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Ανασυγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΠΟΙΚΞΓ
Σας γνωστοποιούμε ότι λόγω συνταξιοδότησης
του Β’ Αντιπροέδρου κ. Μάρα Νικόλαου, το ΔΣ της
Ομοσπονδίας προχώρησε σε ανασυγκρότηση. Την
θέση του Β’ Αντιπροέδρου και Έφορου νέων
τεχνολογιών αναλαμβάνει ο κ. Χρήστος
Σωτηρόπουλος ενώ τη θέση του Έφορου Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει ο κ.
Δημήτρης Κουρούπης.
Το ΔΣ καλωσορίζει την συνάδελφο κ. Τσουμάνη
Νικολέττα.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά
από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θα προσδιορίζονται οι
πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά μήνα,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της απόφασης.
Αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου και της
αναλυτικής λίστας με τους ΚΑΔ.

Επίσης, σε ανασυγκρότηση προχώρησε και το ΔΣ
του Ταμείου Αρωγής λόγω συνταξιοδότησης του
συναδέλφου κ. Καραμούσα Γεώργιου. Την θέση
του αναλαμβάνει ο κ. Χατζηδάκης Γεώργιος.
Ισμήνη και ο Αλέξανδρος Γκούμας (Computax)

Καταβολή ενοικίου για τους
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

μήνες

Τι είναι το MY DATA;
Η έννοια my data προκύπτει από τα αρχικά των
λέξεων my digital accounting and tax application.
Το μέτρο αφορά στις
Αποτελεί την έναρξη μιας νέας ψηφιακής εποχής
επιχειρήσεις
που
έμειναν κλειστές με https://www.aade.gr/mydata

κρατική
εντολή
μέχρι
την
15η
Ιανουαρίου, καθώς
και
όσες
υπολειτουργούν έχοντας σε αναστολή μεγάλο μέρος
των δραστηριοτήτων τους.

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο
μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς
εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν
ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία
πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση
καταβολής
του
συνολικού
μισθώματος.
>>

Τι περιλαμβάνει το Μy Data;
Περιλαμβάνει δυο Βιβλία :
Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό
Βιβλίο) όπου ανά μήνα εμφανίζονται όλες οι
συναλλαγές εσόδων – εξόδων αναλυτικά (ανά
πελάτη, προμηθευτή, ημερομηνία), και μέσα από
το αναλυτικό βιβλίο θα προκύπτει το Συνοπτικό
Βιβλίο, όπου θα αναφέρεται ανά μήνα πόσα
έσοδα και πόσα έξοδα έκανα. (έσοδα 1000, έξοδα
800 = κέρδος μήνα 200 ευρώ).
Τι οφείλουμε να κάνουμε κάθε μήνα;
Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαβιβάζουν –
ανεβάζουν τα έσοδά τους σε συγκεκριμένο χρόνο.
Μέσα από αυτή την διαδικασία όλοι θα
δηλώνουμε τα έσοδά μας, και ταυτόχρονα θα
ενημερώνεται η στήλη των εσόδων.

Τι σχέση έχει η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με το
My Data;
Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Πρόκειται για
δύο διαφορετικές έννοιες. Ο τρόπος έκδοσης των
εσόδων μπορεί να συνεχίσει ακριβώς με τον ίδιο
τρόπο που γίνεται μέχρι και σήμερα. Η όποια
αλλαγή δεν είναι υποχρέωση αλλά επιλογή.
Τι είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ;
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά την αντικατάσταση της χειρόγραφης έκδοσης των εσόδων
(απόδειξη – τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) με
μηχανογραφημένες. Δηλαδή, αντί να έχουμε
μπλοκάκι για την έκδοση των αποδείξεων
χειρόγραφα, να αγοράσουμε ένα πρόγραμμα και
να γίνεται η έκδοση των εσόδων μέσω
υπολογιστή, μηχανογραφημένα. Ο τρόπος
έκδοσης των εσόδων μπορεί να συνεχίσει ακριβώς
με τον ίδιο τρόπο που γίνεται μέχρι και σήμερα. Η
όποια αλλαγή δεν είναι υποχρεωτική και
πρόκειται για απόφαση – επιλογή που θα πάρει η
επιχείρηση. Ενώ, το MY DATA είναι η ηλεκτρονική
εκδοχή των βιβλίων εσόδων εξόδων της
επιχείρησής μας.
Πότε ξεκινάει αυτή η υποχρέωση;
Η υποχρέωση αυτή, ξεκινάει από 01/04/2021.

ΑΑΔΕ. Δηλαδή, όσοι εκδίδουν έως 50 παραστατικά
τον χρόνο ή 50.000 ευρώ τον χρόνο έσοδα, η
εφαρμογή δίνει την επιλογή, τη δυνατότητα να
εκδίδονται τα παραστατικά εσόδων από την
εφαρμογή.Αυτό
βασικά
αφορά
τους
επιχειρηματίες που δεν έχουν λογιστή.
Όταν λέμε να διαβιβάσουμε τα έσοδα μας τι
εννοούμε?
Εννοούμε ότι γνωστοποιούμε, ανεβάζουμε στο my
data ένα ένα τα έσοδα που εκδώσαμε. Όχι το
φυσικό παραστατικό, αλλά τα στοιχεία που
αναφέρονται σε αυτό. Πιο ειδικά, όταν εκδίδουμε
Α.Π.Υ (λιανικής) η εφαρμογή ζ η τ ά, για κάθε
μια ξεχωριστά, ημερομηνία παραστατικού , αύξων
αριθμός και σειρά παραστατικού, αξία.
Δεν ανεβάζουμε τον αντισυμβαλλόμενο – πελάτη
μας, γιατί απαγορεύεται λόγω GDPR. Επομένως,
δεν μας ανησυχεί σε ποιο όνομα εκδίδουμε το
παραστατικό μας (μαθητής ή γονέας) διότι ο
πελάτης δεν αναφέρεται πουθενά.
Όταν εκδίδουμε Τ.Π.Υ (χονδρικής) η εφαρμογή
ζητά, για κάθε ένα ξεχωριστά, Ημερομηνία
παραστατικού, αύξοντα αριθμό και σειρά
παραστατικού, ΑΦΜ πελάτη, αξία.

Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για τη
συγκεκριμένη εργασία;
Από 01/04/2021 τι είμαι υποχρεωμένος να Ναι! Εφόσον ολοκληρωθεί ένας μήνας έχουμε
κάνω;
περιθώριο 20 μέρες για να ανεβάσουμε τα έσοδά
Από 01/04/2021 όλες οι επιχειρήσεις θα είναι μας στο my data. Για παράδειγμα, τα έσοδα που
υποχρεωμένες να διαβιβάζουν τα έσοδά τους.
θα εκδώσουμε το Απρίλιο του 2021 έχουμε
περιθώριο να τα ανεβάσουμε έως τις 20 Μαΐου
Πως διαβιβάζονται τα έσοδα;
2021.
Οι τρόποι για να διαβιβάσουμε - ανεβάσουμε τα
έσοδά σας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι οι Πως διαβιβάζονται τα έξοδα;
παρακάτω:
Οι συναλλαγές των αγορών-εξόδων που
1. Να τα διαβιβάσει ο λογιστής μας. Δηλαδή, πραγματοποιούνται μέσα σε έναν μήνα είναι
εφόσον ο λογιστής της επιχείρησής μας τηρεί τα αποκλειστική εργασία και ευθύνη του λογιστή
βιβλία μας μπορεί, έχει την δυνατότητα μέσα από μας.
το πρόγραμμά του και με τις απαραίτητες γνώσεις
να ενημερώνει και το my data.
Σε περίπτωση που διαβιβάσω εγώ ή ο λογιστής
2. Να τα διαβιβάσουμε η ίδιοι.
μου μια λάθος πληροφορία στο my data ή χάσω
Στην περίπτωση που έχουμε πρόγραμμα που την εμπρόθεσμη ημερομηνία θα έχω πρόστιμο;
εκδίδει τα έσοδά μας μηχανογραφημένα και το Το 2021 είναι χρονιά προσαρμογής, επομένως δεν
πρόγραμμα αυτό είναι εναρμονισμένο-συμβατό θα υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχει το ενδεχόμενο να
με τα πρότυπα του my data. Δηλαδή, εφόσον επιβληθούν πρόστιμα στις επιχειρήσεις που δεν
έχουμε πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες
θα κάνουν καθόλου χρήση της εφαρμογής.
του my data, μια φορά τον μήνα και με τις οδηγίες Επομένως, πρέπει όλοι μας να ξεκινήσουμε να
που θα μας δώσει ο μηχανογράφος μας, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή ακόμη και εάν
μπορούμε να ανεβάζουμε εμείς τα έσοδα μας.
κάνουμε λάθη ή δεν είμαστε τυπικοί στις
3. Να χρησιμοποιήσουμε την «τιμολογιέρα» όπως καταληκτικές ημερομηνίες και δεν θα βρεθούμε
ονομάζεται που βρίσκουμε στην εφαρμογή της
υπόλογοι για τυχόν λάθος χρήση της εφαρμογής.

Τι θα ήταν χρήσιμο να προσέξω για το 2021
που ξεκίνησε, σε σχέση με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία
– My Data?
Ως επιχειρηματίες θα ήταν χρήσιμο να
εκμεταλλευτείτε το διάστημα αυτό προκειμένου
να συζητήσετε με την ομάδα σας τι χρειάζεται να
κάνετε προκειμένου να είστε έτοιμοι για αυτή την
αλλαγή η οποία θα μας απασχολήσει ουσιαστικά
από 01/01/2022. Στην ομάδα σας πέραν των
συνεργατών που έχετε στην επιχείρησή σας, είναι
αναγκαίο να συμπεριλάβετε και τον λογιστή σας
μιας και η σχέση σας θα χρειαστεί να είναι πιο
στενή από εδώ και μπρος. Λόγω του ότι είστε ένας
κλάδος που δεν έχει ΦΠΑ, έχετε πλεονέκτημα ένα
περιθώριο-άνεση στις κινήσεις σας, μεγαλύτερη
από άλλους κλάδους που είναι υπόχρεοι σε ΦΠΑ.
Αυτό το προτέρημα θα χαθεί και θα πρέπει να το
καλύψετε με στρατηγική και συνεργασία για να
μην βρεθείτε εκτεθειμένοι στο κράτους.
Ειδικά, σε ό,τι αφορά τα έσοδα και την διαβίβασή
τους – ανέβασμα στην πλατφόρμα θα σας
προτείναμε να δώσετε προσοχή στα παρακάτω:

σε μηχανογραφημένο θα χρειαστεί να βρείτε έναν
πάροχο ενός προγράμματος που να καλύπτει τις
ανάγκες σας και να ξεκινήσετε να το
χρησιμοποιείτε.
Εδώ να σας αναφέρουμε ότι είναι μια απόφαση
που είτε την πάρετε τώρα είτε αργότερα, κάποια
στιγμή θα την αντιμετωπίσετε δεδομένου ότι το
χαρτί και η χειρόγραφη έκδοση τιμολογίων θα
σταματήσει στα επόμενα χρόνια και θα
αντικατασταθεί με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια το
λεγόμενο e- τιμολόγιο.
Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό και έχετε την
επιλογή να το αποφασίσετε αργότερα.

Εξετάσεις NOCN

*Ορθή έκδοση των παραστατικών.
Να συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα πεδία και
να γράφετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σωστά
(ημερομηνία, πελάτης, αρίθμηση, σειρά-εάν έχει, Οι εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί για
ποσόν) και στην περίπτωση Τιμολογίου Παροχής 30/01/2021 έχουν αναβληθεί μετά τις τελευταίες
επιπλέον το ΑΦΜ του πελάτη.
ανακοινώσεις του Υπουργείου.
*Στην περίπτωση που αποφασίσετε αυτή την
Νέα ημερομηνία εξετάσεων
εργασία να την κάνει ο λογιστής σας, θα πρέπει να
20η Φεβρουαρίου 2021
το επικοινωνήσετε έγκαιρα μαζί του. Εφόσον
εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.
συμφωνήσει ότι θα το κάνει, τότε θα πρέπει κάθε
μήνας που ολοκληρώνεται να στέλνετε άμεσα όλα
σας τα παραστατικά στον λογιστή σας Η Palso με σεβασμό στις υποδείξεις των
προκειμένου να έχει τον χρόνο να τα επεξεργαστεί επιστημόνων δουλεύει διαρκώς προκειμένου να
σωστά και να τα διαβιβάσει στην πλατφόρμα.
βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για όλους τους
συναδέρφους και υποψηφίους.
*Στην περίπτωση που η έκδοση των εσόδων σας
γίνεται μηχανογραφημένα, τότε θα χρειαστεί να Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε
έρθετε σε επικοινωνία με τον πάροχο του άμεσα.
προγράμματός – μηχανογράφο για να σας
εναρμονίσει- αναβαθμίσει το πρόγραμμα που Διαβάστε στην επόμενη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
χρησιμοποιείτε με το my data. Επιπλέον, θα
χρειαστεί να σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες Όλες οι αλλαγές στις εξετάσεις PALSO και το
για το πως θα ανεβαίνουν τα έσοδα στην ανανεωμένο look που θα ισχύσουν από την
πλατφόρμα του my data.
επόμενη εξεταστική.
Webinar για το MyData από την PALSO εντός του
*Στην περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή της Φεβρουαρίου.
χειρόγραφης απόδειξης και τιμολογίου παροχής

