσ που λαμβάνει ωσ παραςτατικό εξόδου το Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν διαβιβάηει 

ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγισ εξόδων είτε 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ  (-) / (+) με τθν 

κακαρι αξία τθσ ςυναλλαγισ, είτε 2.5 Γενικά ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ  (-) / (+), με τθν 

ςυνολικι αξία ςυναλλαγισ για τθ φνοψθ και τον ΜΑΡΚ του αντικριηόμενου παραςτατικοφ θμεδαπισ τθσ 

κατθγορίασ Α1 που ζλαβε αυτοματοποιθμζνα από τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

2. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 1 *24%+ και ςυςχετίηεται με τον κωδικό 303 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ ςυναλλαγισ εξόδων με 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ  (-) / (+), 

είτε π.χ.  κατ. 7 *0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ, ςτθν περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ 

ςυναλλαγισ εξόδων με 2.5 Γενικά ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ  (-) / (+). Σα παραπάνω ενδζχεται 

να ςυμπίπτουν και διαβιβάηονται με διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

3. Χαρακτθριςμόσ είτε Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Λοιπζσ Αμοιβζσ για υπθρεςίεσ 

θμεδαπισ (κωδ._009). 

 

4. Παροχι υπθρεςιϊν ςε  Ιδιϊτεσ – Συναλλαγζσ  Β2C (1Οσ τρόποσ) 

4. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε Ιδιϊτεσ (Β2C) και εκδίδεται 

Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιϊν που περιλαμβάνεται θ αμοιβι του Εκτελωνιςτι, κακϊσ και θ εκκακάριςθ 

πλθρωμϊν για λογαριαςμό και κατϋ εντολι του πελάτθ, διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

4.1 Ο Εκτελωνιςτισ εκδίδει Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιϊν και διαβιβάηει ςτθν Ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.2 Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α2. 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με τθν κακαρι αξία 
τθσ Αμοιβισ. 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 1 *24%+ με το ποςό ΦΠΑ που αναλογεί και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 

τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ.561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003). 
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2θ Γραμμι φνοψθσ 

5. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων, με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων, με όλα τα ζξοδα 

εκτελωνιςμοφ που πλιρωςε ο Εκτελωνιςτισ για λογαριαςμό του Ιδιϊτθ και περιλαμβάνονται ςτθν 

εκκακάριςθ που εκδίδεται.  

6. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

7. Δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3. 

4.2 Ο Ιδιϊτθσ λαμβάνει τθν Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιϊν και ωσ μθ υπόχρεοσ του άρκρου 2 τθσ Α.1138/2020,  

δεν διαβιβάηει δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA.  

 

5. Παροχι υπθρεςιϊν ςε  Ιδιϊτεσ (2οσ τρόποσ)  

5. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε Ιδιϊτεσ (Β2C) και εκδίδεται  

Διακριτι Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιϊν ςτθν οποία περιλαμβάνεται μόνο θ αμοιβι του Εκτελωνιςτι, με 

επιςυναπτόμενθ τθν Εκκακάριςθ Πλθρωμϊν για Λογαριαςμό και κατϋ εντολι του πελάτθ (ζξοδα εκτελωνιςμοφ – 

εξοδολόγιο), διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

5.1 Ο Εκτελωνιςτισ εκδίδει Διακριτι Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιϊν και διαβιβάηει ςτθν Ψθφιακι Πλατφόρμα 

myDATA: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.2 Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α2. 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με τθν κακαρι αξία 

τθσ αμοιβισ του Εκτελωνιςτι.  

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 1 *24%+ με το ποςό ΦΠΑ που αναλογεί και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 

τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ.561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003). 

Η Εκκακάριςθ Πλθρωμϊν για Λογαριαςμό και κατϋ εντολι του πελάτθ δεν διαβιβάηεται από τον Εκτελωνιςτι ςτθν 

Ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA, κακϊσ αποτελεί διακριτι κατάςταςθ καταγραφισ εξόδων εκτελωνιςμοφ. 

5.2 Ο Ιδιϊτθσ λαμβάνει τθν Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιϊν και ωσ μθ υπόχρεοσ του άρκρου 2 τθσ Α.1138/2020,  

δεν διαβιβάηει δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA.  

 

6. Παροχι Υπθρεςιϊν ςε Επιχείρθςθ Αλλοδαπισ (εντόσ ΕΕ- Τρίτθ Χϊρα) - Β2B αλλοδαπισ 

6. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε Επιχείρθςθ, είτε από χϊρα εντόσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε από Τρίτθ Χϊρα, οι Εκτελωνιςτζσ διενεργοφν τθν ίδια ςειρά διαβιβάςεων Σφνοψθσ 

και Χαρακτθριςμοφ Συναλλαγϊν, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτισ περ.1, 2 και 3 τθσ παροφςασ Θεματικισ 

Ενότθτασ. Οι διαφορζσ ςχετίηονται με τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

- Ο Σφποσ Παραςτατικοφ που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA είναι είτε 2.2 - Σιμολόγιο 

Παροχισ / Ενδοκοινοτικι Παροχι Τπθρεςιϊν ςτθν περίπτωςθ Επιχείρθςθσ Λιπτθ από χϊρα εντόσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε 2.3 Σιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Τπθρεςιϊν ςτθν περίπτωςθ Επιχείρθςθσ Λιπτθ 

Σρίτθσ χϊρασ. 

- Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ και ςυςχετίηεται, είτε με τον κωδικό 345 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ Επιχείρθςθσ Λιπτθ από χϊρα εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε με τον κωδικό 349 ςτθν 

περίπτωςθ Επιχείρθςθσ Λιπτθ Σρίτθσ χϊρασ. 

- Χαρακτθριςμόσ είτε Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Ενδοκοινοτικζσ  

(κωδ._005) ςτθν περίπτωςθ Επιχείρθςθσ Λιπτθ από χϊρα εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε Ε3_Πωλιςεισ 

αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Τρίτεσ Χϊρεσ (κωδ._006) ςτθν περίπτωςθ 

Επιχείρθςθσ Λιπτθ Σρίτθσ χϊρασ. 
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6.1 Θ Επιχείρθςθ – Λιπτθσ, είτε από χϊρα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε από Τρίτθ Χϊρα, δεν ζχει υποχρζωςθ 

διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

 

7. Παροχι Υπθρεςιϊν ςε Ιδιϊτθ κάτοικο Αλλοδαπισ(εντόσ ΕΕ- Τρίτθ Χϊρα)- Β2C αλλοδαπισ 

7. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε Ιδιϊτθ κάτοικο Αλλοδαπισ, είτε 

από χϊρα εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε από Τρίτθ Χϊρα, οι Εκτελωνιςτζσ διενεργοφν τθν ίδια ςειρά 

διαβιβάςεων Σφνοψθσ και Χαρακτθριςμοφ Συναλλαγϊν όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθν περ. 5 τθσ παροφςασ 

Θεματικισ Ενότθτασ. Οι διαφορζσ ςχετίηονται με τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

- Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ και ςυςχετίηεται, είτε με τον κωδικό 345 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ που ο Ιδιϊτθσ είναι κάτοικοσ ςε χϊρα εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε με τον κωδικό 349 ςτθν 

περίπτωςθ που ο Ιδιϊτθσ είναι κάτοικοσ Σρίτθσ Χϊρασ. 

- Χαρακτθριςμόσ είτε Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Ενδοκοινοτικζσ  

(κωδ._005) ςτισ περιπτϊςεισ που ο Ιδιϊτθσ είναι κάτοικοσ εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε Ε3_Πωλιςεισ 

αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Τρίτεσ Χϊρεσ  (κωδ._006) ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

Ιδιϊτθσ είναι κάτοικοσ Σρίτθσ Χϊρασ. 

7.2 Ο Ιδιϊτθσ λαμβάνει τθν Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιϊν και ωσ μθ υπόχρεοσ του άρκρου 2 τθσ Α.1138/2020,  

δεν διαβιβάηει δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

  

8. Συμπεράςματα 

1. τα Ηλεκτρονικά Βιβλία τθσ ΑΑΔΕ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA διαβιβάηονται όλα τα ποςά που 

περιζχονται ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά ανεξάρτθτα αν αυτά επθρεάηουν ι όχι  το λογιςτικό και φορολογικό 

αποτζλεςμα. τθν περίπτωςθ που θ ςφνοψθ των ποςϊν που περιζχονται ςτα παραςτατικά αυτά δεν επθρεάηει το 

λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα για τον Εκδότθ (ζςοδα τιμολόγθςθσ) χαρακτθρίηονται με 1.95 Λοιπά 

Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) και για το Λιπτθ (ζξοδα τιμολόγθςθσ) χαρακτθρίηονται με 2.95 Λοιπά 

Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίσ να ςυςχετίηονται με το Ε3. 

2. Σα παραςτατικά εςόδων που εκδίδουν οι Εκτελωνιςτζσ αφοροφν ςτισ ςυναλλαγζσ που διενεργοφν ςτισ 

παρακάτω περιπτϊςεισ: 

1. Αμοιβι από εκτελωνιςτικζσ εργαςίεσ επί ΕΙΑΓΩΓΩΝ  

2. Αμοιβι από εκτελωνιςτικζσ εργαςίεσ επί ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

3. Αμοιβι από εκτελωνιςτικζσ εργαςίεσ επί ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

4. Αμοιβι για ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

5. Αμοιβι από εκτελωνιςτικζσ εργαςίεσ προσ ΙΔΙΩΣΕ 

3. Για τισ υπθρεςίεσ εκτελωνιςμοφ διαβιβάηουν με δφο τρόπουσ και ςυγκεκριμζνα: 

1. Ζνα ενιαίο ΣΠΤ ι ΑΠΤ όπου ςυμπεριλαμβάνονται θ αμοιβι του Εκτελωνιςτι κακϊσ και το εξοδολόγιο 

εκτελωνιςμοφ. 

2. Ζνα ΣΠΤ ι ΑΠΤ όπου περιλαμβάνεται μόνο θ αμοιβι του Εκτελωνιςτι κακϊσ και το διακριτό ζντυπο 

εκκακάριςθσ - εξοδολογίου εκτελωνιςμοφ που επιςυνάπτεται. 

4. Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ οι Εκτελωνιςτζσ διαβιβάηουν τουσ παρακάτω Σφπουσ Παραςτατικϊν Εςόδων: 

1. 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν για ςυναλλαγι με Ελλθνικι Επιχείρθςθ - Β2B 

2. 2.2 Σιμολόγιο Παροχισ / Ενδοκοινοτικι Παροχι Τπθρεςιϊν με Επιχείρθςθ χϊρασ Ε.Ε. - Β2B 

3. 2.3 Σιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν με Επιχείρθςθ Σρίτθσ Χϊρασ-Β2B 

4. 5.1 - Πιςτωτικό Σιμολόγιο / υςχετιηόμενο είτε 5.2 - Πιςτωτικό Σιμολόγιο  / Μθ υςχετιηόμενο 

5. 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν) με Ιδιϊτθ - Β2C θμεδαπισ / αλλοδαπισ 
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6. 11.4 - Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ 

5. τθν περίπτωςθ του 1ου Σρόπου Διαβίβαςθσ και του 2ου Σρόπου Διαβίβαςθσ το ποςό τθσ αμοιβισ τουσ λαμβάνει 

χαρακτθριςμό εςόδων 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) και επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό 

αποτζλεςμα. Επίςθσ ςτον 1ο Σρόπο Διαβίβαςθσ τα ζξοδα εκτελωνιςμοφ χαρακτθρίηονται με 1.95 Λοιπά 

Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (-) / (+) και δεν επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. το 2ο  

τρόπο δεν διαβιβάηεται από τον Εκτελωνιςτι ςτθν Ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA θ Εκκακάριςθ Πλθρωμϊν για 

Λογαριαςμό και κατϋ εντολι του πελάτθ, κακϊσ αποτελεί διακριτι κατάςταςθ καταγραφισ εξόδων εκτελωνιςμοφ 

(εξοδολόγιο). 

6. ε ςχζςθ με το χρόνο διαβίβαςθσ αναφορικά με τα ζςοδα αυτόσ ςυνάδει με τα κανάλια διαβίβαςθσ που επιλζγει 

ι ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιιςει κάκε Επιχείρθςθ. Αναφορικά με τα ζξοδα αυτά ςε κάκε περίπτωςθ 

διαβιβάηονται ανάλογα με το τθροφμενο λογιςτικό ςφςτθμα (απλογραφικό, διπλογραφικό). 

7. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου ςτθν περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ ςυναλλαγϊν οι 

επιχειριςεισ επιλζγουν τουσ διακζςιμουσ κωδικοφσ, ανεξαρτιτωσ αν είναι οι ενδεδειγμζνοι αναφορικά με τθ 

ςωςτι ςυμπλιρωςθ του εντφπου Ε3. Ζωσ τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ θ επιχείρθςθ ζχει τθ 

δυνατότθτα να διορκϊνει τουσ χαρακτθριςμοφσ εςόδων – εξόδων Ε3 που διαβίβαςε, με τουσ ςωςτοφσ κωδικοφσ 

που υποβάλλονται ςτθ ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάηοντασ Σφπουσ Παραςτατικϊν  17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων 

- Λογιςτικι Βάςθ και 17.5 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εξόδων - Λογιςτικι Βάςθ αυξάνοντασ και μειϊνοντασ 

τουσ ςχετικοφσ κωδικοφσ Ε3 για ζςοδα και ζξοδα (αντίκετα πρόςθμα). 

8. Για τθ μεταβατικι περίοδο που διαβιβάηεται μαηικά δεν ηθτείται θ διαβίβαςθ των δεδομζνων με πλιρθ ακρίβεια 

που περιγράφεται ςτθν παροφςα κεματικι ενότθτα. υγκεκριμζνα οι ςυναλλαγζσ χονδρικισ διαβιβάηονται 

αναλυτικά μία – μία ςυναλλαγι και κατϋ ελάχιςτο με τθν κακαρι αξία και ΦΠΑ ςτθν περίπτωςθ που υφίςταται 

υποχρζωςθ. Αντίκετα για τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ αυτζσ διαβιβάηονται ςυγκεντρωτικά ανά μινα. Σο πλικοσ των 

διαβιβάςεων εςόδων λιανικισ δφναται να είναι περιςςότερεσ από μία αλλά πάντα ανά μινα.  


