


Η πλατφόρμα myDATA

Η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην 

πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA μετατέθηκε 

για την 1/4/2021 για όλες τις επιχειρήσεις και για 

παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και 

έπειτα. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 

1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην 

πλατφόρμα myDATA, με διαφορετική προθεσμία, και 

συγκεκριμένα όχι αργότερα από την 31/10/2021, ώστε να 

διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα 

ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.

myDATA & Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.) λειτουργούν στην 

Ελληνική αγορά από το 2006. Με την απόφαση Α.1017/2020 θεσπίζεται ένα νέο 

πλαίσιο λειτουργίας τους, με το οποίο αναβαθμίζονται σε σημαντικούς πυλώνες 

του ψηφιακού μετασχηματισμού, που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα. 

Με το νέο πλαίσιο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης οι πάροχοι εκδίδουν 

και διαβιβάζουν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων τα παραστατικά κατόπιν 

εντολής της υπόχρεης οντότητας. Παράλληλα, θεσπίζονται δικλείδες ασφαλείας, 

ώστε να εξασφαλιστούν η πιστότητα και η αυθεντικότητα των δεδομένων 

αυτών, όπως και η απρόσκοπτη και συνεχής λειτουργία των παρόχων. 

Η ανάγκη
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Λύσεις Ομίλου EPSILON NET
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Epsilon Digital

Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων – Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.

Αυτοματοποιημένη, τεχνολογικά καινοτόμα και ασφαλής υπηρεσία Παρόχου 

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ), που παρέχει απευθείας σύνδεση με 

την Α.Α.Δ.Ε. 

Η υπηρεσία πραγματοποιεί τη διαβίβαση παραστατικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ 

και τους τελικούς λήπτες, την αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση 

τιμολογίων/παραστατικών, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και απόλυτη 

ασφάλεια. 



Epsilon Digital

Σε ποιες Επιχειρήσεις απευθύνεται

Κάθε Εταιρεία 

οποιασδήποτε Νομικής Μορφής 

(ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΝΠΜΚΧ κλπ.)

Κάθε Λογιστής και 

Λογιστικό Γραφείο

Όλοι οι Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες 



Epsilon Digital

Οφέλη
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Epsilon Digital

Φορολογικά Κίνητρα

Περιορίζεται κατά δύο (2) έτη 

ή ένα (1) έτος 

η προβλεπόμενη 5ετία, εντός 

της οποίας η Φορολογική 

Διοίκηση μπορεί να προβεί σε 

έκδοση πράξης διοικητικού, 

εκτιμώμενου ή διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου (από 5 

σε 3 για τον εκδότη και σε 4 για 

το λήπτη)

Αποσβένεται πλήρως 

στο έτος πραγματοποίησής της 

προσαυξημένη κατά ποσοστό 

100%  η δαπάνη για την αρχική 

προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού 

και λογισμικού που απαιτείται 

για την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 

100% η δαπάνη 

για την παραγωγή, διαβίβαση 

και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 

ηλεκτρονικών τιμολογίων για το 

1ο έτος έκδοσης των 

παραστατικών πώλησης μέσω 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που 

αναγνωρίζεται προς έκπτωση 

από τα ακαθάριστα έσοδα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ορίζεται σε σαράντα πέντε 

(45) ημέρες

η προθεσμία σχετικά με τα 

αιτήματα επιστροφής φόρου, 

τα οποία αφορούν το 

φορολογικό έτος ή τα 

φορολογικά έτη, για τα οποία οι 

εκδότες επιλέγουν και 

εφαρμόζουν αποκλειστικά την 

ηλεκτρονική τιμολόγηση.



Epsilon Digital

Πλεονεκτήματα

Online -

Realtime 

Επικοινωνία

Διαβίβαση 

Εσόδων 

Α.Α.Δ.Ε. 

Για όλα τα 

Εκδιδόμενα 

Παραστατικά

Ηλεκτρονική 

Μορφή 

εκδοθέντων

Παραστατικών 

με δυνατότητα 

Εκτυπώσιμης 

Μορφής

Δημιουργία & 

Διαβίβαση 

Ηλεκτρονικού 

Παραστατικού 

βάσει 

ευρωπαϊκού 

προτύπου

Δυνατότητα  

Ελέγχου & 

Εύρεσης 

Παραστατικού 

μέσω U.ID 

ή/και QR Code



Epsilon Digital

Πώς λειτουργεί

Κάθε παραστατικό που εκδίδεται

Aυθεντικοποιείται

Διαβιβάζεται στην 

ΑΑΔΕ με τους 

κωδικούς του 

Παρόχου

Σημαίνεται με:

• Συμβολοσειρά 

Αυθεντικοποίησης

• Αναγνωριστικό 

• Μ.ΑΡ.Κ 

• QR Code

• Στοιχεία Παρόχου

Φυλάσσεται 

στον Πάροχο



Epsilon Digital

Πάροχος

Δυνατότητες Αποστολής

PDF με Email
Ηλεκτρονικού 

Παραστατικού βάσει 

του Ευρωπαϊκού 

Μορφότυπου

SMS

Viber

Φύλαξη πέραν του 

προβλεπόμενου,

από την νομοθεσία, 

χρόνου
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+30 2310 981700

+30 211 5007000

+30 211 1080000

info@epsilonnet.gr 

info@datacomm.gr
/OmilosEpsilonnet

/DataCommunication

company/epsilon-net

/company/data-communication

Ευχαριστούμε 

www.epsilonnet.gr

www.pylon.gr

www.datacommunication.gr


