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Ειδική Φόρμα Καταχώρησης 

Παραστατικών MyDATA 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Στις παρακάτω εικόνες σας δείχνουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως 

καταχωρούμε τα παραστατικά του προηγούμενου μήνα στην ειδική φόρμα καταχώρησης 

της πλατφόρμας MyDATA 

Έστω ότι έχουμε να καταχωρήσουμε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και μια απόδειξης 

λιανικής παροχής, τα οποία έχουμε «κόψει» τον Οκτώβριο (προηγούμενος μήνας) 

1) Αρχικά, μπαίνουμε στην εφαρμογή εδώ με κωδικούς TAXIS 

Επιλέγουμε «Εισαγωγή Παραστατικού» 

 

  

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/eidiki-forma-katahorisis
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2) Στη σελίδα που ακολουθεί, διαλέγουμε το παραστατικό που θα καταχωρήσουμε 

στην πλατφόρμα (στην περίπτωση μας, θα καταχωρήσουμε πρώτα το Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών που «κόψαμε») 

Στο επόμενο πεδίο, μας ρωτάει αν το έχουμε κόψει σε Έλληνα πελάτη ή σε εξωτερικού – ας 

υποθέσουμε ότι κόπηκε σε Ελληνικό ΑΦΜ. Οπότε θα διαλέξουμε ένα απλό «Τιμολόγιο 

Παροχής» 
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3) Μόλις το επιλέξετε, ανοίγει από κάτω το μενού με τα στοιχεία παραστατικού 

Αν δεν έχουμε σειρά παραστατικού, βάζουμε το 0 (μηδέν) 

Α/Α βάζουμε τον αριθμό του χειρόγραφου που κόψαμε (στην περίπτωση μας κόψαμε το 

#127) και την ημερομηνία που κόπηκε 

Συμπληρώνουμε και τον τρόπο εξόφλησης που βάλαμε στο χειρόγραφο, όπως και το 

καθαρό ποσό της αμοιβής 

Στα στοιχεία εκδότη, δε χρειάζεται κάτι, έχει αυτόματα το ΑΦΜ σας 

Στα στοιχεία πελάτη, συμπληρώνετε αυτά που χρειάζεται 

Αν αφορά υποκατάστημα κι όχι την έδρα, πρέπει να γράψετε τον αριθμό εγκατάστασης 

(αυτό θα σας το πει ο πελάτης) – αν είναι έδρα, μπαίνει το 0 (μηδέν) 

 

4) Πιο κάτω στη σύνοψη, εμφανίζονται τα ποσά και το ΦΠΑ 

Αν έχετε κανονικό ΦΠΑ, επιλέγεται το 24%, αν όχι, μόλις βάλετε το 0% σας εμφανίζει μια 

λίστα να επιλέξετε βάσει ποιου άρθρου του κώδικα ΦΠΑ έχετε απαλλαγή (πχ. Ιατρικές 

υπηρεσίες -> άρθρο 22) 
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Εμείς θα επιλέξουμε, για χάρη ευκολίας, το κανονικό καθεστώς 24% και κατόπιν, πατάμε 

«Προσθήκη Χαρακτηρισμών» 

 

 

5) Ώρα για το χαρακτηρισμό του εσόδου 

Μας ζητάει το είδος του εσόδου – όπως είπαμε, καταχωρούμε το Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών οπότε επιλέγουμε το 1.3  

 

Ομοίως και στο είδος 
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Αν από το ποσό του τιμολογίου, δεν αφορά ολόκληρο το ίδιο είδος υπηρεσίας (πχ. Τα 5€ 

αφορούν ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και τα υπόλοιπα 5€ αφορούν ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σε αυτήν την περίπτωση πατάμε «Προσθήκη Χαρακτηρισμού» ώστε να μας ανοίξει 

επιπλέον πεδίο και να βάλουμε αυτό που θέλουμε και τελειώνουμε με «Επιστροφή στο 

Παραστατικό» 

 

Διαφορετικά, αν έχουμε τελειώσει, πατάμε «Εφαρμογή Χαρακτηρισμού» και «Επιστροφή 

στο Παραστατικό» κάτω 
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6) Ο διαχωρισμός διαφορετικών εσόδων μες στο παραστατικό μπορεί να γίνει και στο 

μένου 

Εισάγουμε νέα γραμμή 

 

Διορθώνουμε τα ποσά στις γραμμές  

Προαιρετικά, βάζουμε και σχόλια, αν το επιθυμούμε 

 

 

7) Αν υπάρχουν Φόροι Παρακράτησης, Τέλη, κτλ. Στο παραστατικό μας, πατάμε 

«Προσθήκη Φόρων» 
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8) Εφόσον ολοκληρώσαμε τα βήματα, προχωράμε στην οριστικοποίηση 

Ξεκινάμε με τη δημιουργία κατηγορίας αγαθού/υπηρεσίας 

 

 

Για να θεωρηθεί καταχωρημένο σωστά πρέπει να βγάλει το ακόλουθο μήνυμα (δηλαδή 

να πάρει ΜΑΡΚ) 

 

Αν είναι λάθος η καταχώρηση του παραστατικού μας, τότε πρέπει να κάνουμε ακύρωση 

Πάμε στην Προβολή Παραστατικού και κάτω κάτω πατάμε «Ακύρωση» 

 

 


