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Ζ.3.16 Χαρακτηρισμοί γραμμής

Για κάθε παραστατικό ο χρήστης πρέπει να χαρακτηρίσει κάθε γραμμή. Ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού 
και αν πρόκειται για αυτοτιμολόγηση θα πρέπει να κάνει είτε χαρακτηρισμό εσόδων είτε εξόδων. Στην περίπτωση του 
χαρακτηρισμού εσόδων κάνει μόνο χαρακτηρισμό Ε3. Στην περίπτωση του χαρακτηρισμού εξόδων κατά περίπτωση 
εκτός από χαρακτηρισμό Ε3 θα πρέπει να κάνει και χαρακτηρισμούς ΦΠΑ.

Για κάθε χαρακτηρισμό πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία και το είδους του χαρακτηρισμού.
Όταν χαρακτηρίζουμε έξοδα όταν η επιλεγμένη κατηγορία είναι «Χαρακτηρισμοί» ΦΠΑ, τότε πρόκειται για 

χαρακτηρισμό ΦΠΑ. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν χαρακτηρισμούς Ε3.
Πατώντας το εικονίδιο δεξιά από το ποσό της γραμμής μεταφέρει στο ποσό την αξία που δεν έχει χαρακτηριστεί.
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Αν σε μία γραμμή έχουμε ένα χαρακτηρισμό έχουμε την επιλογή να εφαρμόσουμε το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό 
σε όλες τις γραμμές του παραστατικού για όλο το ποσό της γραμμής. Ο χαρακτηρισμός θα εφαρμοστεί και σε 
γραμμές του παραστατικού που θα προσθέσουμε στη συνέχεια.
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Ζ.3.17 Φόροι παραστατικού

Εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να ορίζει τους φόρους σε επίπεδο παραστατικού και ο τύπος του παραστατικού 
μπορεί να έχει φόρους εκτός του ΦΠΑ τότε υπάρχει η ενότητα Φόροι παραστατικού.

Για κάθε φόρο που ορίζουμε είναι υποχρεωτικό να ορίσουμε τον τύπο φόρου, την κατηγορία φόρου και το 
ποσό. Προαιρετικά μπορούμε να ορίσουμε και την υποκείμενη αξία στην οποία αναφέρεται ο φόρος. Σε αυτή την 
περίπτωση αν η κατηγορία φόρου αντιστοιχεί σε ποσοστό το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να ορίσει διαφορετικό ποσό από αυτό που έχει υπολογιστεί.

Ζ.3.18 Σύνολα παραστατικού

Η τελευταία ενότητα του παραστατικού είναι τα σύνολα στο οποίο φαίνεται η επισκόπηση όσον αφορά τις αξίες 
και τους φόρους του παραστατικού.

Ζ.3.19 Αποθήκευση παραστατικού

Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώριση των στοιχείων του παραστατικού τότε μπορεί να επιλέξει 
Οριστικοποίηση παραστατικού. Κατά την οριστικοποίηση γίνεται έλεγχος αν το παραστατικό είναι σύμφωνο με τις 
επιχειρησιακές προδιαγραφές. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής τότε το παραστατικό οριστικοποιείται και λαμβάνει ΜΑΡΚ.
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Σε περίπτωση που βρεθούν λάθη τότε εμφανίζεται μία λίστα με τα λάθη που εντοπίστηκαν.

Κλείνοντας το παράθυρο εμφανίζεται ένα κόκκινο θαυμαστικό δίπλα στα πεδία που έχουν λάθος. Πηγαίνοντας το 
ποντίκι πάνω σε κάποιο θαυμαστικό εμφανίζεται το μήνυμα λάθους. Σε περίπτωση που μία αναδιπλωμένη ενότητα 
περιέχει λάθη, τότε εμφανίζεται ένα θαυμαστικό στην επικεφαλίδα της ενότητας.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει προσωρινά ένα παραστατικό και να το οριστικοποιήσει σε 
μεταγενέστερο χρόνο.
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Ζ.4 Αναζήτηση παραστατικών

Η εφαρμογή παρέχει στον χρήστη πολλαπλές επιλογές αναζήτησης των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί 
στην ΑΑΔΕ, μέσω της οθόνης αναζήτησης.

Πιο αναλυτικά, θέτοντας κάποιο από τα Κριτήρια αναζήτησης ή συνδυασμό αυτών εμφανίζεται πίνακας με τις 
ζητούμενες εγγραφές.

Σημείωση:
Αν επιλεχθεί ως κριτήριο αναζήτησης ο ΜΑΡΚ (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης) δεν μπορεί να 

προστεθεί άλλο κριτήριο.
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Επιλέγοντας κάποια από τις γραμμές του παραπάνω πίνακα εμφανίζεται επιλεγμένο παραστατικό.
Αν θέλουμε να το ανοίξουμε σε άλλη καρτέλα πατάμε τη ροδέλα του ποντικιού πάνω στη παραστατικό που 

θέλουμε.
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Ζ.5 Εγγραφή στο myDATA REST API

Η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει κατάλληλη διεπαφή API (Application Programming Interface) την οποία οι επιχειρήσεις 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά τους μέσω των ERP συστημάτων 
τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η απόκτηση κωδικού API μέσω της φόρμας εγγραφής.
Επιλέγοντας τη Νέα εγγραφή, συμπληρώνουμε τα στοιχεία που ζητούνται και η εφαρμογή δημιουργεί τον κωδικό 

ο οποίος είναι απαραίτητος για την κλήση του API και την διαβίβαση των παραστατικών στην ΑΑΔΕ.

Σημείωση:
Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μια εγγραφή που έχει διαγραφεί. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέας 

εγγραφής χρησιμοποιώντας το ίδιο username/e-mail με την εγγραφή που έχει διαγραφεί.
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Ζ.6 Χαρακτηρισμός παραστατικού εξόδων

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πρέπει αν χαρακτηρίσουμε ένα παραστατικό που εκδόθηκε στις 28.2.2021 από 
εταιρία courier καθαρής αξίας 161,50 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 38,76 €.

Μέσω της αναζήτησης παραστατικών (βλ. σχετ. θ.Ζ.4) εμφανίζονται τα μη χαρακτηρισμένα παραστατικά. 
Επιλέγοντας ένα μη χαρακτηρισμένο παραστατικό εξόδου εμφανίζονται τα πλήρη στοιεία του, όπως έχουν αποσταλεί 
από τον εκδότη του στοιχείου:

Επιλέγοντας «Χαρακτηρισμός Εξόδων» οδηγούμαστε στην κάτωθι εικόνα:
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Κατόπιν, επιλέγοντας «Προσθήκη Χαρακτηρισμού», προστίθενται γραμμές προκείμενου να χαρακτηριστεί η 
κάθε γραμμή του παραστατικού, όπως και οι τυχόν φόροι που το βαρύνουν.

Στην περίπτωση των παραστατικών εξόδων, οι κατηγορίες χαρακτηρισμού είναι οι κάτωθι:
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Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρισμού, στη συνέχεια πρέπει αν επιλεγεί και το είδος. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται όλες οι πιθανές κατηγορίες και είδη που θα μπορούσαν να χαρακτηρίζουν το παραστατικό 
του παραδείγματος.
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2.1 Αγορές Εμπορευμάτων
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές (Ε3_102_001)
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) (Ε3_102_003)

2.2 Αγορές Α'-Β' Υλών
Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές (Ε3_202_001)
Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές (Ε3_302_001)
Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές (Ε3_313_001)

2.3 Λήψη Υπηρεσιών
Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fess) (Ε3_585_001)
Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες (Ε3_585_004)
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (Ε3_585_009)
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής (Ε3_585_010)
Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)

2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fess) (Ε3_585_001)
Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Ε3_585_002)
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας (Ε3_585_006)
Έξοδα ταξιδίων (Ε3_585_006)
Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών (Ε3_585_008)
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (Ε3_585_009)
Ενέργεια (Ε3_585_011)
Ύδρευση (Ε3_585_012)
Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)
Διαφήμιση και προβολή (Ε3_585_015)
Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Ε3_586)

2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fess) (Ε3_585_001)
Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Ε3_585_002)
Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες (Ε3_585_004)
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας (Ε3_585_005)
Έξοδα ταξιδίων (Ε3_585_006)
Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών (Ε3_585_008)
Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (Ε3_585_009)
Ενέργεια (Ε3_585_011)
Ύδρευση (Ε3_585_012)
Τηλεπικοινωνίες (Ε3_585_013)
Διαφήμιση και προβολή (Ε3_585_015)
Λοιπά έξοδα (Ε3_585_016)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Ε3_586)

2.10 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές (Ε3_102_001)
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του 
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) (Ε3_102_003)
Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές (Ε3_202_001)
Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές (Ε3_302_001)
Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές (Ε3_313_001)


