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Λήμμα Θέμα Σελ.
my data
εκτελωνιστές Η.2.1 - Η. 2.9 512-519
επιχειρήσεις του περιθωρίου κέρδους Η.5.1 534
ξενοδοχεία - διαβίβαση Η.4.1 - Η.4.10 524-532

συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις βλ. Περιεχόμενα 
Κεφαλαίου Κ

τουριστικά γραφεία βλ. τουριστικά γραφεία
φάκελος εισαγωγών Η.3.1 - Η.3.4 518-523

mydata
timologio Α.14.10 329
ψηφιακή έκδοση παραστατικών και ταυτόχρονη διαβίβαση Α.14.10 329

timologio
timologio Α.14.10 329
δικηγόροι Α.14.10.2 372
οδηγός εφαρμογής Α.14.10.1 329

Αγορά
αγαθού από περισσότερους του ενός αγοραστές Α.8.30 192
για λογαριασμό τρίτου Α.8.53 203

Αγρότες
αγορά γάλακτος από τυροκομικές επιχειρήσεις Α.8.7.5.2 158
αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές Α.5.5.45 121
δελτίο αποστολής Α.5.5.46 122
διακίνηση αγοραζόεμνου γάλακτος Α.5.5.46.3 123
διακίνηση αμπελοοινικών προϊόντων Α.5.5.46.7 124
διακίνηση και πώληση ελαιόλαδου από ελαιοτριβείο, κατ’ εντολή παραγωγών Α.8.7.5.3 158
διακίνηση συσπόρου βάμβακος παραγωγού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις Α.5.5.46.6 124
δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017 Α.8.10.6 168
ειδικού καθεστώτος Α.1.2 15
είσπραξη των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης Α.8.10.5 167
έκδοση τιμολογίων Α.8.10 163
έκδοση τιμολογίων από παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων στις 
λαϊκές αγορές Α.8.10.8 168

παραλαβή – διακίνηση αγροτικών προϊόντων από τις εγκαταστάσεις του 
παραγωγού στις εγκαταστάσεις του τελικού παραλήπτη Α.5.5.46.5 124

παραστατικού ελαιοτριβείου Α.8.3.3.1 143
πιστωτικό τιμολόγιο από εκκοκκιστήρια βάμβακος Α.8.4.14 153
πωλήσεις αγροτικών προϊόντων Α.8.9 162
στοιχεία των σφαγείων κατά τη σφαγή των ζώων Α.8.7.5.7 160
συμπληρωματικό τιμολόγιο για πώληση νωπής ελαιοπυρήνας Α.8.7.5.5 159
τιμολόγιο αγοράς Α.8.7.5 157
τιμολόγιο αγοράς από τρίτο με ανάθεση Α.8.7.5.1 157
τιμολόγιο αμοιβής εκθλιπτικού δικαιώματος Α.8.3.3 142

Αγρότες ειδικού καθεστώτος
έκδοση ειδικού στοιχείου Α.8.10.1.2 165
έκδοση τιμολογίων Α.8.10.1.1 165
έννοια Α.8.10.1 164
παραστατικά από εκμεταλλευτές ελαιοτριβείου Α.8.7.1 156
παραστατικό διακίνησης αποθεμάτων σε σχέση με τους αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος Α.5.5.46.1 122

πιστωτικό τιμολόγιο Α.8.4.5 149
προαιρετική έκδοση τιμολογίου Α.8.10.1.3 166
τιμολόγιο λόγω μετάταξης από το κανονικό καθεστώς Α.8.10.4 167

Αγρότες κανονικού καθεστώτος
έκδοση τιμολογίων Α.8.10.2.1 166
έννοια Α.8.10.2 166
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παραστατικό διακίνησης αποθεμάτων σε σχέση με τους αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος Α.5.5.46.2 123

τιμολόγιο λόγω μετάταξης από το ειδικό καθεστώς Α.8.10.3 167
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
έννοια Α.1.1.11.2 13

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
βιβλία Α.3.14 79
βιβλία λοιπά Α.3.14.1 79
έκδοση εκκαθάρισης προς τα μέλη τους Α.8.10.7 168
έννοια Α.1.1.11 13
παραστατικά Α.8.68 227

Αλιείς
διακίνηση μη τιμολογηθέντων αλιευμάτων Α.5.5.46.4 123
έκδοση στοιχείων Α.8.7.5.6 159
τιμολόγιο αλιευτικών προϊόντων Α.8.61 206

Αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες
πιστωτικό τιμολόγιο Α.8.4.4 149

Αλλοδαπές επιχειρήσεις
βιβλία Α.3.17 80
ΕΛΠ Α.1.3 16
ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα Α.1.3.1 17

Αλλοδαπές ναυτιλιακές
βιβλία Α.3.21 81

Ανώνυμη Εταιρία
έννοια Α.1.1.2 10

Απλογραφικό σύστημα
απλογραφικό σύστημα 2014 Α.4.1.4.9 97
απογραφή αποθεμάτων Α.4.1.4.8 97
αυτοπαραδόσεις Α.3.10.9 75
δαπάνες αγοράς καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας Α.3.10.17 78
δαπάνες έρευνας Α.3.10.13 77
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Α.3.30 83
έννοια Α.3.10 69
επισφαλείς απαιτήσεις Α.3.10.4, Α.3.10.10 73, 76
επιχορηγήσεις Α.3.10.11 76
επιχορηγήσεις Ν. 3299/2004 Α.3.10.12 77
έσοδα επόμενης χρήσης Α.3.10.16 78
έσοδα εφημεριδοπώλη Α.3.10.8 75
ιδιοπαραγωγή παγίων Α.3.10.15 77
καταστροφές αποθεμάτων Α.3.10.5 74
κόστος πωληθέντος Α.4.1.4.9 97
πάγια Α.3.10.6 75
προσθηκές και βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα Α.3.10.14 77
συγκεντρωτική εγγραφής εσόδων Α.3.10.7 75
τήρηση Α.3.10.1 70
υπόχρεοι Α.3.10 69
φόροι και τέλη Α.3.10.3 72
χρόνος ενημέρωσης Α.6.1 130

Απόδειξη δαπάνης
τίτλος κτήσης βλ. Τίτλος κτήσης

Απόδειξη εσόδου
μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού από πρατήρια υγρών καυσίμων Α.12.3.22 256
πρατηρίων υγρών καυσίμων Α.12.3.21 256

Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων
για πακέτα εκδρομών που περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια Α.12.3.58.7 272
έκδοση από τις αεροπορικές εταιρείες Α.12.3.58.10 273
έκδοση στοιχείων για ακύρωση Α.12.3.58.3 271
περιεχόμενο Α.12.3.58.2 271
χρόνος έκδοσης Α.12.3.58.1 271
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Αποθέματα
αναλώσιμα υλικά Α.4.1.3.2 90
απόκτηση εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία Α.5.5.43 119
έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας Α.4.1.3.1 89
εμπορεύματα Α.4.1.3.2 90
έννοια Α.4.1.3.2 90
έτοιμα προϊόντα Α.4.1.3.2 90
ημιτελή προϊόντα Α.4.1.3.2 90
κοσμήματα Α.5.5.26 113
παραγωγή σε εξέλιξη Α.4.1.3.2 90
παρακαταθήκη Α.5.5.40 117
παρακολούθηση ανά αποθηκευτικό χώρο Α.4.1.4.11 101
πρώτες και βοηθητικές ύλες Α.4.1.3.2 90
τεκμηρίωση διακίνησης Α.5.5.5 108
υλικά συσκευασίας Α.4.1.3.2 90
υπολείμματα Α.4.1.3.2 90
υποπροϊόντα Α.4.1.3.2 90
φυσική απογραφή βλ. Φυσική απογραφή
χρόνος ενημέρωσης κόστους κτήσης Α.6.1.2 132
χρόνος προσδιορισμού ποσότητας Α.6.2 132

Αρχή του δεδουλευμένου
έννοια Α.3.7 56
τόκοι αλλοδαπής Α.3.7 56
τόκοι ημεδαπής Α.3.7 56

Αστική εταιρεία κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
έννοια Α.1.1.8 12

Αστικός συνεταιρισμός
βιβλία Α.3.13 79
έννοια Α.1.1.10 12

Ατομική επιχείρηση
κατάταξη Α.2.7 40

Αυτοπαράδοση
διαφήμιση βιβλιοπωλείου σε περιοδικό έκδοσής του Α.8.65.13 218

ειδικό στοιχείο
βλ. Στοιχείο 

αυτοπαράδοσης, 
Δωρεάν διάθεση

εκδιδόμενα στοιχεία Α.8.65.3 215
έννοια Α.8.65 212
σκάφους Α.8.65.12 218

Βιβλία
Αγροτικοί συνεταιρισμοί Α.3.14 79
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Συγχωνευμένοι Α.3.14.2 0
αλλοδαπές επιχειρήσεις Α.3.17 80
αλλοδαπές ναυτιλιακές Α.3.21 81
Αστικός συνεταιρισμός Α.3.13 79
δασικοί αναγκαστικοί συνεταιρισμοί Α.3.33 84
ΕΠΕ ημεδαπή του α.ν. 89/1967 Α.3.18 80
Ιατρική Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Α.3.16 80
Κοιν.Σ.Επ. Α.3.12 78
Κοινοπραξία εκμετάλλευσης ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων Α.3.20 80
Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής Α.3.15 79
πλοία Α.3.19 80

Βιβλίο αποθήκης
απαλλαγή Α.4.1.3.5 91
περιεχόμενο Α.4.1.4 93

Βιβλίο εσόδων - εξόδων

τήρηση βλ. Απλογραφικό 
σύστημα
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Βιβλίων ενημέρωση
αγορά τηλεκαρτών Α.3.31 83
άμισθοι υποθηκοφύλακες Α.3.28 83
δικηγόροι Α.3.26 82
εκμεταλλευτής Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ) Α.3.24 81
εφημεριδοπώλες Α.3.22 81
ιδιοκτητών ΚΤΕΛ Α.3.25 82
μη εκπιπτόμενες δαπάνες Α.3.29 83
πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων Α.3.23 81
πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου Α.3.32 84
συμβολαιογράφοι Α.3.27 82

Γυναικείοι συνεταιρισμοί
έννοια Α.1.1.11.1 13

Δασμολογητέα αξία
υπολογισμός Α.3.5.1 53

Δείγματα
εκδιδόμενα στοιχεία Α.8.65.19 221
ορισμός Α.8.65.19 221

Δελτία συμμετοχής
σε εκδρομή ή περιήγηση Α.12.3.15 253

Δελτίο αποστολής
αγρότες Α.5.5.46 122
αγρότες ειδικού καθεστώτος Α.5.5.46.1 122
αγρότες κανονικού καθεστώτος Α.5.5.46.2 123
διακίνηση βλ. Διακίνηση
εξαιρέσεις Α.5.5.4 107
κατανάλωση φαγητών σε εστιατόρια Α.5.5.13 110
περιεχόμενο Α.5.5.1 106
προσδιορισμός βάρους Α.5.5.11 110
προσδιορισμός βάρους - Αδυναμία Α.5.5.18 111
τριγωνικές πωλήσεις Α.5.5.10 109
τρόπος έκδοσης Α.5.5.3 107
χρονικό όριο ισχύος Α.5.5.12 110
χρόνος έκδοσης Α.5.5.2 106

Δελτίο αποστολής συγκεντρωτικό
διάρκεια ισχύος επί μεταφοράς δειγμάτων Α.5.5.24 112
περιεχόμενο Α.5.5.6 108

Δελτίο ποσοτικής παραλαβής
περιεχόμενο Α.5.5.7 109

Δημόσιες συμβάσεις
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης Α.14.8.1 316
αρχιτεκτονική ηλεκτρονικής τιμολόγησης Α.14.8.1 316
διαδικασίες επεξεργασίας τιμολογίων Α.14.8.3 317
διαδικασίες και πληρωμής Α.14.8.3 317
διαδικασίες παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων Α.14.8.3 317
εθνικός μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου Α.14.8.5, Α.14.8.6 318, 319
εθνικός μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου - πεδία Α.14.8.7 319
επιχειρησιακή λειτουργία του δικτύου Α.14.8.2 316
ηλεκτρονική τιμολόγηση Α.14.8 314
μεταβατικές διατάξεις Α.14.8.4, Α.14.8.8 317, 324
τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων Α.14.8.1 316

Διαγνωστικό κέντρο
έννοια Α.12.3.24 257

Διάθεση
ηλεκτρονικού χρήματος και χρεωστικών καρτών Α.8.39 200
ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών 
μοσχευμάτων, προς ασθενείς, μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών Α.8.29 192
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περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή μέσω τρίτου Α.8.44 201
Διακίνηση
αγαθών για δωρεάν διάθεση από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό Α.5.5.30 114
αγαθών και παραμονή στις εγκαταστάσεις του πωλητή για φύλαξη Α.5.5.20 111
αγαθών σε άυλη μορφή Α.5.5.35 115
αγαθών σε έκθεση στο εξωτερικό και πιθανή πώληση Α.5.5.21 111
αγοραζόμενου γάλακτος από αγρότες Α.5.5.46.3 123
αγροτικών προϊόντων από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού στις 
εγκαταστάσεις του τελικού παραλήπτη Α.5.5.46.5 124

αμπελοοινικών προϊόντων Α.5.5.46.7 124
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων με εμπορευματική αξία Α.5.5.34 115
αναλωσίμων και ιατρικών μηχανημάτων που απαιτούνται για την παροχή, κατ΄ 
οίκον, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από τις κινητές μονάδες νοσηλείας Α.5.5.39 116

αποθεμάτων εταιρίας catering, σε εκδηλώσεις μαζικής εστίασης Α.5.5.25 112
άχρηστων - απαξιωμένων προϊόντων Α.5.5.27 113
διαφημιστικών ειδών Α.5.5.31 114
δωρεάν διατιθέμενων CD Α.5.5.30.1 114
εγγράφων και αγαθών από εταιρείες ταχυμεταφορών Α.5.5.38 115
ειδών από αυτόματα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα Α.5.5.23 112
ελλείμματα κατά την παραλαβή Α.5.5.8 109
ενδοκοινοτική παράδοση Α.5.5.42 117
επιτραπέζιων ελιών Α.12.3.6 250
εφημερίδων και περιοδικών Α.5.5.14 110
εφημερίδων και περιοδικών σε CD Α.5.5.36 115
ζώντων ζώων προς σφαγή Α.5.5.19 111
καύσιμα στερεής βιομάζας Α.12.3.20 255
κενών κάδων μεταφοράς απορριμμάτων Α.5.5.28 113
κενών φιαλών Α.5.5.16 110
κτηνοτροφικών προϊόντων προς πώληση, από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Α.5.5.22 112

λιανική πώληση Α.5.5.9 109
μελιού Α.9.7 233
μη εμπορεύσιμων αγαθών από επιχείρηση εκμετάλλευσης - διανομής 
κινηματογραφικών ταινιών Α.5.5.32 114

μη τιμολογηθέντων αλιευμάτων Α.5.5.41 117
Α.5.5.46.4 123

νωπών οπωρολαχανικών Α.5.5.44 120
πλεονάσματα κατά την παραλαβή Α.5.5.8 109
προσωρινά εναποτεθέντων αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
τη χώρα μας Α.5.5.42.1 119

συσπόρου βάμβακος παραγωγού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις Α.5.5.46.6 124
υγρών καυσίμων και σχηματισμός δειγμάτων Α.9.8.1 234
υλικών σε τεχνικό έργο, το οποίο εκτελείται με υλικά που ανήκουν στον 
κατασκευαστή Α.5.5.37 115

υλικών τα οποία προορίζονται για έλεγχο ποιότητας. Α.5.5.29 114
φωτογραφιών Α.12.3.9 252
φωτογραφιών από φωτορεπόρτερ Α.5.5.15 110
χονδρικώς πωληθέντων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Α.5.5.17 110
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων Α.5.5.33 115

Δικαστικός επιμελητής
φορολογητέα αξία αμοιβής Α.12.3.27 261

Δικηγορικές εταιρείες

έκδοση στοιχείων Α.12.3.26.8, βλ. 
Δικηγόροι 260

έννοια Α.1.1.12 14
Δικηγορικοί σύλλογοι
έκδοση γραμματίων προκαταβολής Α.12.3.26.3 259
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Δικηγόροι
αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης - Εκδιδόμενα στοιχεία Α.12.3.26.5 259
διαδικαστικές ενέργειες στα πλαίσια ενιαίας εντολής Α.12.3.26.6 260
ειδική εκλογική αποζημίωση Α.12.3.26.9 261
εκδιδόμενα στοιχεία συνδίκων πτώχευσης και κηδεμόνας σχολάζουσας 
κληρονομιάς Α.12.3.26.10 261

έκδοση Α.12.3.26 257
μέρισμα Α.12.3.26.7 260
περιεχόμενο εκδιδόμενων στοιχείων Α.12.3.26.4 259
προκαταβολή φόρου Α.12.3.26.1 257
χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου Α.12.3.26.2 258

Διπλογραφικό σύστημα
αγορά με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους Α.3.9.9 68
αναλυτικό καθολικό Α.3.9 61
εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων Α.3.9.3 66
έννοια Α.3.9 61
εξάντληση αρίθμησης λογαριασμού Α.3.9.6 67
επιταγές - αξιόγραφα Α.3.9.2 65
ημερολόγιο Α.3.9 61
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Α.3.9.4 66
ισοζύγιο Α.3.9 61
λογαριασμοί τάξεως Α.3.9.5 66
λογιστικά συστήματα Α.3.9.1 64
παραγγελίες στο εξωτερικό Α.3.9.7 67
προκαταβολές και πιστώσεις Α.3.9.7 67
συγκεντρωτική εγγραφή εσόδων Α.3.9.8 68
υπόχρεοι Α.3.9 61
χρόνος ενημέρωσης Α.6.1 130

ΔΠΧΑ
προαιρετική εφαρμογή Α.1.4.1 21
υπόχρεοι Α.1.4 17

Δώρα
εκδιδόμενα στοιχεία Α.8.65.19 221
ορισμός Α.8.65.19 221

Δωρεάν
παροχή υπηρεσίας από μηχανικό Α.12.3.31 262

Δωρεάν διάθεση
αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες Α.8.65.22 223
αγαθών από επιχείρηση (φαρμακείο) σε πελάτες αυτής Α.8.65.14 218
αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής 
κρίσης Α.8.65.23 224

εμβολίων από παιδίατρο σε ιδιώτες πελάτες του Α.8.65.15 219
οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ειδών σε πελάτες Α.8.65.11 217
προσφερόμενα είδη στους πελάτες σε περίπτωση μη έκπτωσης του ΦΠΑ κατά 
την αγορά Α.8.65.9 216

Δωρεάν παράδοση
αγαθών και παροχή υπηρεσιών επί αυτοκινήτων πριν και μετά την πώλησή 
τους Α.8.65.16 219

Δωρεάν παροχή
γεύματος στο προσωπικό εστιατορίου Α.8.65.10 217

Ειδική Φόρμα Καταχώρησης
έννοια Ε.14 449
επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα χρήσης Ε.15 449
χρόνος και τρόπος διαβίβασης παραστατικών Ε.16 449

Εισιτήρια
θεαμάτων Α.12.3.62 275

Εκκαθάριση
αγροτικών συνεταιρισμών προς τα μέλη τους Α.8.10.7 168
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παραστατικό Α.8.8.1 161
πώληση μέσω τρίτου Α.8.8 161
χρόνος έκδοσης στην πώληση εφημερίδων και περιοδικών Α.8.16 185

Έκπτωση λόγω τζίρου
γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. Α.8.4.8.1 151
χρόνος έκδοσης Α.8.4.8 151

Εκτελωνιστές
my data Η.2.1 - Η. 2.9 512-519

ΕΛΠ
μη υπόχρεοι Α.1.2 15
υπόχρεοι εφαρμογής Α.1.1 9

Ενεργειακά προϊόντα
διαβίβαση δεδομένων Α.14.9 329

Ένωση προσώπων
έννοια Α.1.1.15.2 15

Εξωτερικός λογιστής
τήρηση βιβλίων Α.5.14 129
υποχρεώσεις Α.5.14 129

Επαγγελματική περιουσία
έννοια Α.4.1.3.3 91

ΕΠΕ ημεδαπή του α.ν. 89/1967
βιβλία Α.3.18 80

Επιχειρήσεις του περιθωρίου κέρδους
my data Η.5.1 534

Επιχείρηση
απλογραφικό λογιστικό σύστημα Δ.9 443
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Δ.8 443
επιλογή Παρόχου Δ.3 442
επιλογή της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε. Δ.7 443
που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης Δ.5 442
που έχει την υποχρέωση ή επιλέγει ERP Δ.4 442
που έχει την υποχρέωση ή επιλέγει Φ.Η.Μ. αποκλειστικά για λιανικές 
συναλλαγές Δ.6 443

συναλλαγές εσόδων λιανικής B2C Δ.2 439
συναλλαγές χονδρικής B2B και B2G Δ.1 439

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
έννοια Α.1.1.3 10

Ετερόρρυθμη εταιρεία
έννοια Α.1.1.6 12
κατάταξη Α.2.7 40

Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές
έννοια Α.1.1.4 10

Ευκαιριακή απασχόληση
έννοια Α.1.2 15

Εφημερίδες
χρόνος έκδοσης εκκαθάρισης Α.8.16 185

Εφημεριδοπώλες
τρόπος ενημέρωσης βιβλίων Α.3.22 81

Ηλεκτρονικά βιβλία

συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις βλ. Περιεχόμενα 
Κεφαλαίου Κ

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων
δεδομένα που διαβιβάζονται Β.4 418
διαδικασία Β.5 419
εγγραφές οντότητας Θ.1.4 540
ειδικές υποχρεώσεις οντοτήτων Β.7 421
εκδότης Θ.1.1 539
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έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας Β.8 422
εξαιρούμενοι Β.3 418
λήπτης Θ.1.2 539
λήπτης – παράλειψη διαβίβασης εκδότη Θ.1.3 539
ορισμοί Β.1 417
ρόλοι οντότητας Θ.1 539
υπόχρεοι Β.2 417
φορολογικά κίνητρα Β.9 424
χαρακτηρισμός συναλλαγών Β.7 421
χρόνος Β.6 420

Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων
υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης λογισμικού Π.3 870

Ηλεκτρονική τιμολόγηση
για το Λήπτη που δηλώνει στην Α.Α.Δ.Ε. ότι αποδέχεται να λαμβάνει 
ηλεκτρονικά τιμολόγια Ε.5 447

δήλωση αποκλειστικής χρήσης μέσω παρόχου Β.9.1 428
κίνητρα Ε.3 447
κίνητρα για τον Εκδότη Ε.4 447

Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)
πώληση Α.8.47 202

Ιατρική Εταιρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
βιβλία Α.3.16 80

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
βιβλία Α.3.9.4 66
έννοια Α.1.1.5 11

Ισολογισμός
ενεργητικό Α.2.5.1 37

Κανάλια Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων
πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Ε.1 447

Κατασκευή
σφραγίδων, κλειδιών κτλ Α.12.3.8 252

Κοιν.Σ.Επ.
βιβλία Α.3.12 78

Κοινοπραξία
επιδικασθέντα ποσά μετά τη λύση της Α.8.17 185

Κοινοπραξία εκμετάλλευσης ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων
βιβλία Α.3.20 80

Κοινοπραξία που ασκεί εμπορική δραστηριότητα
έννοια Α.1.1.13 14

Κοινοπραξία του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
έννοια Α.1.1.13.1 14

Κοινωνία αστικού δικαίου
έννοια Α.1.1.9 12

Κύκλος εργασιών
Αγροτικοί συνεταιρισμοί Α.2.6.1 39
έννοια Α.2.6 38

Λιανική πώληση
εκδιδόμενα στοιχεία Α.12.1 247
έκδοση στοιχείων Α.12.2 247
εμπορία βρώσιμων σπορέλαιων προς τελικό καταναλωτή Α.12.3.5 249
εμπορία ελαιολάδου προς τελικό καταναλωτή Α.12.3.4 249
κατά τη διάρκεια έκθεσης από αλλοδαπή εταιρία Α.12.3.23 257
κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 
και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες-μεταπωλητές Α.12.1.1 247

μεταχειρισμένου Ι.Χ. από επιχείρηση Α.12.3.16 253
Λιανοπωλήτρια επιχείρηση
βιβλίο αποθήκης Α.4.1.3.4 91



                                                                                                                                                                                                 975

Λογιστής
βήματα διαχείρισης σχετικά με την αυτοματοποιημένη συσχέτιση ΜΑΡΚ 
εσόδων - εξόδων και λογιστικών εγγραφών εσόδων – εξόδων Γ.3 433

διαδικασίες που ακολουθεί ο μισθωτός λογιστής σε λογιστήριο επιχείρησης Γ.9 436

ενέργειες αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του πελάτη του στην 
περίπτωση εντοπισμού ανοικτών ΜΑΡΚ και ανοικτών λογιστικών εγγραφών Γ.4 435

ενέργειες εκκίνησης της διαβίβασης δεδομένων Γ.7 436
επιβεβαίωση ορθότητας ή ασυνεπειών Γ.8 436
ευθύνη και υποχρεώσεις Α.5.14.3 130
θεμελιώδεις αρχές ασκήσεως επαγγέλματος Α.5.14.1 129
λογισμικό Γ.1 433
ορισμοί Α.5.14.2 129
περιεχόμενο διαβίβασης δεδομένων Γ.2 433
τρόπος διαβίβασης δεδομένων Γ.2 433
υποχρέωση εξουσιοδότησης Γ.6 436
χρόνος διαβίβασης Γ.5 435

Λογιστικά αρχεία
αρχείο αποθεμάτων τρίτων Α.4.1.5 102
αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Α.4.1.1 85
αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και 
λοιπούς τίτλους Α.4.1.2 87

αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων Α.4.1.3 87
αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης Α.4.1.7 103
αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων Α.4.1.8 103
αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων Α.4.1.6 102
αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα Α.4.1.9 104
γλώσσα  τήρησης Α.3.5 52
γλώσσα τήρησης Διεθνούς ομίλου Α.3.5.2 53
δασμολογητέα αξία Α.3.5.1 53
έλεγχος Α.5.9 126
έννοια Α.3.1.2, Α.3.1.3 43
ευθύνη τήρησης Α.5.2 105
ημερομηνία συναλλαγής Α.5.7 126
λοιπά Α.4.1.10 104
νόμισμα τήρησης Α.3.5 52
συγχώνευση Α.5.8 126
συνένωση Α.5.8 126
σύνταξη σε ξένη γλώσσα και νόμισμα Α.5.12 128
τεκμηρίωση Α.5.6.1 125
τόπος διαφύλαξης Α.7.2 138
τρόπος διαφύλαξης Α.7.3 138
τρόπος τήρησης Α.3.4 52
υποχρέωση τήρησης Α.3.2 44
χρόνος διαφύλαξης Α.7.1 132
χρόνος ενημέρωσης Α.6.1 130

Λογιστικά στοιχεία
γλώσσα  τήρησης Α.3.5 52
νόμισμα τήρησης Α.3.5 52

Λογιστική - Φορολογική βάση
έξοδα Α.3.3.2 46
έσοδα Α.3.3.2 46
λογαριασμοί ισολογισμού Α.3.3.3 47
μόνιμες διαφορές Α.3.3.1 45
παρακολούθηση Α.3.3 45
προσωρινές διαφορές Α.3.3.1 45
πώληση παγίου Α.3.3.4 51
χρόνος ενημέρωσης Α.6.1.1 131
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Λογιστικό σύστημα
αλλαγή κατηγορίας βιβλίων λόγω εκκαθάρισης Α.3.10.2 72
δανειακές συμβάσεις υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού Α.3.11 78
διασφάλιση αξιοπιστίας Α.5.1 105
διασφάλιση αξιοπιστίας της θυγατρικής εταιρείας Α.5.10 127
έννοια Α.3.1.2 43
εξωτερικός λογιστής Α.5.13 129
παροχή πληροφοριών Α.5.6 125
συνένωση οντοτήτων Α.5.11 128

Μέσος όρος εργαζομένων
άδειες άνευ αποδοχών Α.2.4.4 36
αναστολή συμβάσεων εργασίας Α.2.4.1 30
απουσίες Α.2.4.4 36
διαλείπουσα εργασία Α.2.4.3 33
εκ περιτροπής απασχόληση Α.2.4.3 33
έννοια Α.2.4 29
που απολύονται Α.2.4.3 33
που αποχωρούν Α.2.4.3 33
ωρομίσθιοι καθηγητές φροντιστηρίων Α.2.4.2 32

Μεταβίβαση
αγαθών ως εισφορά κεφαλαίου ή κατά τη μετατροπή εταιρίας σε άλλη νομική 
μορφή Α.8.24 188

ατομικής επιχείρησης λόγω κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής Α.8.27 190
επιχείρησης ή μέρους ή κλάδου αυτής με επαχθή αίτια Α.8.26 189
εταιρικής μερίδας Ο.Ε. Α.8.23 188
Φ.Δ.Χ. και δικαιώματος άδειας Α.8.22 187

Μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο
έννοια Α.1.1.15 15

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής
βιβλία Α.3.15 79

Νομικό πρόσωπο
έννοια Α.1.1.1 9

Ξενοδοχεία
my data Η.4.1 - Η.4.10 524-532

Οδηγίες
υποβολής Αίτησης λήψης Άδειας Καταλληλότητας Υποψήφιων Παρόχων 
(ΥΠΑΗΕΣ) Π.3 870

Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας
αναζήτηση παραστατικών Ζ.4 477
αποθήκευση παραστατικού Ζ.3.19 475
γενικά στοιχεία διεπαφής Ζ.3.1 466
γενικά στοιχεία παραστατικού Ζ.3.7 468
γενικές πληροφορίες εφαρμογής Ζ.1 463
εγγραφή στο myDATA REST API Ζ.5 479
εισαγωγή παραστατικού Ζ.3 466
εμφάνιση πεδίων Ζ.3.3 467
ενότητες παραστατικού Ζ.3.2 467
επικεφαλίδα γραμμής Ζ.3.13 472
λειτουργικότητα Εφαρμογής Ζ.1.3 463
πεδία με καθορισμένες τιμές Ζ.3.5 467
πεδία με πολλές γραμμές Ζ.3.6 468
πεδία οντοτήτων Ζ.3.11 470
πρόσβαση στην εφαρμογή Ζ.1.1 0
στοιχεία οντοτήτων Ζ.3.9 470
σύνολα παραστατικού Ζ.3.18 475
συνοπτικό βιβλίο Ζ.2 465
σύνοψη – χαρακτηρισμοί παραστατικού Ζ.3.12 471
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συντελεστής και ποσό ΦΠΑ Ζ.3.14 472
συσχετιζόμενο παραστατικό Ζ.3.8 469
υπόλοιποι φόροι Ζ.3.15 472
υποχρεωτικότητα οντοτήτων Ζ.3.10 470
υποχρεωτικότητα πεδίων Ζ.3.4 467
φόροι παραστατικού Ζ.3.17 475
χαρακτηρισμοί γραμμής Ζ.3.16 473
χαρακτηρισμός παραστατικού εξόδων Ζ.6 480
χαρακτηριστικά και απαιτήσεις εφαρμογής Ζ.1.2 463

Οδηγός γρήγορης πρόσβασης στην πλατφόρμα
εγγραφή για διαβίβαση μέσω ERP συστημάτων ΣΤ.3 458
είσοδος στην υπηρεσία ΣΤ.1 455
εξουσιοδότηση Λογιστή ΣΤ.2.1 457
εξουσιοδότηση Λογιστή ή Παρόχου ΣΤ.2 455
εξουσιοδότηση Παρόχου ΣΤ.2.2 458

Ομόρρυθμη εταιρεία
έννοια Α.1.1.7 12
εταιρικής μερίδας Ο.Ε. Α.8.23 188
κατάταξη Α.2.7 40
λύση λόγω μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου και άσκηση ατομικής επιχείρησης 
στον ίδιο χώρο από μέλος αυτής Α.8.25 188

Οντότητες
αλλαγή ιδιοκτησίας Α.2.9 41
αλλαγή κατηγορίας Α.2.3.1 28
αλλαγή τύπου Α.2.9 41
αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί Α.2.3.4 29
δημόσιου ενδιαφέροντος Α.2.2 26
διαχωρισμός Α.2.1 26
ενεργειακή Κοινότητα Α.2.3.2 28
έννοια Α.2.2 26
ισχύς κριτηρίων μεγέθους Α.2.3.1 28
κατηγορίες Α.2.3 27
Κοινοπραξίες Α.2.3.3 29
κύκλος εργασιών Α.2.6 38
μεγάλες Α.2.3 27
μέγεθος οντότητας μετά από μετατροπή από ΕΕ σε ΑΕ Α.2.10 41
μεσαίες Α.2.3 27

μέσος όρος εργαζομένων Α.2.4, βλ. Μέσος όρος 
εργαζομένων 29

μικρές Α.2.3 27
πολύ μικρές Α.2.3 27
συνένωση Α.5.11 128
σύνολο ενεργητικού Α.2.5 36

Οντότητες πολύ μικρές
ατομική επιχείρηση Α.2.7 40
εμπορία υγρών καυσίμων Α.2.8 41
ενεργητικό Α.2.5.2 38
ετερόρρυθμη εταιρεία Α.2.7 40
ομόρρυθμη εταιρεία Α.2.7 40

ΟΣΕΚΑ
ΕΛΠ Α.1.7 23
επιμέτρηση Ενεργητικού Α.1.7.1 23
ισολογισμός Α.1.7.2 24
κατάσταση εξέλιξης καθαρών περιουσιακών στοιχείων Α.1.7.3 25

Παράδοση
υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα Α.9.8 234

Παρακράτηση φόρου
αμοιβές διοίκησης και αμοιβές για τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες Α.8.35 194
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αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών 
έργων Α.8.36 199

αρχιτέκτονες και μηχανικοί Α.8.37 199
Παραστατικά
«επιδότηση» επιτηδευματία συνδρομητή από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Α.8.49 202
από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών Α.8.46 202
για τις μεταφορές αγαθών Α.12.3.60 274
για τουριστικά πακέτα που δεν περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια Α.12.3.59 274
διακίνηση αποθεμάτων Α.5.5 106
διάκριση πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών Α.8.34 194
διανομή και τιμολόγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων Α.8.31 193
διεθνή έγγραφα μεταφοράς Α.8.65.18 220
επαναλαμβανόμενες πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε ασφαλιστικά 
ταμεία Α.8.48 202

επισκευή αγαθού στο χρόνο της εγγύησης Α.8.65.20 222
καταβολή αποζημίωσης από επιχείρηση σε υπάλληλό της για δαπάνες που 
πραγματοποίησε στην αλλοδαπή Α.8.65.21 222

καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε 
επιτηδευματίες Α.8.51 203

στήλες δεδομένων Π.2 861
συναλλαγών Α.5.4 105
τυποποιήσεις δεδομένων Π.1 855
χρόνος έκδοσης για παρεχόμενες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περίπτωση 
προσφυγής σε δικαστήριο Α.8.55 204

Παραστατικά ΑΑΔΕ
ακύρωση Θ.9 796
ακύρωση παραστατικών - εγγραφών ληπτών Θ.9.1.1 796
ακύρωση παραστατικών οντότητας Θ.9.1.2 796
κατηγοριοποίηση Θ.2 540
κατηγοριοποίηση 1 - αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής Θ.3 540
κατηγοριοποίηση 1 - μη αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ημεδαπής / 
αλλοδαπής Θ.4 674

κατηγοριοποίηση 2 - μη αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη ημεδαπής / 
αλλοδαπής Θ.3.4 618

κατηγοριοποίηση 2 - μη αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής / 
αλλοδαπής Θ.6 708

κατηγοριοποίησης 3 - εγγραφές τακτοποίησης εσόδων-εξόδων Θ.8 772
Παραστατικά ΑΑΔΕ / αγορές - δαπάνες
αποκτήσεις τρίτων χωρών Θ.7.1.2 737
ειδικό στοιχείο (έξοδο) – απόδειξη πληρωμής Θ.7.3 764
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Θ.7.1.1 733
ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών Θ.7.1.3 741
ενοίκια - έξοδο Θ.7.3.1 765
ΕΦΚΑ και λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί Θ.7.1.5 748
κατηγοριοποίηση 2 - αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής Θ.7 732
λήψη υπηρεσιών τρίτων χωρών Θ.7.1.4 744
παράλειψη ηλεκτρονικής διαβίβασης του εκδότη εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας Θ.7.3.2 768

παραστατικά οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια (δυναμικό) Θ.7.1.6 752
περιεχόμενο Θ.7.1 733
πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής Θ.7.1.7 756
συμβόλαιο – Έξοδο Θ.7.2 760
συμβόλαιο – έξοδο (τύπος) Θ.7.2.1 761

Παραστατικά ΑΑΔΕ / αυτοπαράδοση
περιεχόμενο Θ.3.6 636
στοιχείο αυτοπαράδοσης Θ.3.6.1 637
στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης Θ.3.6.2 640
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Παραστατικά ΑΑΔΕ / διακίνηση
μη συσχετιζόμενο Θ.3.9.3 663
μη συσχετιζόμενο (ποσοτικής παραλαβής) Θ.3.10.2 671
περιεχόμενο Θ.3.9 655
ποσοτική παραλαβή Θ.3.10 667
συσχετιζόμενο Θ.3.9.1 656
συσχετιζόμενο – συγκεντρωτικό Θ.3.9.2 659
συσχετιζόμενο (ποσοτικής παραλαβής) Θ.3.10.1 667

Παραστατικά ΑΑΔΕ / λήψη λιανικής
έξοδα - αγορές λιανικών συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Θ.6.1.1 709
κοινόχρηστα Θ.6.1.3 717
παραστατικά οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια (δυναμικό) Θ.6.1.5 724
παροχή λιανικών συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής Θ.6.1.2 713
περιεχόμενο Θ.6.1 709
πιστωτικό στοιχείο Θ.6.1.6 728
συνδρομές Θ.6.1.4 721

Παραστατικά ΑΑΔΕ / λιανική
αλπ Θ.4.1.1 675
ανάθεση έκδοσης Θ.4.1.7 697
απλοποιημένο τιμολόγιο Θ.4.1.3 683
απυ Θ.4.1.2 679
παροχή Θ.4.1.6 693
περιεχόμενο Θ.4.1 674
περίπτωση βλάβης Θ.4.2 701
πιστωτικό στοιχείο Θ.4.1.4 686
πώληση για λογαριασμό τρίτων Θ.4.1.5 690
συνενωμένα παραστατικά Θ.5 704

Παραστατικά ΑΑΔΕ / Παροχή υπηρεσίας
ανάθεση διαβίβασης τιμολογίων παροχής - χονδρική (πάροχος) - παραστατικά 
των περιπτώσεων από 3.2.1 έως και 3.2.4 Θ.3.2.6 603

ανάθεση τιμολόγησης παροχής - χονδρική (τρίτος) - παραστατικά των 
περιπτώσεων από 3.2.1 έως και 3.2.4 Θ.3.2.7 606

αυτοτιμολόγηση παροχής – χονδρική - παραστατικά των περιπτώσεων 3.2.1 
και 3.2.4 Θ.3.2.5 599

ενδοκοινοτική Θ.3.2.2 588
συμπληρωματικό παραστατικό Θ.3.2.4 596
τιμολόγιο Θ.3.2.1 584
τιμολόγιο (περιεχόμενο) Θ.3.2 584
τρίτες χώρες Θ.3.2.3 592

Παραστατικά ΑΑΔΕ / πιστωτικό
ανάθεση διαβίβασης Θ.3.5.4 629
ανάθεση τιμολόγησης Θ.3.5.5 633
αυτοτιμολόγηση Θ.3.5.3 626
μη συσχετιζόμενο Θ.3.5.2 622
περιεχόμενο Θ.3.5 618
συσχετιζόμενο Θ.3.5.1 618

Παραστατικά ΑΑΔΕ / πώληση
αμοιβή από πωλήσεις τρίτων Θ.3.1.5 565
ανάθεση διαβίβασης τιμολογίων Θ.3.1.8 577
ανάθεση τιμολόγησης Θ.3.1.9 580
αυτοτιμολόγηση Θ.3.1.7 574
εκκαθάριση πωλήσεων τρίτων Θ.3.1.5 565
ενδοκοινοτικές παραδόσεις Θ.3.1.2 553
παραδόσεις τρίτων χωρών Θ.3.1.3 557
πώληση για λογαριασμό τρίτων Θ.3.1.4 560
συμπληρωματικό τιμολόγιο Θ.3.1.6 570
τιμολόγιο Θ.3.1.1 541
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τιμολόγιο (περιεχόμενο) Θ.3.1 541
Παραστατικά ΑΑΔΕ / συμβόλαιο έσοδο
απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής Θ.3.8.2 651
ειδικό στοιχείο (έσοδο) – απόδειξη είσπραξης Θ.3.8 647
ειδικό στοιχείο αγροτών Θ.3.8.3 655
ενοίκια Θ.3.8.1 648
περιεχόμενο Θ.3.7 643
τύπος Θ.3.7.1 644

Παραστατικά ΑΑΔΕ / τακτοποίηση
αποσβέσεις Θ.8.1.2 777
εξόδων - λογιστική βάση Θ.8.1.5 788
εξόδων - φορολογική βάση Θ.8.1.6 792
εσόδων - λογιστική βάση Θ.8.1.3 780
εσόδων - φορολογική βάση Θ.8.1.4 784
μισθοδοσία Θ.8.1.1 773
περιεχόμενο Θ.8.1 772

Παραστατικά ΑΑΔΕ / τίτλος κτήσης
άρνηση έκδοσης από υπόχρεο εκδότη Θ.3.3.2 617
μη υπόχρεος εκδότης Θ.3.3.1 610
περιεχόμενο Θ.3.3 609

Παραστατικό
μεταφοράς χρημάτων από υποκατάστημα σε ταμείο έδρας Α.5.6.2 125

Παραστατικό διακίνησης
έννοια - περιεχόμενο βλ. Δελτίο αποστολής

Παροχή
φυσικού αερίου μέσω δικτύου Α.12.3.54 269

Παροχή υπηρεσίας
διαμεσολάβησης μέσω διαδικτύου (δημοπρασίες τύπου e-bay) Α.12.3.42 265
διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων Α.12.3.45 266
ειδικές τηλεφωνικές συσκευές με χρήση πιστωτικής κάρτας Α.12.3.43 266
εκχώρηση χρήσης φωτογραφιών Α.12.3.48 267
μέσω Internet Α.12.3.44 266
παροχή και ενημέρωση λογισμικού Α.8.42 201
προβολής ταινιών μέσω internet Α.12.3.39 264
σε περίπτωση παρακολούθησης ραδιοτηλεοπτικού σήματος μέσω διαδικτύου Α.12.3.40 265

Πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων
διαδικασία αδειαδότησης Ε.2 447
διαφορές ERP / Παρόχων Ε.12 448
Ειδική Φόρμα Καταχώρησης Ε.14 449
είδος και τρόπος διαβίβασης παραστατικών Ε.6 447
έννοια Ε.1 447
επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την Ειδική Φόρμα 
Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε. Ε.15 449

λογισμικά – ERP (Εμπορικό – Λογιστικό) Ε.9 448
παραστατικά που διαβιβάζουν τα ERP Ε.11 448
πιστοποίηση των ERP Ε.10 448
υποχρεώσεις Ε.8 448
χρόνος και τρόπος διαβίβασης παραστατικών Ε.7 448
χρόνος και τρόπος διαβίβασης παραστατικών από ERP Ε.13 449
χρόνος και τρόπος διαβίβασης παραστατικών από την Ειδική Φόρμα 
Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε. Ε.16 449

Πλοία
βιβλία Α.3.19 80

Πρακτορεία ταξιδίων
εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων Α.3.9.3 66
έκδοση παραστατικών Α.8.3.1 141
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Πωλήσεις

παραστατικά βλ. Τιμολόγιο, Στοιχείο 
Λιανικής Πώλησης

Πώληση
αγαθών με βάση χορηγούμενες από επιχειρήσεις «διατακτικές» Α.12.3.10 252
αγαθών προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της 
Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω 
άλλου Κ-Μ.

Α.12.3.35 263

αεροπορικών εισιτηρίων από τους πράκτορες, τα τουριστικά γραφεία και τις 
αεροπορικές επιχειρήσεις Α.12.3.57 270

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από πλευράς ΦΠΑ Α.8.62 206
δικύκλων Α.12.3.17 254
ειδών από αυτόματα μηχανήματα Α.12.3.7 251
εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από 
τρίτους Α.12.3.56 270

έργων τέχνης μέσω έκθεσης για λογαριασμό τρίτων Α.8.52 203
ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) μέσω διαδικτύου από επιτηδευματία σε άλλο 
επιτηδευματία Α.8.47 202

καυσίμων από πρατήρια Α.8.28 190
νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών - κατεψυγμένων Α.9.6 233
ορθοπεδικών ειδών απευθείας σε ασφαλισμένους (ιδιώτες) Α.12.3.25 257
προγραμμάτων Η/Υ μέσω internet Α.12.3.41 265
προγραμμάτων η/υ μέσω διαδικτύου (internet) Α.8.45 202

Πώληση αεροπορικών εισιτηρίων
ακαθάριστα έσοδα του τουριστικού γραφείου Α.12.3.58.8 272
αλλαγή αεροπορικού εισιτηρίου Α.12.3.58.4 272

απόδειξη Α.12.3.58, βλ. Απόδειξη 
πώλησης εισιτηρίων 271

έκδοση στοιχείων για τις υπηρεσίες μεσολάβησης Α.12.3.58.6 272
ηλεκτρονική Α.12.3.58.11 273
παρακολούθηση στα βιβλία του τουριστικού πρακτορείου Α.12.3.58.9 273
χορήγηση έκπτωσης από τα τουριστικά γραφεία Α.12.3.58.5 272

Στοιχεία
άμισθοι υποθηκοφύλακες Α.12.3.28 261
από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος ρούχων με αυτόματα 
πλυντήρια Α.12.3.36 263

από κατασκευαστική επιχείρηση, που παρέχει εργολαβία στον συνοικοπεδούχο Α.12.3.33 263
από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών 
αγαθών Α.12.3.49 267

για συναλλαγές των ΕΛΤΑ απευθείας ή μέσω τρίτων Α.12.3.37 264
για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών από ΕΛ.ΤΑ και Τράπεζες Α.12.3.38 264
γλύπτη Α.12.3.32 262
διέλευση οχημάτων από σταθμούς διοδίων χωρίς την καταβολή του σχετικού 
αντιτίμου Α.12.3.52 268

είσπραξης διοδίων με χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών φορητών 
πομπών Α.12.3.51 267

επιχειρήσεων Καζίνο Α.12.3.55 269
προς διαχειριστή πολυκατοικίας Α.12.3.46 266
πώληση λογισμικού Α.12.3.47 267
τρόπος έκδοσης από εκμεταλλευτές ταξί Α.12.3.53 268

Στοιχείο αυτοπαράδοσης
έκδοση φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση μη έκπτωσης του Φ.Π.Α. κατά 
την αγορά Α.8.65.7 216

εξαιρέσεις Α.8.65.1 213
ιδιοχρησιμοποίηση εμπορευμάτων ως πάγια Α.8.65.24 226
περιεχόμενο Α.8.65.4 215



                      982                                                                                                                                                                                                  983

τρόπος έκδοσης Α.8.65.5 215
τρόπος καταχώρισης Α.8.65.5 215
υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων που παρέχονται δωρεάν σε συγγενικά ή 
φιλικά πρόσωπα της επιχείρησης Α.8.65.17 220

υπόχρεοι Α.8.65.2 214
φορολογητέα αξία Α.8.65.6 215
φορολογητέα αξία στην ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών Α.8.65.8 216
χρόνος έκδοσης Α.8.65.5 215
χρόνος φύλαξης Α.8.65.5 215

Στοιχείο Λιανικής Πώλησης
αντικατάσταση από τιμολόγιο Α.8.41 201
από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων Α.12.3.11 252
από συνεργεία επισκευής οχημάτων Α.12.3.18 254
από Φ.Τ.Μ. για πρωινά ξενοδοχείων Α.12.3.12 252
για ξυλουργικές εργασίες που κατασκευάζουν και τοποθετούν στους χώρους 
των πελατών τους Α.12.3.34 263

έκδοση με το σύστημα της παραγγελιοληψίας Α.12.3.1 248
εκμεταλλευτές που διαθέτουν φαγητά και ποτά για επιτόπια κατανάλωση και 
τους εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων Α.12.3.2 248

εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ όταν συνάπτουν συμφωνίες με τουριστικά γραφεία και 
ξενοδοχεία Α.12.3.3 249

εργολαβικό δίκης Α.13.7 301
ηλεκτρονική έκδοση μέσω παρόχου Α.12.10 279
λοιπά έγγραφα Α.12.6 276

παροχή δικηγορικών υπηρεσιών όταν το απαιτητό της αμοιβής εξαρτάται μόνο 
από το (θετικό) αποτέλεσμα της υπόθεσης Α.13.8 302

περιεχόμενο Α.12.3 247
πετρελαίου για θέρμανση Α.12.3.19 254
πετρελαίου για θέρμανση - Συνοδευτικά Παραστατικά Α.12.3.19.1 255
ταξιδιωτικό γραφείο Α.13.2 298
τμηματική εκτέλεση παραγγελίας Α.12.3.6.1 251
τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου, όταν έχουν εκδοθεί δελτία συμμετοχής σε 
εκδρομή Α.12.3.14 252

τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Α.12.3.13 252
τρόπος έκδοσης Α.12.8 276
υπόχρεος έκδοσης Α.12.7 276
χρόνος έκδοσης από κατάστημα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet) Α.13.10 302
χρόνος έκδοσης για πωληθέντα ενδύματα τα οποία παραμένουν στο κατάστημα 
προς επιδιόρθωση Α.13.9 302

χρόνος έκδοσης για συλλογή και συντήρηση βλαστοκυττάρων Α.13.6 300
χρόνος έκδοσης πιστωτικού στοιχείου λιανικής Α.13.4 299
χρόνος έκδοσης σε προγενέστερο χρόνο Α.13.3 299
χρόνος έκδοσης στις περιπτώσεις διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων 
(συνεστιάσεις λόγω γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.). Α.12.3.50 267

Στοιχείο Λιανικής Πώλησης Πιστωτικό
πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης Α.12.5 275
πρόσθετες πληροφορίες Α.12.4 275
πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) 
σε χύμα μορφή Α.12.3.61 275

χρόνος έκδοσης Α.13.1 298
Συμβολαιογράφοι
εκδιδόμενα στοιχεία Α.12.3.29 262
παρακράτηση φόρου Α.12.3.30 262

Συμμετοχική ή αφανής εταιρία
έννοια Α.1.1.14 15

Σχέδιο λογαριασμών
ΕΛΠ Α.3.8.1 59
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περιεχόμενο Α.3.8 58
τήρηση Α.3.8.2 60

Σωματείο
έννοια Α.1.1.15.1 15

Ταξί
βλάβη ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου Α.12.3.53.4 269
ειδικές μισθώσεις Α.12.3.53.1 268
έκδοση αποδείξεων για πρόσθετες αμοιβές Α.12.3.53.2 268
έκδοση του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ» εκμεταλλευτών Α.12.3.53.3 269
έκδοση χειρογράφων αποδείξεων Α.12.3.53.4 269
τρόπος έκδοσης στοιχείων Α.12.3.53 268

Τιμολόγιο
αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή εισαγωγή αγαθών, με απαλλαγή από το 
ΦΠΑ, εφόσον προορίζονται για εξαγωγή Α.8.11 169

αγοράς γάλακτος από τυροκομικές επιχειρήσεις Α.8.7.5.2 158
αγρότες ειδικού καθεστώτος Α.8.10.1.1 165
αγρότες κανονικού καθεστώτος Α.8.10.2.1 166
αγρότη λόγω μετάταξης από το ειδικό καθεστώς Α.8.10.2.1 166
αγρότη λόγω μετάταξης από το κανονικό καθεστώς Α.8.10.4 167
αλιευτικών προϊόντων Α.8.61 206
αμοιβή εκθλιπτικού δικαιώματος Α.8.3.3 142
αναγραφή κωδικών αριθμών σε περίπτωση πώλησης ρούχων, υποδημάτων 
κλπ. Α.8.60 205

αναγραφή της Δ.Ο.Υ. Α.8.14 185
ανάθεση τιμολόγησης Α.11.7 245
ανταλλαγή αγαθών Α.8.20 187
αντικατάσταση απόδειξης λιανικής Α.8.41 201
αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ Α.9.4 231
αξιοποίηση - ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Χ.Ο.) Α.8.63 209
από αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα Α.8.7.5.6 159
απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας Α.11.2.2 241
ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, 
πρακτορεία προπο, λοττο, ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών παιγνίων Α.11.3 242

αυτοτιμολόγηση Α.8.3.5, Α.8.3.5.1 144, 154
γενικά Α.8.1 138
δημοσιεύσεων διακηρύξεων έργων - προμηθειών σε εφημερίδες Α.8.13 185
δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Α.11.2.4 241
δικαστικοί επιμελητές Α.11.9 245
ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών Α.8.66 226
είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης Α.8.21 187

είσπραξη ποσού από εταιρία μετά τη λύση της Α.8.18 186
είσπραξης των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης Α.8.10.5 167
έκδοση από παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές Α.8.10.8 168
έκδοση από φορείς δημοσίου Α.8.6 154
έκδοση έως την 15η ημέρα επόμενου μήνα Α.11.2.5 241
έκδοση σε προγενέστερο χρόνο από την παροχή της υπηρεσίας Α.8.57 204
εκμεταλλευτή γεωργικών μηχανημάτων, ελαιοτριβείου κλπ., για την αμοιβή του 
που καταβάλλεται σε είδος Α.8.7.5.4 158

ελαιοτριβείου Α.8.3.3.1 143
ελεύθερων επαγγελματιών προς δημόσιο και νπδδ Α.8.12 184
έννοια Α.8.2 141
επιδικασθέντα ποσά σε κοινοπραξία μετά τη λύση της Α.8.17 185
έργου από όμιλο επιχειρήσεων Α.8.56 204
ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης Α.8.7.6 161



                      984                                                                                                                                                                                                  985

λήψη πολιτιστικής χορηγίας Α.8.50 203
μεταξύ πρακτορείων ταξιδίων και των αεροπορικών εταιρειών μελών της ιατα Α.8.3.1 141
μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα Α.8.3.4 144
νόμισμα Α.9.2 231
παροχή διαδικτυακής υπηρεσίας κράτησης τουριστικού καταλύματος Α.11.8 245
παροχή πληροφοριών από τον εκδότη Α.8.5 154
παροχή στατιστικών στοιχείων μέσω δισκέτας, cd κλπ. Α.8.43 201
περιβαλλοντικό τέλος Α.9.9 234
περιεχόμενο Α.9.1 229
περιεχόμενο επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης Α.8.33 194
προσθήκη ιδιαίτερης σειράς Α.9.10 235
πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία Α.8.15 185
πώληση ελαιολάδου Α.5.5.45 121
πώληση με διαλυτική ή αναβλητική αίρεση Α.8.19 186
πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από πωλητές υποκείμενους στο ΦΠΑ, 
εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος Α.8.54 204

πώλησης οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή 
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος Α.8.64 211

συμπληρωματικό για πώληση νωπής ελαιοπυρήνας Α.8.7.5.5 159
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) Α.8.58 205
συναλλαγές με πρόσωπα μη υπόχρεα έκδοσης Α.8.7 155
συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό Α.8.3.2 142
συντήρηση, επισκευή, βελτίωση τεχνικού έργου ή εγκατάστασης Α.8.34 194
σφαγείων κατά τη σφαγή των ζώων Α.8.7.5.7 160
τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις Α.8.32 193
τίτλος κτήσης βλ. Τίτλος κτήσης
υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων Α.11.6 244
υπογραφή του εκδότη Α.9.3 231
υπόχρεοι έκδοσης Α.8.3 141
φωτογράφου Α.8.67 227
χονδρική πώληση τύπου (εφημερίδων και περιοδικών) από υποπράκτορα 
εφημερίδων Α.8.40 201

χορήγηση έκπτωσης σε είδος Α.9.5 232
χρόνος έκδοσης Α.11.2 239
χρόνος έκδοσης από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας Α.11.5 243
χρόνος έκδοσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τη νοσηλεία ασθενών σε 
ιδιωτική κλινική Α.8.59 205

χρόνος έκδοσης σε συνεχιζόμενη υπηρεσία Α.11.2.1 240
χρόνος έναρξης υποχρέωσης έκδοσης Α.11.1 239
χρόνος προσκόμισης στοιχείου από τους δικαστικούς επιμελητές Α.11.4 243

Τιμολόγιο αγοράς
αγροτικών προϊόντων Α.8.7.5 157
αγροτικών προϊόντων από τρίτο με ανάθεση Α.8.7.5.1 157
διακίνηση και πώληση ελαιόλαδου από ελαιοτριβείο, κατ’ εντολή παραγωγών Α.8.7.5.3 158
εκμεταλλευτές ελαιοτριβείου σε αγρότη ειδικού καθεστώτος Α.8.7.1 156
χρόνος έκδοσης τιμολογίου ηρτημένων καρπών Α.11.2.7 242

Τιμολόγιο απλοποιημένο
εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ταξί) Α.10.6 238
έννοια Α.10.1 237
παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης Α.10.6 238
περιεχόμενο Α.10.3 237
περιπτώσεις έκδοσης Α.10.2 237
πωλήσεις καυσίμων Α.10.5 238

Τιμολόγιο ηλεκτρονικό
αποδοχή Α.14.3 304
αυθεντικότητα Α.15.1 403
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αυθεντικότητα όταν εκδίδεται από excel Α.15.1.1 403
δεδομένα και τρόπος διαβίβασης στην ΑΑΔΕ Α.15.7.7 412

δημοσίων συμβάσεων βλ. σχετ. Δημόσιες 
συμβάσεις

διαδικασία χορήγησης «άδειας καταλληλότητας» του λογισμικού ηλεκτρονικής 
έκδοσης στοιχείων Α.15.7.4 410

διασφάλιση της αυθεντικότητας προέλευσης Α.15.2 404
έλεγχοι Α.14.4 304
έννοια Α.14.1 303
επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στην περίπτωση αποστολής πλήθους Α.14.5 304
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων Α.15.4 405
ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων μέσω παρόχου - προδιαγραφές εγκεκριμένου 
λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.» Α.15.7.2 409

λοιπές υποχρεώσεις παρόχων Α.15.7.5 411
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Α.15.6 406
πεδία μορφότυπου Α.14.6.1 305
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή Α.15.5 405
πρότυπο έκδοσης Α.14.6 305
προϋποθέσεις για τη χορήγηση «άδειας καταλληλότητας» του λογισμικού του 
παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Α.15.7.3 410

τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης δεδομένων Α.14.7 309
τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης Α.14.7.1 311
τρόποι διασφάλισης της αξιοπιστίας Α.15.3 405
τρόπος έκδοσης Α.14.2 304
υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Α.15.7 407
φάκελος άδειας καταλληλότητας – υποβαλλόμενα δικαιολογητικά Α.15.7.6 412
χορήγηση «Άδειας καταλληλότητας» λογισμικού Α.15.7.1 407
ψηφιακή έκδοση παραστατικών και ταυτόχρονη διαβίβαση στo myDATA Α.14.10 329

Τιμολόγιο Πιστωτικό
αγορά ηλεκτρονικών αγαθών (tablet, κινητά τηλέφωνα, laptop, κ.λπ.) Α.8.4.6 149
αγρότες ειδικού καθεστώτος Α.8.4.5 149
αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εγκατάσταση στην 
ελλάδα Α.8.4.4 149

διαφορές για ΦΠΑ Α.8.4.2 146
διόρθωση συντελεστή ΦΠΑ Α.8.4.2.2 148
εκκοκκιστήρια βάμβακος προς τους αγρότες Α.8.4.14 153

έκπτωση λόγω τζίρου βλ. Έκπτωση λόγω 
τζίρου

έννοια Α.8.4 145
καταστροφή επιστρεπτέων εμπορευμάτων λόγω ακαταλληλότητας Α.8.4.10 152
κάτοχοι αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) Α.8.4.7 150

κώδικας ΦΠΑ Α.8.4.2.1 147
λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου Α.8.4.9 152
λόγω ελλειμμάτων κατά την παραλαβή εμπορευμάτων Α.8.4.12 153
λόγω λανθασμένης αναγραφής της αξίας στο τιμολόγιο ή παράδοσης 
διαφορετικών αγαθών από τα τιμολογηθέντα Α.8.4.13 153

παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, ως τελικών προϊόντων, χωρίς 
υλικά του πελάτη Α.8.4.3 148

προς διόρθωση της τιμής αγοράς Α.8.53 203
συμβεβλημένοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, κατ' εφαρμογή του μηχανισμού 
αυτόματης επιστροφής (claw back) Α.8.4.1 145

χορήγηση εκπτώσεων λόγω διακανονισμού του τιμήματος Α.8.4.11 153
χρόνος έκδοσης Α.11.2.6 242

Τιμολόγιο συγκεντρωτικό
έννοια Α.10.4 237
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χρόνος έκδοσης Α.11.2.3 241
Τίτλος κτήσης
εισοδήματα ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. Α.8.7.3 156

εκμεταλλευτές ελαιοτριβείου σε αγρότη ειδικού καθεστώτος Α.8.7.1 156
επιστροφή χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω 
συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Α.8.7.4 157

κατασκευαστές χειροτεχνημάτων Α.8.7.2 156
οφειλόμενα ποσά σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων Α.8.38 200
υπόχρεοι Α.8.7 155

Τουριστικά γραφεία
my data - αεροπορικά εισιτήρια Η.1.1 - Η.1.2.9 491, 517
my data - ακτοπλοϊκά εισιτήρια Η.1.2 - Η.1.2.8 499, 516
my data - τουριστικά πακέτα Η.1.3 - Η.1.3.8 505, 510

Τράπεζα της Ελλάδος
ΕΛΠ Α.1.6 22

ΥΠΑΗΕΣ
οδηγίες Υποβολής Αίτησης λήψης Άδειας Καταλληλότητας Υποψήφιων 
Παρόχων (ΥΠΑΗΕΣ) Π.4 871

πίνακες Συμμόρφωσης - Τεκμηρίωσης Π.5 872
τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων για 
χρήστες ERP Π.7 888

φόρμα Υποβολής Αιτήματος Αδειοδότησης Π.6 885
Φάκελος Εισαγωγών
my data Η.3.1 - Η.3.4 518, 523

Φάρμακα
επαναλαμβανόμενες πωλήσεις Α.8.48 202

Φορείς του δημόσιου τομέα
ΕΛΠ Α.1.5 21

Φορολογικά κίνητρα
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων Β.9 424

Φορολογικό έτος
έννοια Α.3.6, Α.13.5 38, 300
ημεδαπού Ν.Π. ανήκον σε αλλοδαπό Ν.Π. Α.3.6.1 55

Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ)
αντικατάσταση από τα ERP Ε.20 450
απαλλαγές από την υποχρέωση χρήσης Α.12.11 279
απαλλαγή από την υποχρέωση Α.12.11.3 281
Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Α.12.9.6 278
διαγνωστικά εργαστήρια Α.12.11.2 280
διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Α.12.13.1 283
διακίνηση των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του 
επαγγελματικού αθλητισμού Α.12.11.4 281

διακοπή λειτουργίας Α.12.11.6 281
διακοπή ρεύματος ή διακοπή λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος Α.12.12.2 282
διασύνδεση με myDATA Ε.23 450
δυνατότητα αντικατάστασης από τον Πάροχο Ε.18 450
ενημέρωση του myDATA με τιμολόγια Ε.21 450
έννοια Α.12.9.1, Ε.17 277, 450
εξαιρέσεις Α.12.12 282
οντότητες που εξαιρούνται Α.12.11.1 279
παραστατικά που διαβιβάζουν οι Φ.Η.Μ. Ε.19 450
πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης Α.12.15 296
περιστασιακές λιανικές πωλήσεις Α.12.12.1 282
πολύ μικρές οντότητες Α.12.11.5 281
Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ) Α.12.9.2 277
Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ) Α.12.9.4 278
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Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) Α.12.9.5 278
Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ) Α.12.9.3 278
χαρακτηριστικά – προδιαγραφές Α.12.9 277
χρόνος διαβίβασης των πληροφοριών Α.12.13 282
χρόνος και τρόπος διαβίβασης παραστατικών Ε.22 450

Φυσική απογραφή
απαλλαγή Α.4.1.3.6 93
απλογραφικό σύστημα Α.4.1.4.8 97
διαδικασίες Α.4.1.4.3 94
διαφορές Α.4.1.4.4 96
διαφορές - Βιβλίο αποθήκης Α.4.1.4.7 97
διαφορές - ΚΦΕ Α.4.1.4.5 96
διαφορές - ΦΠΑ Α.4.1.4.6 96
έννοια Α.4.1.4 93
σκοπός Α.4.1.4.1 93
συγκεντρωτικός πίνακας Α.4.1.4.10 99
τέλος χρήσης Α.4.1.4.2 94

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
υπεύθυνοι έγκρισης Α.5.3 105
χρόνος κατάρτισης Α.6.3 132

Χρόνος κτήσης εισοδήματος
έννοια Α.13.5 300
μερίσματα ημεδαπής Α.3.7 56
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