
Τα ηλεκτρονικά βιβλία στην 
καθημερινότητα λογιστών και των επιχειρήσεων 

και η πορεία εφαρμογής τους έως σήμερα.

Συζητούν:

Αλεβιζάκης Παναγιώτης –Οικονομολόγος λογιστής-φοροτεχνικός μέλος 
της ΚΔ του ΟΕΕ

Νανούρης Ιωάννης Οικονομολόγος λογιστής-φοροτεχνικός

Τσιμπίκης Κωνσταντίνος Οικονομολόγος λογιστής-φοροτεχνικός

Μητολίδης Σωτήρης. Οικονομολόγος λογιστής-φοροτεχνικός

Χρήστου Σπύρος Οικονομολόγος λογιστής-φοροτεχνικός



Ανασκόπηση

Ήδη έως τώρα  έχει γίνει αναφορά για τον 

ελλιπή σχεδιασμό, την 

αναποτελεσματικότητα και τα προβλήματα 

υλοποίησης του έργου myDATA όπως και 

για την υψηλή συγκέντρωση σε ενάμισι 

επιχειρηματικό όμιλο του κλάδου της 

πληροφορικής με τους κινδύνους που αυτή 

εγκυμονεί στον βίαιο ψηφιακό 

μετασχηματισμό σχεδόν του συνόλου των 

επιχειρήσεων της χώρας.



Προσδοκώμενα Οφέλη  και στόχοι κατά ΑΑΔΕ 

• Αυτοματοποίηση, τυποποίηση, εκσυγχρονισμός και 
απλοποίηση της διαδικασίας για την επισκόπηση, ανάλυση και 
παροχή στοιχείων των οικονομικών δεδομένων των 
Επιχειρήσεων

• Μείωση του διαχειριστικού κόστους των Επιχειρήσεων

• Αυτοματοποίηση στη συμπλήρωση των φορολογικών 
δηλώσεων, με έμφαση στη σταδιακή προσυμπλήρωση
(περιοδικές ΦΠΑ,Φορολογίας Εισοδήματος κλπ),

• Κατάργηση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών –
Προμηθευτών

• Βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που 
επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

• Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασίας επιστροφών Φόρου 
Εισοδήματος – ΦΠΑ για τις συνεπείς Επιχειρήσεις

Και πιθανόν 

• Την μείωση των συντελεστών έμμεσης   

φορολογίας

• Την πελατοκεντρική προσέγγιση προσδιορισμού 

του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ανά 

οντότητα .  

• Τον ορθότερο και εγγύτερο προσδιορισμό του ΑΕΠ.

Αποτέλεσμα

Εκτός της κατάργησης των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων έως τώρα και για το επόμενο  χρονικό 

διάστημα είναι αμφίβολο κάποιος από τους παραπάνω 

σκοπούς να επιτευχθεί 



Προσδοκώμενα Οφέλη  και στόχοι κατά ΑΑΔΕ 



Αιτήματα - ενέργειες άμεσης υλοποίησης προς 

την ΑΑΔΕ.

Την άμεση   ανάρτηση του συνόλου των 
εφαρμογών λειτουργίας της πλατφόρμας 

myDATA, όπως:

• Την εφαρμογή διαβίβασης δεδομένων με τις 
επιμέρους διαδικασίες και ιδιαιτερότητες ανά 
δραστηριότητα και παραστατικό με αντίστοιχα 
παραδείγματα εφαρμογής ( παρόμοια διαδικασία 
που εφαρμόστηκε στo Timologio).

• Την εφαρμογή ενημέρωσης βιβλίων του 
Ν.4308/2014 ανεξάρτητα κύκλου εργασιών και 
συστήματος τήρησης βιβλίων.

• Την σε πραγματικό χρόνο   ενημέρωση –
προσυμπλήρωση των δηλώσεων άμεσης –
έμμεσης φορολογίας 

Την βελτίωση των υφιστάμενων εφαρμογών 
myDATA Ειδικότερα για την εφαρμογή 

«Timologio»

• Την φορητότητα εγκατάσταση και σύνδεση της εφαρμογής 
από σταθερό υπολογιστή με δυνατότητα ανάκτησης της βάσης 
δεδομένων  και δημιουργίας - παραμετροποίησης  εκτυπώσεων 
επεξεργασίας δεδομένων.

• Τον εμπλουτισμό των πεδίων πολλαπλών επιλογών (π.χ
Μονάδα μέτρησης).

• Την δυνατότητα εκτύπωσης καρτέλας πελάτη και την έκδοση 
παραστατικού είσπραξης με ή χωρίς ΜΑΡΚ    

• Την άμεση σύνδεση με τις αντίστοιχες εφαρμογές 
παρακρατούμενων φόρων προσυμπλήρωση και προετοιμασία 
των αρχείων και δηλώσεων  προς υποβολή με ανάλογη 
ηλεκτρονική γνωστοποίηση καταληκτικής ημερομηνίας.



Αιτήματα - ενέργειες άμεσης υλοποίησης προς 

την ΑΑΔΕ.

Την προσθήκη εφαρμογών στο Taxisnet
για τον περιορισμό της παραοικονομίας 

και την ποιοτική υποστήριξη της 
πλατφόρμας myDATA:

• Στις επιχειρήσεις που για οιονδήποτε λόγο δεν 
έχουν εξουσιοδοτήσει πιστοποιημένο από το Ο.Ε.Ε 
Λογιστή – Φοροτεχνικό να διορίζει η ΑΑΔΕ σε 
συνεργασία με το ΟΕΕ από βάση εθελοντών με 
αντίστοιχη πιστοποίηση για την διεκπεραίωση των 
φορολογικών εκκρεμοτήτων ή υποχρεώσεων της 
οντότητας, οι οποίοι και θα αμείβονται από την 
ΑΑΔΕ βάσει σχετικού τιμοκαταλόγου ανά εργασία. 
Αντίστοιχη εφαρμογή και διαδικασία αυτής
δικηγόρων ή του ΕΦΚΑ με την πιστοποίηση 
δικηγόρων – λογιστών.

Την βελτίωση των υφιστάμενων εφαρμογών 
Taxisnet Ειδικότερα για τις εφαρμογές 

«ΦΠΑ – Παρακρατούμενοι Φόροι»

• Την εξάλειψη ή έστω τον περιορισμό υποβολής 
δηλώσεων με τους κωδικούς του εκπροσώπου των 
Νομικών προσώπων.

• Τον  περιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την 
υποβολή δηλώσεων. ( π.χ παρακρατούμεων φόρων).



Αιτήματα - ενέργειες άμεσης υλοποίησης προς την ΑΑΔΕ – Ο.Ε.Ε.

Εκπαίδευση

• Την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Φορολογικής και 

Τελωνειακής Ακαδημίας ( πάγιο αίτημα ) και ειδικότερα στο 

πρόγραμμα  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY 

DATA-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ή με τους κωδικούς του Taxisnet ή 

μέσω του Ο.Ε.Ε με ανάρτηση του υλικού στην αναγκαία εκπαίδευση.

• Το Ο.Ε.Ε σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ να προφέρει στα μέλη του ως 

ανταποδοτική υπηρεσία  το σύνολο των αναγκαίων εφαρμογών 

(λογισμικό) με την σχετική εκπαίδευση για την εξάσκηση των επι

μέρους δραστηριοτήτων.  

Επίλογος

Ο χρόνος επίτευξης των προσδοκώμενων 

ωφελειών που έχει θέσει η ΑΑΔΕ είναι 

ανάλογος του χρόνου ανάρτησης  των 

αναγκαίων εφαρμογών (εργαλείων) που η 

ΑΑΔΕ είναι υποχρεωμένη να διαθέσει στις 

επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία όπως η 

επίτευξη και ποιότητα των στόχων που έχει 

θέσει  είναι ανάλογη του επιπέδου της 

εκπαίδευσης που θα προσφέρει.  



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας.


