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Διαβίβαση Εσόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 
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Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα- έξοδα, έχετε την δυνατότητα να διαβιβάσετε τη 

σύνοψη των παραστατικών εσόδων και εξόδων καθώς και  χαρακτηρισμό εσόδων και εξόδων στην 

ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία του μενού Εξεργασία 

Εσόδων.  

Για να γίνει η διαβίβαση των δεδομένων θα πρέπει να καταχωρήσετε στην εφαρμογή, τον κωδικό και 

το SubscriptionKey/Κωδικό ΑPI που σας έχει χορηγηθεί κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα myDATA, 

στην επιλογή «Έντυπα\ ΦΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί πρόσβασης ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών»  στο υποσέλιδο «TAXIS» στα πεδία κάτω από τον τίτλο «myDATA API». Καταχωρείτε το 

«Όνομα Χρήστη (Εταιρείας) » και  τον «Κωδικό API (Εταιρείας)». Στην περίπτωση που η διαβίβαση 

προβλέπεται να γίνει από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο και όχι στην οντότητα (εταιρεία- πελάτη σας) 

καταχωρείτε το SubscriptionKey/Κωδικό ΑPI του εξουσιοδοτημένου προσώπου, στα πεδίο «Όνομα 

Χρήστη (Λογιστή)» και  «Κωδικός API (Λογιστή)». 

 

Επεξεργασία Εσόδων  

1.Έσοδα 

Στην επιλογή «Έσοδα- Έξοδα\  myDATA Ηλεκτρονικά βιβλία\ Κύριες Εργασίες\ Επεξεργασία 

Εσόδων», εμφανίζονται τα έσοδα που πρέπει να διαβιβάσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. 

Συγκεκριμένα εμφανίζονται τα έσοδα που έχετε καταχωρήσει στο βιβλίο εσόδων - εξόδων και δεν 

έχουν διαβιβαστεί καθώς και τα έσοδα που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA από τις εφαρμογές Epsilon 

Smart,  Winera, είτε από άλλη εφαρμογή ΕRP,  είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε., είτε 

από το timologio της Α.Α.Δ.Ε.  

Η εφαρμογή κάνει συσχέτιση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myDATA με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων- εξόδων. Τα παραστατικά που έχουν ήδη 

διαβιβαστεί θα εμφανίζουν «Mark» και «Αναγνωριστικό Παραστατικού». 

Για να εμφανίσετε τα παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί, καταχωρείτε το «Ημερομηνιακό 

διάστημα» (Από – Έως) για το οποίο θέλετε κάνετε τη διαβίβαση, στο πεδίο «Εμφάνιση» επιλέγετε 

από τη λίστα «Μη Απεσταλμένα»  και επιλέγετε την ένδειξη «Ανάκτηση». 

Επίσης δίπλα από το πεδίο «Εμφάνιση», δίνεται η πληροφορία του αριθμού των παραστατικών που 

είναι «Για Υποβολή», με «Ελλιπή Στοιχεία» και «Μη καταχωρημένα».  

 

 

 

Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον 

έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα 

πεδία στους συναλλασσόμενους): 
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«Α/Α Κίνησης», «Ημερομηνία», «Α.Φ.Μ», «Επωνυμία», «Παραστατικό» (με την περιγραφή, τη 

σειρά και τον αριθμό του), «Καθαρή Αξία», «Αξία ΦΠΑ», «Αξία Φόρων» (εφόσον έχει γίνει εγγραφή 

με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το «Είδος παραστατικού» με τον 

αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η «Σειρά», ο «Α/Α Παραστατικού», ο «Αριθμός 

Εγκατάστασης» το πεδίο «Μηνύματα» και τέλος το ενημερωτικό πεδίο δεν «Δεν έχει υποβληθεί». 

Προσοχή : Για τη διαβίβαση εγγραφών εσόδων είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η σειρά του 

παραστατικού εφόσον υπάρχει. 

 Όσον αφορά τη διαβίβαση εγγραφών εσόδων υποκαταστήματος πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός 

εγκατάστασης στο πεδίο «Αριθμός Εγκατάστασης». 

Μηνύματα:  

Στο πεδίο «Μηνύματα», η εφαρμογή σας εμφανίζει μηνύματα λάθους, για να διασφαλίσει τη σωστή 

διαβίβαση των δεδομένων σας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν την αποστολή του 

αρχείου των εγγραφών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Επιλέγοντας το μήνυμα της κάθε 

εγγραφής, ανοίγει παράθυρο για να δείτε την αναλυτική περιγραφή του μηνύματος, ώστε να 

προχωρήσετε σε διόρθωση της εγγραφής. Σε περίπτωση που σε εγγραφή δεν έχετε διορθώσει το 

μήνυμα λάθους, δεν είναι εφικτό να την αποστείλετε, η εφαρμογή σας εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα. 

 

Οι αξίες των παραστατικών διαβιβάζονται με θετικά πρόσημα, ακόμα και εάν αυτά αφορούν 

πιστωτικά. Κατά τη διαβίβαση, το πιστωτικό παραστατικό εκλαμβάνεται ως πιστωτικό λόγο του Είδους 

Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την καταχώριση της λογιστικής εγγραφής.  

Yποβολή Παραστατικών: 

Επιλέγοντας την ένδειξη «Υποβολή Παραστατικών» έχετε τη δυνατότητα, αφού έχετε επιλέξει τα 

παραστατικά που επιθυμείτε, να στείλετε το αρχείο των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myDATA. 

Ακύρωση Παραστατικών: 

Επιλέγοντας την ένδειξή «Ακύρωση Παραστατικών» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε το 

παραστατικό που έχετε αποστείλει για το οποίο έχετε λάβει mark, δίχως ταυτόχρονης υποβολής νέου.  
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Για να εμφανίσετε τα ακυρωμένα παραστατικά επιλέγετε στο πεδίο «Εμφάνιση», «Ακυρωμένα». Σε 

περίπτωση επιτυχίας η ακύρωση λαμβάνει δικό της mark, και εμφανίζεται στη στήλη «Cancelation 

Mark» . Τέλος εμφανίζεται και η πληροφορία «’Εχει γίνει ακύρωση υποβολής στην ΑΑΔΕ». 

 

Διαγραφή Επεξεργασμένων:  

Επιλέγοντας την ένδειξη «Διαγραφή Επεξεργασμένων» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τις 

διορθώσεις των παραστατικών που επεξεργαστήκατε στον πίνακα «Επεξεργασία Εγγραφής». 

Δηλαδή, έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα παραστατικά πριν την επεξεργασία, στην αρχική 

μορφή τους, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.  

Επεξεργασία Εγγραφής: 

Επιλέγοντας με διπλό κλικ μια κίνηση ανοίγει ο πίνακας «Επεξεργασία Εγγραφής»,  εδώ έχετε την 

δυνατότητα να επηρεάσετε για τις ανάγκες της διαβίβασης, τα πεδία που εμφανίζονται χωρίς να 

επηρεαστούν οι εγγραφές σας στο βιβλίο Εσόδων- Εξόδων. 

Στα «Στοιχεία Λήπτη Παραστατικού» έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε πελάτη από  «Επιλογή 

Πελάτη» να αναζητήσετε και να επιλέξετε άλλο πελάτη.  

Στα «Στοιχεία  Παραστατικού» μπορείτε να επηρεάσετε την «Ημερομηνία», τη «Σειρά», τον 

«Αριθμό παραστατικού» και το «Είδος Παραστατικού» κ.λπ. Καθώς και τα πεδία που εμφανίζονται 

στο υποσέλιδο «Ανάλυση Παραστατικού», «Κατηγορία ΦΠΑ», «Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ», «Καθαρή 

Αξία», «Ποσό ΦΠΑ», «Τύπος Χαρακτηρισμού» , «Κατηγορία Χαρακτηρισμού», Μετά τις αλλαγές, 

επιλέγετε  την ένδειξη «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.  
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Ανάλυση Παραστατικού: 

Στην καρτέλα «Ανάλυση Παραστατικού» εμφανίζεται η εγγραφή σας με την Καθαρή Αξία και το Ποσό 

ΦΠΑ, ανά Κατηγορία Φ.Π.Α., ανά τύπο Χαρακτηρισμού και ανά Κατηγορία χαρακτηρισμού. 

 

Ανάλυση Φόρων: 

Στην καρτέλα «Ανάλυση Φόρων» εμφανίζεται το είδος φόρου και η κατηγορία φόρου σε περίπτωση 

που έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου και το ποσό της παρακράτησης. Έχετε την δυνατότητα 

να επηρεάσετε για τις ανάγκες της διαβίβασης, τα πεδία που εμφανίζονται στο υποσέλιδο «Ανάλυση 

Φόρων», το «Είδος φόρου», «Κατηγορία Φόρου», «Ποσό», «ΦΠΑ ποσό» και «Κατηγορία ΦΠΑ»  

χωρίς να επηρεαστούν οι εγγραφές σας στο βιβλίο Εσόδων- Εξόδων. Μετά τις αλλαγές, επιλέγετε  την 

ένδειξη «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. 
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Αναλυτικές Κινήσεις: 

Στην καρτέλα «Αναλυτικές Κινήσεις», εμφανίζεται η λογιστική εγγραφή, όπως την καταχωρήσατε στο 

βιβλίο εσόδων - εξόδων, αναλυτικά με τους λογαρισμούς που χρησιμοποιήσατε, η Μικτή Αξία, η 

Καθαρή Αξία και η Αξία Φ.Π.Α. ανά λογαριασμό.  

 

 

 

Στην επιλογή «Εμφάνιση», αν επιλέξετε «Απεσταλμένα», εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν 

διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με το mark και το αναγνωριστικό παραστατικού. Εδώ 



Academia Financials Έσοδα-Έξοδα  Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 

 

Data Communication A.E. 7 

γίνεται έλεγχος με τις καταχωρημένες εγγραφές και τις εγγραφές που έχουν διαβιβαστεί και εμφανίζει 

με κόκκινο χρώμα τις εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί διαφορετικά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων από 

ότι έχουν διαβιβαστεί στο myDATA. Οι διαφορές προκύπτουν όταν έχουν διαβιβαστεί με διαφορετικό  

χαρακτηρισμό ή διαφορετικές χαρακτηρισμένες αξίες ή με διαφορά στους φόρους από αυτά έχετε 

καταχωρήσει. 

 

 

 

Μπορείτε να εμφανίσετε  μόνο τα παραστατικά που έχουν διαφορές με την Α.Α.Δ.Ε. αν στην 

«Εμφάνιση» επιλέξετε «Διαφορές με ΑΑΔΕ». 

Εάν «δείξετε» μια εγγραφή με το mouse σας εμφανίζεται το σφάλμα που αφορά την συγκεκριμμένη 

εγγραφή. 

 

Αν επιλέξετε την εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ, ανοίγει η επεξεργασία εγγραφής και στο υποσέλιδο 

«Ανάλυση Παραστατικού» εμφανίζεται στο πάνω μέρος η εγγραφή από το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 

και στο κάτω μέρος η εγγραφή όπως έχει υποβληθεί στα ηλεκτρονικά βιβλία της  ΑΑΔΕ για να κάνετε 

τον έλεγχο. 

Στην παρακάτω εικόνα για παράδειγμα, παρατηρείτε ότι υπάρχουν διαφορές στην «Κατηγορία 

χαρακτηρισμού» σε σχέση με το παραστατικό που έχει διαβιβαστεί στο myDATA. 
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Στις κινήσεις που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA από το Academia A/F Έσοδα – Έξοδα  εμφανίζεται 

ο mark και μέσα στην επεξεργασία εγγραφής στο πεδίο δίπλα από τον «Α/Α κίνησης». 

Αν η διαβίβαση έχει γίνει από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα στο myDATA το πεδίο είναι κενό. 

 

 

 

2.Χαρακτηρισμός Εσόδων 

Στο υποσέλιδο «Χαρακτηρισμός Εσόδων» θα εμφανιστούν παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί μέσω 

Παρόχου ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, αυτοτιμολόγησης, οι λιανικές που αποστέλλονται στο 

ESend (όταν αυτές οι κινήσεις  μεταφερθούν στο myDATA από το ESend) ,κ.λπ. 

Στην επιλογή «Χαρακτηρισμός Εσόδων» γίνεται έλεγχος στα ήδη καταχωρημένα παραστατικά σε 

σχέση με αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA ως προς τη σειρά, τον αριθμό εγκατάστασης 

(υποκατάστημά) και  το χαρακτηρισμό του παραστατικού. 
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 Στην περίπτωση της Αυτοτιμολόγησης για να εμφανιστούν κινήσεις στον  «Χαρακτηρισμό Εσόδων» 

ώστε να διαβιβάσετε το χαρακτηρισμό τους, πρέπει να έχει γίνει η διαβίβαση από τον εκδότη (έξοδο) 

και ο λήπτης του παραστατικού να έχει καταχωρήσει το παραστατικό (έσοδο) με παραστατικό που 

έχει την ένδειξη «Αυτοτιμολόγηση», «ΝΑΙ» (όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα). 

 

 

Για να διαβιβάσετε το χαρακτηρισμό τους, αφού έχετε επιλέξει τα παραστατικά, επιλέγετε «Αποστολή 

Χαρακτηρισμών». Τα παραστατικά θα εμφανιστούν όπως στην παρακάτω εικόνα με την τιμή «ΝΑΙ» 

στο πεδίο «Αυτοτιμολόγηση». 

 

 

3.Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία  

Εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στο Academia Financials Έσοδα Έξοδα (στο 

αριστερό μέρος της οθόνης) και έχουν διαφορές με τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στο 

myDATA (στο δεξί μέρος της οθόνης). 
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Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) 

καθώς και o αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το 

παραστατικό κατά τη διαβίβαση του. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να 

εντοπίσετε την ασυμφωνία στο πεδίο «Μηνύματα». 

4.Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί 

Εμφανίζονται τα παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Academia Financials Έσοδα – Έξοδα 

και έχουν διαβιβαστεί στο myDATA. 

 

 

Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) 

καθώς και o αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το 

παραστατικό κατά τη διαβίβαση του. 

5.Στατιστικά 

Eχετε τη δυνατότητα να δείτε με διαγράμματα σε μορφή πίτας την ανάλυση ανά % ΦΠΑ, ανάλυση ανά 

Κωδικό Χαρακτηρισμού και την ανάλυση ανά κατηγορία Χαρακτηρισμού και να κάνετε ευκόλοτερα 

τον έλεγχο των δεδομένων σας. Τα διαγράμματα εμφανίζουν τα ποσά μόνο των επιλεγμένων 

εγγραφών της καρτέλας «Έσοδα» και πρέπει τα σύνολα και των τριών αναλύσεων να συμφωνούν με 

τις επιλεγμένες εγγραφές. 
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Επιπλέον, σε μορφή διαγράμματος μπορείτε να δείτε την ανάλυση ανά Παρακρατούμενο Φόρο, ανά 

Tέλος, ανά Λοιπούς Φόρους και ανά Χαρτόσημο. 

 

 

 

 

 

 

 


