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Θεματικζσ Ενότθτεσ myDATA 

Τελευταία Ενθμζρωςθ 02.07.2021   

Άτυπθ Ομάδα myDATA_ΣΕΤΕ_Ξενοδοχεία 

Δεδομζνα που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα Ξενοδοχεία  

Σα παραςτατικά εςόδων που εκδίδουν τα Ξενοδοχεία αφοροφν ςτισ ςυναλλαγζσ που διενεργοφν κυρίωσ για τθν 

πϊλθςθ υπθρεςιϊν διαμονισ, τα ζςοδα από κατανάλωςθ (π.χ. εςτίαςθ, μπαρ) κακϊσ και τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ που 

παρζχονται κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ διαμονισ των πελατϊν τουσ. Σα ζςοδα από κατανάλωςθ και οι λοιπζσ 

υπθρεςίεσ (extra παροχζσ) ςχετίηονται ςε κάκε περίπτωςθ με ςυναλλαγζσ που δεν περιλαμβάνονται ςτθ 

«υμφωνθμζνθ Σιμι Δωματίου» (π.χ. διανυκτζρευςθ και πρωϊνό), αλλά ςτισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ 

Δωματίου» και «Μετρθτά»). Επιπλζον τα Ξενοδοχεία αποκτοφν ζςοδα  είτε από πελάτεσ που καταναλϊνουν αγακά 

και υπθρεςίεσ χωρίσ να διανυκτερεφουν και τουσ εκδίδεται άμεςα παραςτατικό, είτε από πελάτεσ που οι υπθρεςίεσ 

που τουσ παρζχονται περιλαμβάνονται ςτα Σουριςτικά Πακζτα των Γραφείων Γενικοφ Σουριςμοφ, διαδικαςία κατά 

τθν οποία το παραςτατικό εςόδου εκδίδεται προσ τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ. Ο πελάτθσ ςτθν περίπτωςθ 

Σουριςτικοφ Πακζτου λαμβάνει μόνο το Ειδικό τοιχείο – Απόδειξθσ Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ.  

Ειδικότερα διευκρινίηεται ότι τα Ξενοδοχεία για τθ «υμφωνθμζνθ Σιμι Δωματίου» εκδίδουν ζνα παραςτατικό 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαμονισ του πελάτθ ανά περίπτωςθ. υγκεκριμζνα τα παραςτατικά που εκδίδονται 

είναι για ςυναλλαγζσ θμεδαπισ αλλοδαπισ, είτε θ Σελικι ΑΠΤ για ςυναλλαγζσ λιανικισ B2C, είτε το Σελικό ΣΠΤ για 

ςυναλλαγζσ χονδρικισ B2B. τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ανάλογα με το πακζτο που προςφζρεται πζραν τθσ 

διανυκτζρευςθσ ενδζχεται να περιλαμβάνονται και άλλεσ υπθρεςίεσ όπωσ πρωϊνό, γεφμα κ.α.. Για τισ υπθρεςίεσ 

αυτζσ δεν εκδίδονται επιπλζον παραςτατικά πζραν του τελικοφ (ΑΠΤ, ΣΠΤ) κατά τθ λιξθ τθσ διαμονισ. 

τισ περιπτϊςεισ που ο πελάτθσ, εντόσ του Ξενοδοχείου, καταναλϊνει είτε ςτο μπαρ, είτε ςτο εςτιατόριο, είτε του 

παρζχονται υπθρεςίεσ καλλωπιςμοφ, spa κ.α. που δεν περιλαμβάνονται ςτο πακζτο τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ» 

Δωματίου, για κάκε μία από τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ εκδίδονται διακριτά παραςτατικά ανά περίπτωςθ και αφοροφν 

ςτισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ Δωματίου» και «Μετρθτά»). 

Οι παραπάνω ςυναλλαγζσ «Πρόςκετων Χρεϊςεων» κακϊσ και οτιδιποτε ςχετικό με τισ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, 

καλλωπιςμοφ και λοιπζσ υπθρεςίεσ τουριςμοφ που δφναται να προςφζρει ζνα Ξενοδοχείο, παρζχονται ςτισ 

παρακάτω κατθγορίεσ πελατϊν: 

- Διαμζνοντεσ πελάτεσ που ότι καταναλϊνουν εκτόσ τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου» εκδίδεται 

απόδειξθ λιανικισ και ηθτοφν να χρεωκεί ςτο δωμάτιο. Οι εν λόγω ςυναλλαγζσ είναι οι «Χρεϊςεισ 

Δωματίου». 

- Διαμζνοντεσ πελάτεσ που ότι καταναλϊνουν εκτόσ τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου» εκδίδεται 

απόδειξθ λιανικισ, ηθτοφν να μθν χρεωκεί το δωμάτιο και πλθρϊνουν με τθ λιψθ του παραςτατικοφ. Οι εν 

λόγω ςυναλλαγζσ είναι τα «Μετρθτά» και περιλαμβάνουν όλεσ τισ ςυναλλαγζσ που εξοφλοφνται είτε με 

μετρθτά είτε μζςω POS Σραπεηϊν ςτα ςθμεία πϊλθςθσ του Ξενοδοχείου. 

- Διαμζνοντεσ πελάτεσ που ότι καταναλϊνουν εκτόσ τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου» εκδίδεται 

απόδειξθ λιανικισ, ηθτοφν να χρεωκεί ζνα μζροσ τουσ ςτο δωμάτιο («Χρεϊςεισ Δωματίου») και το 

υπόλοιπο το πλθρϊνουν με τθ λιψθ του παραςτατικοφ («Μετρθτά»). 

- Μθ διαμζνοντεσ πελάτεσ που είτε καταναλϊνουν αγακά, είτε λαμβάνουν υπθρεςίεσ. τθν περίπτωςθ αυτι 

εκδίδεται, είτε απόδειξθ λιανικισ και πλθρϊνουν με τθ λιψθ του παραςτατικοφ («Μετρθτά»), είτε 

τιμολόγιο για ςυναλλαγζσ χονδρικισ και πλθρϊνουν είτε μετρθτοίσ, είτε μεταγενζςτερα. 
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- Διαμζνοντεσ και μθ διαμζνοντεσ πελάτεσ για τουσ οποίουσ παρζχονται υπθρεςίεσ Δεξιϊςεων – υνεδρίων 

και λοιπϊν παρεμφερϊν υπθρεςιϊν, και εκδίδεται είτε απόδειξθ λιανικισ («Μετρθτά»), είτε τιμολόγιο. 

- Διαμζνοντεσ και μθ διαμζνοντεσ πελάτεσ, ςτουσ οποίουσ παρζχονται δωρεάν υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

εκδίδεται ςτοιχείο αυτοπαράδοςθσ ςτο τμιμα του ςθμείου ςυναλλαγισ του Ξενοδοχείου. 

Για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ τα Ξενοδοχεία εκδίδουν ανά περίπτωςθ τα παρακάτω παραςτατικά: 

- Απόδειξθ Λιανικισ Πϊλθςθσ ι Απόδειξθ Λιανικϊν ςυναλλαγϊν  

- Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν  

- Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ 

- Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν 

- Σιμολόγιο Πϊλθςθσ 

- Πιςτωτικό Σιμολόγιο ςυςχετιηόμενο  

- Πιςτωτικό Σιμολόγιο μθ ςυςχετιηόμενο  

- Απόδειξθ Ιδιοχρθςιμοποίθςθσ  

- Ειδικό ςτοιχείο Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ  

 

1. Α.Π.Υ. – Πϊλθςθ Υπθρεςιϊν Ξενοδοχείου ςε διαμζνοντα Πελάτθ Ιδιϊτθ – B2C – 1οσ Τρόποσ  

1. Οι ςυναλλαγζσ που περιλαμβάνονται ςτθν Τελικι ΑΠΥ αφοροφν είτε αποκλειςτικά ςε πϊλθςθ υπθρεςιϊν 

διαμονισ με βάςθ τθ «Συμφωνθμζνθ Τιμι Δωματίου», είτε και ςε «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» με βάςθ τθν 

κατανάλωςθ και τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ και αφοροφν 

μόνο ςτισ «Χρεϊςεισ Δωματίου» και όχι ςτα «Μετρθτά». Στθν περίπτωςθ του 1ου Τρόπου Διαβίβαςθσ οι 

«Χρεϊςεισ Δωματίου», κατά τθ διαβίβαςθ αυτοφ του Τφπου Παραςτατικοφ χαρακτθρίηονται με 1.95 Λοιπά 

Πλθροφοριακά Στοιχεία Εςόδων και δεν επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. Για ςυναλλαγζσ 

που αφοροφν ςε πϊλθςθ υπθρεςιϊν ςε Πελάτθ Ιδιϊτθ (Β2C) διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

1.1 Το Ξενοδοχείο όταν ολοκλθρωκεί θ διαμονι εκδίδει ςτον Πελάτθ Ιδιϊτθ τθν Τελικι Α.Π.Υ. και διαβιβάηει ανά 

περίπτωςθ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν) τθσ κατθγορίασ Α2 με τθν 

κακαρι αξία τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου» και των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» μόνο για τισ 

«Χρεϊςεισ Δωματίου». 

 

1θ Γραμμι φνοψθσ για τθ «υμφωνθμζνθ Σιμι Δωματίου» 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι αξία τθσ 

«υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου». 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ και ςυςχετίηεται με τον κωδικό 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003). 

 

2θ Γραμμι φνοψθσ για τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ Δωματίου») 

5. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) με τθ ςυνολικι 

αξία των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» μόνο για τισ Χρεϊςεισ Δωματίου. 

6. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

7. Δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3. 

φμφωνα με τα παραπάνω το Ξενοδοχείο διαβιβάηει όλεσ τισ περιγραφόμενεσ ςυναλλαγζσ ανεξάρτθτα αν 

επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. τθν περίπτωςθ που ςτθν παραπάνω ςυναλλαγι 

περιλαμβάνεται Δθμοτικόσ Φόροσ και εμφανίηεται διακριτά ςτο εκδιδόμενο παραςτατικό το αντίςτοιχο ποςό 

χαρακτθρίηεται με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) με τον αντίςτοιχο ΦΠΑ που αναλογεί. τθν 

περίπτωςθ που ο Δθμοτικόσ Φόροσ είναι ενςωματωμζνοσ ςτθν κακαρι αξία π.χ. τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ 

Δωματίου», τα ςχετικά ποςά για να μειϊςουν τα ζςοδα, διαβιβάηονται με αντίκετο πρόςθμο και Σφπο 
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Παραςτατικοφ 17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ, είτε αναλυτικά, είτε ςυγκεντρωτικά 

και ζωσ τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

 

1.2 Το Ξενοδοχείο πζραν τθσ Τελικισ ΑΠΥ ςτθν οποία περιλαμβάνει τθ «Συμφωνθμζνθ Τιμι Δωματίου» και τισ 

πικανζσ «Χρεϊςεισ Δωματίου» από τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ», διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA 

και το μθνιαίο ςφνολο όλων των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» τόςο 

από τισ «Χρεϊςεισ Δωματίου» όςο και από τα «Μετρθτά» για τισ οποίεσ εκδίδονται αποδείξεισ λιανικισ και 

διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.3 - Απλοποιθμζνο Σιμολόγιο τθσ κατθγορίασ Α2 με το μθνιαίο ςφνολο 

όλων των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» τόςο από τισ «Χρεϊςεισ 

Δωματίου» όςο και από τα «Μετρθτά». 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων είτε με 1.1 Ζςοδα από Πϊλθςθ Εμπορευμάτων (+) / (-), είτε με 1.2 

Ζςοδα από Πϊλθςθ Προϊόντων (+) / (-), είτε με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι 

αξία εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ του μθνόσ που αφοροφν ανά περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ. Σα παραπάνω 

ενδζχεται να ςυμπίπτουν ςε μία λογιςτικι εγγραφι και διαβιβάηονται με διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ που ςυςχετίηεται με τον κωδ. 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003). 

Η παραπάνω διαβίβαςθ δεν αφορά ςε ζκδοςθ φορολογικοφ ςτοιχείου αλλά ςτθ λογιςτικι εγγραφι που διενεργεί 

είτε ο Λογιςτισ, είτε το Λογιςτιριο του Ξενοδοχείου για τθν απεικόνιςθ ςτο Αναλυτικό και υνοπτικό Βιβλίο ςτθν 

ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA, του μθνιαίου ςυνόλου των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν ςτο μζροσ 

των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» από τισ Χρεϊςεισ Δωματίου και από τα «Μετρθτά», με διακριτό Σφπο Παραςτατικοφ 

(11.3).  

τθν περίπτωςθ Σφπου Παραςτατικοφ που δθμιουργείται από λογιςτικι εγγραφι θ ςειρά είναι 0, ο Α/Α 

παραςτατικοφ ςε κάκε περίπτωςθ είναι μοναδικόσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ είναι θ τελευταία θμζρα του μινα 

που αφοροφν τα ζςοδα. Ενδεικτικά μπορεί να είναι ο εςωτερικόσ αρικμόσ τθσ λογιςτικισ εγγραφισ που δθμιουργεί 

το λογιςτικό πρόγραμμα ERP τθσ Επιχείρθςθσ. 

Σα ζςοδα που αποκτά το Ξενοδοχείο από τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ Δωματίου» και «Μετρθτά») για 

τθν κατανάλωςθ που πραγματοποιεί ο Πελάτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ του, περιλαμβάνονται πρϊτα ςτισ 

αποδείξεισ λιανικισ που εκδίδονται ανά περίπτωςθ κατανάλωςθσ (π.χ. εςτιατόριο, μπαρ, τουριςτικά είδθ, 

καλλωπιςμόσ κ.α.).  

Διευκρινίηεται ότι οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» ςφμφωνα με τον 1ο Σρόπο Διαβίβαςθσ διαβιβάηονται τόςο από τθν 

Σελικι ΑΠΤ όςο και από τθ Λογιςτικι Εγγραφι Εςόδων Λιανικισ εκάςτου μινα που αφοροφν. τθν περίπτωςθ αυτι 

οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» δεν επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα από τθ διαβίβαςθ τθσ Σελικισ 

ΑΠΤ, αλλά από τθ διαβίβαςθ τθσ Λογιςτικισ Εγγραφισ Εςόδων Λιανικισ.  

Ζωσ τθν θμερομθνία οριςμοφ υποχρεωτικισ διαςφνδεςθσ των ΦΗΜ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ υπό ζκδοςθσ 

απόφαςθσ, το Ξενοδοχείο προκρίνεται να διαβιβάηει τα ζςοδα λιανικϊν ςυναλλαγϊν των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» 

(«Χρεϊςεισ Δωματίου» και «Μετρθτά») με τθν ι τισ λογιςτικζσ εγγραφζσ που διενεργοφνται για κάκε μινα που 

αφοροφν είτε από το ERP – Λογιςτικό Πρόγραμμα του Λογιςτι, είτε από το ERP – Πρόγραμμα του Ξενοδοχείου (π.χ. 

Property Management System PMS). 

ε κάκε περίπτωςθ ςφμφωνα με τον 1ο Σρόπο Διαβίβαςθσ οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» διαβιβάηονται δφο φορζσ, αλλά 

μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ Λογιςτικισ Εγγραφισ Εςόδων Λιανικισ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.3 - Απλοποιθμζνο 

Σιμολόγιο λαμβάνει χαρακτθριςμό εςόδων που επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. 

Αντίκετα ςτθν περίπτωςθ που το Ξενοδοχείο ζχει ςυμβλθκεί και διαβιβάηει δεδομζνα μζςω Πιςτοποιθμζνου 

Παρόχου Ηλεκτρονικισ Ζκδοςθσ τοιχείων, δεν διαβιβάηει δεδομζνα από τθν παραπάνω λογιςτικι εγγραφι 
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εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ τθσ περ. 1.2, αλλά από τθν αναλυτικι διαβίβαςθ εκάςτθσ απόδειξθσ λιανικισ για 

κάκε ςυναλλαγι που πραγματοποιεί ο Πελάτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του. Σο Ξενοδοχείο ακολουκεί τθν 

ίδια διαδικαςία και ςτθν περίπτωςθ που θ διαςφνδεςθ των ΦΗΜ καταςτεί υποχρεωτικι. 

ε κάκε περίπτωςθ λάκουσ χρζωςθσ κατά τθν οποία θ ςχετικι ςυναλλαγι δεν αποτυπϊκθκε ςωςτά, διαβιβάηεται 

ανά περίπτωςθ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA πιςτωτικό λιανικισ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.4 Πιςτωτικό 

τοιχείο Λιανικισ. 

 

2. ΑΠΥ - Πϊλθςθ Υπθρεςιϊν Ξενοδοχείου ςε διαμζνοντα Πελάτθ Ιδιϊτθ – B2C – 2οσ Τρόποσ Διαβίβαςθσ 

2. Οι ςυναλλαγζσ που περιλαμβάνονται ςτθν Τελικι ΑΠΥ αφοροφν είτε αποκλειςτικά ςε πϊλθςθ υπθρεςιϊν 

διαμονισ με βάςθ τθ «Συμφωνθμζνθ Τιμι Δωματίου», είτε και ςε «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» με βάςθ τθν 

κατανάλωςθ και τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ και αφοροφν 

μόνο ςτισ «Χρεϊςεισ Δωματίου» και όχι ςτα «Μετρθτά». Στθν περίπτωςθ του 2ου Τρόπου Διαβίβαςθσ οι 

«Χρεϊςεισ Δωματίου», κατά τθ διαβίβαςθ αυτοφ του Τφπου Παραςτατικοφ λαμβάνουν χαρακτθριςμοφσ εςόδων 

που επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. Για ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςε πϊλθςθ υπθρεςιϊν 

ςε Πελάτθ Ιδιϊτθ (Β2C) διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

2.1 Το Ξενοδοχείο όταν ολοκλθρωκεί θ διαμονι εκδίδει ςτον Πελάτθ Ιδιϊτθ τθν Τελικι Α.Π.Υ. και διαβιβάηει ανά 

περίπτωςθ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν) τθσ κατθγορίασ Α2 με τθν 

κακαρι αξία τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου» και των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» μόνο για τισ 

«Χρεϊςεισ Δωματίου». 

 

1θ Γραμμι φνοψθσ για τθ «υμφωνθμζνθ Σιμι Δωματίου» 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι αξία τθσ 

«υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου». 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ και ςυςχετίηεται με τον κωδικό 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003). 

 

2θ Γραμμι φνοψθσ για τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ Δωματίου») 

5. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων είτε με 1.1 Ζςοδα από Πϊλθςθ Εμπορευμάτων (+) / (-), είτε με 1.2 

Ζςοδα από Πϊλθςθ Προϊόντων (+) / (-), είτε με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι 

αξία εςόδων λιανικϊν ςυναλλαγϊν του μθνόσ που αφοροφν ςτισ «Χρεϊςεισ Δωματίου», ανά περίπτωςθ 

χαρακτθριςμοφ. Σα παραπάνω ενδζχεται να ςυμπίπτουν ςε μία λογιςτικι εγγραφι και διαβιβάηονται με 

διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

6. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ που ςυςχετίηεται με τον κωδ. 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

7. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003). 

φμφωνα με τα παραπάνω το Ξενοδοχείο διαβιβάηει όλεσ τισ περιγραφόμενεσ ςυναλλαγζσ και όλεσ επθρεάηουν το 

λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. τθν περίπτωςθ που ςτθν παραπάνω ςυναλλαγι περιλαμβάνεται 

Δθμοτικόσ Φόροσ και εμφανίηεται διακριτά ςτο εκδιδόμενο παραςτατικό το αντίςτοιχο ποςό χαρακτθρίηεται με 

1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) με τον αντίςτοιχο ΦΠΑ που αναλογεί. τθν περίπτωςθ που ο 

Δθμοτικόσ Φόροσ είναι ενςωματωμζνοσ ςτθν κακαρι αξία π.χ. τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου», τα ςχετικά 

ποςά για να μειϊςουν τα ζςοδα, διαβιβάηονται με αντίκετο πρόςθμο και Σφπο Παραςτατικοφ 17.3 Λοιπζσ 

Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ, είτε αναλυτικά, είτε ςυγκεντρωτικά και ζωσ τθν υποβολι τθσ 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 
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2.2 Το Ξενοδοχείο πζραν τθσ Τελικισ ΑΠΥ ςτθν οποία περιλαμβάνει τθ «Συμφωνθμζνθ Τιμι Δωματίου» και τισ 

πικανζσ «Χρεϊςεισ Δωματίου» από τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ», διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA 

και το μθνιαίο ςφνολο των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν ςτο μζροσ των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» 

από τα «Μετρθτά» και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.3 - Απλοποιθμζνο Σιμολόγιο τθσ κατθγορίασ Α2 με το μθνιαίο ςφνολο 

των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» μόνο από τα «Μετρθτά» και όχι 

από τισ «Χρεϊςεισ Δωματίου». 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων είτε με 1.1 Ζςοδα από Πϊλθςθ Εμπορευμάτων (+) / (-), είτε με 1.2 

Ζςοδα από Πϊλθςθ Προϊόντων (+) / (-), είτε με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι 

αξία εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ του μθνόσ που αφοροφν ανά περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ. Σα παραπάνω 

ενδζχεται να ςυμπίπτουν ςε μία λογιςτικι εγγραφι και διαβιβάηονται με διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ που ςυςχετίηεται με τον κωδ. 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003). 

Η παραπάνω διαβίβαςθ δεν αφορά ςε ζκδοςθ φορολογικοφ ςτοιχείου αλλά ςτθ λογιςτικι εγγραφι που διενεργεί 

είτε ο Λογιςτισ, είτε το Λογιςτιριο του Ξενοδοχείου για τθν απεικόνιςθ ςτο Αναλυτικό και υνοπτικό Βιβλίο ςτθν 

ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA, του μθνιαίου ςυνόλου των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν ςτο μζροσ 

των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» από τα «Μετρθτά», με διακριτό Σφπο Παραςτατικοφ (11.3).  

τθν περίπτωςθ Σφπου Παραςτατικοφ που δθμιουργείται από λογιςτικι εγγραφι θ ςειρά είναι 0, ο Α/Α 

παραςτατικοφ ςε κάκε περίπτωςθ είναι μοναδικόσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ είναι θ τελευταία θμζρα του μινα 

που αφοροφν τα ζςοδα. Ενδεικτικά μπορεί να είναι ο εςωτερικόσ αρικμόσ τθσ λογιςτικισ εγγραφισ που δθμιουργεί 

το λογιςτικό πρόγραμμα ERP τθσ Επιχείρθςθσ. 

Σα ζςοδα που αποκτά το Ξενοδοχείο από τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ Δωματίου» και «Μετρθτά») για 

τθν κατανάλωςθ που πραγματοποιεί ο Πελάτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ του, περιλαμβάνονται πρϊτα ςτισ 

αποδείξεισ λιανικισ που εκδίδονται ανά περίπτωςθ κατανάλωςθσ (π.χ. εςτιατόριο, μπαρ, τουριςτικά είδθ, 

καλλωπιςμόσ κ.α.).  

Διευκρινίηεται ότι οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» ςφμφωνα με τον 2ο Σρόπο Διαβίβαςθσ διαβιβάηονται μόνο από τθν 

Σελικι ΑΠΤ και όχι από τθ Λογιςτικι Εγγραφι Εςόδων Λιανικισ εκάςτου μινα που αφοροφν. τθν περίπτωςθ αυτι 

οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα από τθ διαβίβαςθ τθσ Σελικισ ΑΠΤ, 

και για το λόγο αυτό δεν διαβιβάηονται από τθ Λογιςτικι Εγγραφι Εςόδων Λιανικισ. Από τθ Λογιςτικι Εγγραφι 

Εςόδων Λιανικισ διαβιβάηονται μόνο οι «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» από τα «Μετρθτά». 

Ζωσ τθν θμερομθνία οριςμοφ υποχρεωτικισ διαςφνδεςθσ των ΦΗΜ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ υπό ζκδοςθσ 

απόφαςθσ, το Ξενοδοχείο προκρίνεται να διαβιβάηει τα ζςοδα λιανικϊν ςυναλλαγϊν των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» 

που αφοροφν τα «Μετρθτά» με τθν ι τισ λογιςτικζσ εγγραφζσ που διενεργοφνται για κάκε μινα που αφοροφν είτε 

από το ERP – Λογιςτικό Πρόγραμμα του Λογιςτι, είτε από το ERP – Πρόγραμμα του Ξενοδοχείου (π.χ. Property 

Management System PMS). 

ε κάκε περίπτωςθ ςφμφωνα με τον 2ο Σρόπο Διαβίβαςθσ οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» διαβιβάηονται μία φορά, με 

Σφπο Παραςτατικοφ 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν) και λαμβάνει χαρακτθριςμό εςόδων που επθρεάηει 

το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. 

Αντίκετα ςτθν περίπτωςθ που το Ξενοδοχείο ζχει ςυμβλθκεί και διαβιβάηει δεδομζνα μζςω Πιςτοποιθμζνου 

Παρόχου Ηλεκτρονικισ Ζκδοςθσ τοιχείων, δεν διαβιβάηει δεδομζνα από τθν παραπάνω λογιςτικι εγγραφι 

εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ τθσ περ. 2.2, αλλά από τθν αναλυτικι διαβίβαςθ εκάςτθσ απόδειξθσ λιανικισ για 

κάκε ςυναλλαγι που πραγματοποιεί ο Πελάτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ του. τθν περίπτωςθ αυτι 

διαβιβάηεται μζςω λογιςτικισ εγγραφισ Σφποσ Παραςτατικοφ 11.4 - Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ για τισ 

«Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» που αφοροφν ςτισ «Χρεϊςεισ Δωματίου» με τουσ αντίςτοιχουσ χαρακτθριςμοφσ εςόδων, 

ΦΠΑ και Ε3. Η διαβίβαςθ Πιςτωτικοφ Λιανικισ διενεργείται διότι θ ίδια αξία ςυναλλαγισ των «Χρεϊςεων 
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Δωματίου» που επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα, ζχει διαβιβαςτεί δφο φορζσ, τόςο από τθν 

Σελικι ΑΠΤ, όςο και από τισ αποδείξεισ λιανικισ που διαβιβάηονται μζςω Πιςτοποιθμζνου Παρόχου Ηλεκτρονικισ 

Ζκδοςθσ τοιχείων. Σο Ξενοδοχείο ακολουκεί τθν ίδια διαδικαςία και ςτθν περίπτωςθ που θ διαςφνδεςθ των ΦΗΜ 

καταςτεί υποχρεωτικι. 

ε κάκε περίπτωςθ λάκουσ χρζωςθσ κατά τθν οποία θ ςχετικι ςυναλλαγι δεν αποτυπϊκθκε ςωςτά, διαβιβάηεται 

ανά περίπτωςθ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA πιςτωτικό λιανικισ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.4 Πιςτωτικό 

τοιχείο Λιανικισ. 

 

3. ΤΠΥ - Πϊλθςθ Υπθρεςιϊν Ξενοδοχείου ςε Επιχείρθςθ – B2Β  

3. Οι ςυναλλαγζσ που περιλαμβάνονται ςτο Τελικό ΤΠΥ αφοροφν είτε αποκλειςτικά ςε πϊλθςθ υπθρεςιϊν 

διαμονισ με βάςθ τθ «Συμφωνθμζνθ Τιμι Δωματίου», είτε και ςε «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» με βάςθ τθν 

κατανάλωςθ και τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ και αφοροφν 

μόνο ςτισ «Χρεϊςεισ Δωματίου» και όχι ςτα «Μετρθτά». Στθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν χονδρικισ Β2Β, οι 

«Χρεϊςεισ Δωματίου», κατά τθ διαβίβαςθ αυτοφ του Τφπου Παραςτατικοφ λαμβάνουν χαρακτθριςμοφσ εςόδων 

που επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. Για ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςε πϊλθςθ υπθρεςιϊν 

ςε Επιχείρθςθ (Β2B) διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

3.1 Το Ξενοδοχείο όταν ολοκλθρωκεί θ διαμονι εκδίδει ςτθν Επιχείρθςθ το Τελικό T.Π.Υ. και διαβιβάηει ανά 

περίπτωςθ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α1 με τθν κακαρι αξία 

τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου» και των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» μόνο για τισ «Χρεϊςεισ Δωματίου». 

 

1θ Γραμμι φνοψθσ για τθ «υμφωνθμζνθ Σιμι Δωματίου» 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι αξία τθσ 

«υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου». 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ και ςυςχετίηεται με τον κωδικό 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - Επιτθδευματιϊν 

(κωδ._001). 

 

2θ Γραμμι φνοψθσ για τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ Δωματίου») 

5. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων είτε με 1.1 Ζςοδα από Πϊλθςθ Εμπορευμάτων (+) / (-), είτε με 1.2 

Ζςοδα από Πϊλθςθ Προϊόντων (+) / (-), είτε με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι 

αξία εςόδων λιανικϊν ςυναλλαγϊν του μθνόσ που αφοροφν ςτισ «Χρεϊςεισ Δωματίου», ανά περίπτωςθ 

χαρακτθριςμοφ. Σα παραπάνω ενδζχεται να ςυμπίπτουν ςε μία λογιςτικι εγγραφι και διαβιβάηονται με 

διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

6. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ που ςυςχετίηεται με τον κωδ. 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

7. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - Επιτθδευματιϊν 

(κωδ._001). 

φμφωνα με τα παραπάνω το Ξενοδοχείο διαβιβάηει όλεσ τισ περιγραφόμενεσ ςυναλλαγζσ και όλεσ επθρεάηουν το 

λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. τθν περίπτωςθ που ςτθν παραπάνω ςυναλλαγι περιλαμβάνεται 

Δθμοτικόσ Φόροσ και εμφανίηεται διακριτά ςτο εκδιδόμενο παραςτατικό το αντίςτοιχο ποςό χαρακτθρίηεται με 

1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) με τον αντίςτοιχο ΦΠΑ που αναλογεί. τθν περίπτωςθ που ο 

Δθμοτικόσ Φόροσ είναι ενςωματωμζνοσ ςτθν κακαρι αξία π.χ. τθσ «υμφωνθμζνθσ Σιμισ Δωματίου», τα ςχετικά 

ποςά για να μειϊςουν τα ζςοδα, διαβιβάηονται με αντίκετο πρόςθμο και Σφπο Παραςτατικοφ 17.3 Λοιπζσ 

Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ, είτε αναλυτικά, είτε ςυγκεντρωτικά και ζωσ τθν υποβολι τθσ 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 
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3.2 Το Ξενοδοχείο πζραν του Τελικοφ ΤΠΥ ςτο οποίο περιλαμβάνει τθ «Συμφωνθμζνθ Τιμι Δωματίου» και τισ 

πικανζσ «Χρεϊςεισ Δωματίου» από τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ», διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA 

και το μθνιαίο ςφνολο των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν ςτο μζροσ των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» 

από τα «Μετρθτά» και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.3 - Απλοποιθμζνο Σιμολόγιο τθσ κατθγορίασ Α2 με το μθνιαίο ςφνολο 

των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» μόνο από τα «Μετρθτά» και όχι 

από τισ «Χρεϊςεισ Δωματίου». 

2. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων είτε με 1.1 Ζςοδα από Πϊλθςθ Εμπορευμάτων (+) / (-), είτε με 1.2 

Ζςοδα από Πϊλθςθ Προϊόντων (+) / (-), είτε με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι 

αξία εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ του μθνόσ που αφοροφν ανά περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ. Σα παραπάνω 

ενδζχεται να ςυμπίπτουν ςε μία λογιςτικι εγγραφι και διαβιβάηονται με διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ που ςυςχετίηεται με τον κωδ. 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003). 

Η παραπάνω διαβίβαςθ δεν αφορά ςε ζκδοςθ φορολογικοφ ςτοιχείου αλλά ςτθ λογιςτικι εγγραφι που διενεργεί 

είτε ο Λογιςτισ, είτε το Λογιςτιριο του Ξενοδοχείου για τθν απεικόνιςθ ςτο Αναλυτικό και υνοπτικό Βιβλίο ςτθν 

ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA, του μθνιαίου ςυνόλου των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ που αφοροφν ςτο μζροσ 

των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» από τα «Μετρθτά», με διακριτό Σφπο Παραςτατικοφ (11.3).  

τθν περίπτωςθ Σφπου Παραςτατικοφ που δθμιουργείται από λογιςτικι εγγραφι θ ςειρά είναι 0, ο Α/Α 

παραςτατικοφ ςε κάκε περίπτωςθ είναι μοναδικόσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ είναι θ τελευταία θμζρα του μινα 

που αφοροφν τα ζςοδα. Ενδεικτικά μπορεί να είναι ο εςωτερικόσ αρικμόσ τθσ λογιςτικισ εγγραφισ που δθμιουργεί 

το λογιςτικό πρόγραμμα ERP τθσ Επιχείρθςθσ. 

Σα ζςοδα που αποκτά το Ξενοδοχείο από τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ Δωματίου» και «Μετρθτά») για 

τθν κατανάλωςθ που πραγματοποιεί ο Πελάτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ του, περιλαμβάνονται πρϊτα ςτισ 

αποδείξεισ λιανικισ που εκδίδονται ανά περίπτωςθ κατανάλωςθσ (π.χ. εςτιατόριο, μπαρ, τουριςτικά είδθ, 

καλλωπιςμόσ κ.α.).  

Διευκρινίηεται ότι οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν χονδρικισ B2B, διαβιβάηονται 

μόνο από το Σελικό ΣΠΤ και όχι από τθ Λογιςτικι Εγγραφι Εςόδων Λιανικισ εκάςτου μινα που αφοροφν. τθν 

περίπτωςθ αυτι οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα από τθ διαβίβαςθ 

του Σελικοφ ΣΠΤ, και για το λόγο αυτό δεν διαβιβάηονται από τθ Λογιςτικι Εγγραφι Εςόδων Λιανικισ. Από τθ 

Λογιςτικι Εγγραφι Εςόδων Λιανικισ διαβιβάηονται μόνο οι «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» από τα «Μετρθτά». 

Ζωσ τθν θμερομθνία οριςμοφ υποχρεωτικισ διαςφνδεςθσ των ΦΗΜ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ υπό ζκδοςθσ 

απόφαςθσ, το Ξενοδοχείο προκρίνεται να διαβιβάηει τα ζςοδα λιανικϊν ςυναλλαγϊν των «Πρόςκετων Χρεϊςεων» 

που αφοροφν τα «Μετρθτά» με τθν ι τισ λογιςτικζσ εγγραφζσ που διενεργοφνται για κάκε μινα που αφοροφν είτε 

από το ERP – Λογιςτικό Πρόγραμμα του Λογιςτι, είτε από το ERP – Πρόγραμμα του Ξενοδοχείου (π.χ. Property 

Management System PMS). 

ε κάκε περίπτωςθ από τισ ςυναλλαγζσ χονδρικισ B2B, οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» διαβιβάηονται μία φορά, με Σφπο 

Παραςτατικοφ 2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν και λαμβάνει χαρακτθριςμό εςόδων που επθρεάηει το λογιςτικό 

και φορολογικό αποτζλεςμα. 

Αντίκετα ςτθν περίπτωςθ που το Ξενοδοχείο ζχει ςυμβλθκεί και διαβιβάηει δεδομζνα μζςω Πιςτοποιθμζνου 

Παρόχου Ηλεκτρονικισ Ζκδοςθσ τοιχείων, δεν διαβιβάηει δεδομζνα από τθν παραπάνω λογιςτικι εγγραφι 

εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ τθσ περ. 3.2, αλλά από τθν αναλυτικι διαβίβαςθ εκάςτθσ απόδειξθσ λιανικισ για 

κάκε ςυναλλαγι που πραγματοποιεί ο Πελάτθσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του. τθν περίπτωςθ αυτι 

διαβιβάηεται μζςω λογιςτικισ εγγραφισ Σφποσ Παραςτατικό 11.4 - Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ για τισ «Πρόςκετεσ 

Χρεϊςεισ» που αφοροφν ςτισ «Χρεϊςεισ Δωματίου» με τουσ αντίςτοιχουσ χαρακτθριςμοφσ εςόδων, ΦΠΑ και Ε3. Η 

διαβίβαςθ Πιςτωτικοφ Λιανικισ διενεργείται διότι θ ίδια αξία ςυναλλαγισ των «Χρεϊςεων Δωματίου» που 
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επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα, ζχει διαβιβαςτεί δφο φορζσ, τόςο από το Σελικό ΣΠΤ, όςο και 

από τισ αποδείξεισ λιανικισ που διαβιβάηονται μζςω Πιςτοποιθμζνου Παρόχου Ηλεκτρονικισ Ζκδοςθσ τοιχείων. 

Σο Ξενοδοχείο ακολουκεί τθν ίδια διαδικαςία και ςτθν περίπτωςθ που θ διαςφνδεςθ των ΦΗΜ καταςτεί 

υποχρεωτικι. 

ε κάκε περίπτωςθ λάκουσ χρζωςθσ κατά τθν οποία θ ςχετικι ςυναλλαγι δεν αποτυπϊκθκε ςωςτά, διαβιβάηεται 

ανά περίπτωςθ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA πιςτωτικό χονδρικισ για τθν περ. 3.1 με Σφπο Παραςτατικοφ 

είτε 5.1 - Πιςτωτικό Σιμολόγιο / υςχετιηόμενο, είτε 5.2 - Πιςτωτικό Σιμολόγιο  / Μθ υςχετιηόμενο. Αντίςτοιχα για 

τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ τθσ περ. 3.2 διαβιβάηεται πιςτωτικό λιανικισ με Σφπο Παραςτατικοφ 11.4 Πιςτωτικό 

τοιχείο Λιανικισ. 

 

3.3 Θ ελλθνικι Επιχείρθςθ που λαμβάνει το Τελικό ΤΠΥ ωσ παραςτατικό εξόδου τθσ κατθγορίασ Α1, διαβιβάηει 

ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγισ εξόδων είτε με 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+) με τθν 

κακαρι αξία ςυναλλαγισ, είτε με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+) με το ςυνολικό 

ποςό ςυναλλαγισ, για τθ φνοψθ και τον ΜΑΡΚ του αντικριηόμενου παραςτατικοφ θμεδαπισ τθσ 

κατθγορίασ Α1 που ζλαβε αυτοματοποιθμζνα από τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

2. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 2 *13%+ και ςυςχετίηεται με τον κωδικό 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ εξόδων με 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+), είτε με κατ. 7 

*0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ ςτθν περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ εξόδων με 2.5 

Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+). 

3. Χαρακτθριςμό ενδεικτικά είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Ζξοδα υποδοχισ 

και φιλοξενίασ (κωδ._005), είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Ζξοδα ταξιδίων 

(κωδ._006), είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. *ΠΥ+, 585*Σφνολο+_Λοιπά ζξοδα (κωδ._016). 

 

4. ΤΠΥ - Πϊλθςθ Υπθρεςιϊν Ξενοδοχείου ςε Επιχείρθςθ είτε χϊρασ Ε.Ε., είτε Τρίτθσ Χϊρασ – B2Β  

4. Στθν περίπτωςθ που το Ξενοδοχείο ςυναλλάςςεται με Πελάτθ – Επιχείρθςθ είτε από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, είτε από Τρίτθ Χϊρα μπορεί να επιλζξει δφο τρόπουσ κατά τθ διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myDATA.  

1θ Περίπτωςθ: φμφωνα με τθν περίπτωςθ αυτι που προκρίνεται, το Ξενοδοχείο ςε κάκε περίπτωςθ ςυναλλαγισ 

αλλοδαπισ διαβιβάηει με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν, με τουσ αντίςτοιχουσ 

χαρακτθριςμοφσ εςόδων, ΦΠΑ, όπωσ περιγράφονται ςτθν περ. 3.1. Διαφοροποίθςθ υπάρχει ςτο χαρακτθριςμό Ε3, 

όπου το Ξενοδοχείο διαβιβάηει με Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+, Λοιπά  (κωδ._007). 

2θ Περίπτωςθ: φμφωνα με τθν περίπτωςθ αυτι, το Ξενοδοχείο ανά περίπτωςθ ςυναλλαγισ αλλοδαπισ διαβιβάηει 

είτε με Σφπο Παραςτατικοφ 2.2 - Σιμολόγιο Παροχισ / Ενδοκοινοτικι Παροχι Τπθρεςιϊν για Επιχείρθςθ - Λιπτθ 

χϊρασ Ε.Ε., είτε με Σφπο Παραςτατικοφ 2.3 - Σιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν για Επιχείρθςθ 

- Λιπτθ Σρίτθσ Χϊρασ με τουσ αντίςτοιχουσ χαρακτθριςμοφσ εςόδων, ΦΠΑ, όπωσ περιγράφονται ςτθν περ. 3.1. 

Διαφοροποίθςθ υπάρχει ςτο χαρακτθριςμό Ε3, όπου το Ξενοδοχείο διαβιβάηει με Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και 

υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+, Λοιπά  (κωδ._007). 

ε κάκε περίπτωςθ οι παραπάνω ςυναλλαγζσ, διενεργοφνται ςτθν θμεδαπι και υπόκεινται ςε ΦΠΑ. Αποτελοφν τισ 
φνκετεσ υναλλαγζσ θμεδαπισ – αλλοδαπισ για τισ οποίεσ αναρτάται ςχετικι Θεματικι Ενότθτα. Επιπλζον ο 
Λιπτθσ είναι είτε Επιχείρθςθ χϊρασ Ε.Ε., είτε Επιχείρθςθ Σρίτθσ Χϊρασ και δεν ζχει υποχρζωςθ διαβίβαςθσ 
δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. Από τισ δφο επιλογζσ για το Ξενοδοχείο προκρίνεται θ 1θ 
Περίπτωςθ γιατί διευκολφνει τθν ζκδοςθ και αντιςτοίχιςθ κατά τθ διαβίβαςθ δεδομζνων με Σφπο Παραςτατικοφ 
2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν χωρίσ να απαιτείται ο Εκδότθσ των παραςτατικϊν να τεκμθριϊνει ανά 
περίπτωςθ ςυναλλαγισ, αν αυτι αφορά Πελάτθ είτε χϊρασ Ε.Ε. είτε Σρίτθσ Χϊρασ. Ο 2οσ Σρόποσ προτείνεται ςτθν 
περίπτωςθ που ο Πελάτθσ τεκμθριϊνει με επάρκεια τθ χϊρα αλλοδαπισ του ΑΦΜ Λιπτθ.  
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5. Διαβίβαςθ Ειδικοφ Στοιχείου Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ  

5. Στθν περίπτωςθ που ο Πελάτθσ ολοκλθρϊςει τθ διαμονι του ςτο Ξενοδοχείο εκδίδεται το Ειδικό Στοιχείο 

Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ. Το Ξενοδοχείο διαβιβάηει τα παρακάτω δεδομζνα: 

5.1 Το Ξενοδοχείο όταν ολοκλθρωκεί θ διαμονι εκδίδει επιπλζον είτε ςε Πελάτθ – Ιδιϊτθ, είτε ςε Πελάτθ – 

Επιχείρθςθ και το Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξθσ Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ και διαβιβάηει ανά περίπτωςθ ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 8.2 - Ειδικό τοιχείο – Απόδειξθσ Είςπραξθσ Φόρου  Διαμονισ τθσ 

κατθγορίασ Α1. 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) με τθν αξία 

που αντιςτοιχεί ςτο Φόρο Διαμονισ. 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 8 [πάντα 0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3. 

φμφωνα με τα παραπάνω το Ξενοδοχείο διαβιβάηει ςυναλλαγι που δεν επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό 

αποτζλεςμα. Σο ΑΦΜ Λιπτθ  δφναται να είναι θμεδαπισ / αλλοδαπισ - επιχείρθςθσ / ιδιϊτθ και προαιρετικό ςε 

περίπτωςθ λιανικισ. 

5.2 Στθν περίπτωςθ που ο Λιπτθσ είναι ελλθνικι Επιχείρθςθ και λαμβάνει το Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξθσ 

Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ ωσ παραςτατικό εξόδου τθσ κατθγορίασ Α1, διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα 

myDATA τα κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγισ εξόδων με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+) με το 

ςυνολικό ποςό ςυναλλαγισ για τθ φνοψθ και τον ΜΑΡΚ του αντικριηόμενου παραςτατικοφ θμεδαπισ τθσ 

κατθγορίασ Α1 που ζλαβε αυτοματοποιθμζνα από τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

2. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 8 [πάντα 0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

3. Χαρακτθριςμό είτε Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Ζξοδα υποδοχισ και 

φιλοξενίασ (κωδ._005), είτε Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Ζξοδα ταξιδίων 

(κωδ._006). 

 

6. Διαβίβαςθ δεδομζνων λοιπϊν ςυναλλαγϊν εςόδων προσ Επιχειριςεισ – Β2Β 

6. Στθν περίπτωςθ που ο Πελάτθσ - Επιχείρθςθ λαμβάνει και υπθρεςίεσ Δεξιϊςεων – Συνεδρίων και λοιπϊν 

παρεμφερϊν υπθρεςιϊν το Ξενοδοχείο διαβιβάηει τα παρακάτω δεδομζνα: 

6.1 Το Ξενοδοχείο εκδίδει επιπλζον ςε Πελάτθ – Επιχείρθςθ είτε Τιμολόγιο Πϊλθςθσ, είτε Τιμολόγιο Παροχισ 

Υπθρεςιϊν και διαβιβάηει ανά περίπτωςθ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ είτε 1.1 Σιμολόγιο Πϊλθςθσ, είτε 2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ 

κατθγορίασ Α1. 

2. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων είτε με 1.1 Ζςοδα από Πϊλθςθ Εμπορευμάτων (+) / (-), είτε με 1.2 

Ζςοδα από Πϊλθςθ Προϊόντων (+) / (-), είτε με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-), με τθν κακαρι 

αξία ςυναλλαγϊν εςόδων που αφοροφν ανά περίπτωςθ. Σα παραπάνω ενδζχεται να ςυμπίπτουν και 

διαβιβάηονται με διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 2 [13%+ και ςυςχετίηεται με τον κωδικό 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - Επιτθδευματιϊν 

(κωδ._001). 

6.2 Στθν περίπτωςθ που ο Λιπτθσ είναι ελλθνικι Επιχείρθςθ και λαμβάνει το ΤΠΥ ωσ παραςτατικό εξόδου τθσ 

κατθγορίασ Α1, διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγισ εξόδων είτε με 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+) με τθν 

κακαρι αξία ςυναλλαγισ, είτε με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+) με το ςυνολικό 
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ποςό ςυναλλαγισ, για τθ φνοψθ και τον ΜΑΡΚ του αντικριηόμενου παραςτατικοφ θμεδαπισ τθσ 

κατθγορίασ Α1 που ζλαβε αυτοματοποιθμζνα από τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

2. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 2 *13%+ και ςυςχετίηεται με τον κωδικό 301 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ εξόδων με 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+), είτε με κατ. 7 

*0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ ςτθν περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ εξόδων με 2.5 

Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+). 

3. Χαρακτθριςμό ενδεικτικά είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Ζξοδα υποδοχισ 

και φιλοξενίασ (κωδ._005), είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Ζξοδα ταξιδίων 

(κωδ._006), είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. *ΠΥ+, 585*Σφνολο+_Λοιπά ζξοδα (κωδ._016), 

είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Λοιπζσ Αμοιβζσ για υπθρεςίεσ θμεδαπισ 

(κωδ._009). 

 

7. Διαβίβαςθ δεδομζνων και Λογιςτικι Παρακολοφκθςθ Main Courante 

7. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ τα Ξενοδοχεία λειτουργοφν με τθν Main Courante, τα ςυμφωνθμζνα ζςοδα 

διαμονισ υπολογίηονται τθν θμζρα που δθμιουργοφνται και όχι τθν θμζρα που τιμολογοφνται. Σφμφωνα με τθν 

οριηόμενθ διαδικαςία, δεν απαιτείται θ κατάργθςθ τθσ αλλά μπορεί να λειτουργεί μόνο για τθν εςωτερικι τουσ 

λογιςτικι οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ. Θ διαβίβαςθ των παραςτατικϊν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA 

πραγματοποιείται είτε με τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν, είτε με τθ διενζργεια λογιςτικϊν εγγραφϊν και ςτουσ 

χρόνουσ που ορίηονται ςτθν Α.1138/2020 και ιςχφουν τα παρακάτω:  

Σο ΦΠΑ αποδίδεται από τα Ξενοδοχεία ςφμφωνα με τα παραςτατικά που εκδίδουν και τα παραςτατικά που 
λαμβάνουν ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ (απλογραφικά - διπλογραφικά) όπωσ ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ 
που είναι υποκείμενεσ ςε ΦΠΑ. 
 

8. Διαχείριςθ περιπτϊςεων που δεν αποτελοφν ζςοδα 

8. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ζκδοςθσ παραςτατικϊν είτε για ςυναλλαγζσ χονδρικισ, είτε για ςυναλλαγζσ λιανικισ, 

που περιζχουν ποςά τα οποία δεν αποτελοφν ακακάριςτα ζςοδα και δεν επθρεάηουν το λογιςτικό – φορολογικό 

αποτζλεςμα, όπωσ π.χ. τα φιλοδωριματα κακϊσ και οι λοιπζσ περιπτϊςεισ χρεϊςεων που τα Ξενοδοχεία 

ειςπράττουν για λογαριαςμό άλλων επιχειριςεων (π.χ. χρζωςθ για ΤΑΧΙ, εκδρομζσ, μουςεία κ.λ.π.). Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ τα Ξενοδοχεία διαβιβάηουν δεδομζνα ανά περίπτωςθ ςυναλλαγϊν με χαρακτθριςμό εςόδων 

1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά Στοιχεία Εςόδων.   

Οι Επιχειριςεισ που λαμβάνουν τα παραςτατικά που περιζχουν π.χ. το ποςά από φιλοδωριματα και λοιπϊν 
χρεϊςεων τα χαρακτθρίηουν αντίςτοιχα με χαρακτθριςμό εξόδων 2.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων.  
 
 

9. Συμπεράςματα   

1. τα Ηλεκτρονικά Βιβλία τθσ ΑΑΔΕ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA διαβιβάηονται όλα τα ποςά που 

περιζχονται ςτα εκδιδόμενα παραςτατικά ανεξάρτθτα αν αυτά επθρεάηουν ι όχι το λογιςτικό και 

φορολογικό αποτζλεςμα. τθν περίπτωςθ που θ ςφνοψθ των ποςϊν που περιζχονται ςτα παραςτατικά 

αυτά δεν επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα για τον Εκδότθ (ζςοδα τιμολόγθςθσ) 

χαρακτθρίηονται με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) και για το Λιπτθ (ζξοδα 

τιμολόγθςθσ) χαρακτθρίηονται με 2.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίσ να 

ςυςχετίηονται με το Ε3.  

2. Σα Ξενοδοχεία εκδίδουν παραςτατικά που αντιςτοιχοφν ςτθ «υμφωνθμζνθ Σιμι Δωματίου» 

(διανυκτζρευςθ κ.α. π.χ. πρωϊνό) και ςτισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» («Χρεϊςεισ Δωματίου» – «Μετρθτά») 

για Λιπτεσ – Διαμζνοντεσ Πελάτεσ. Επιπλζον εκδίδουν παραςτατικά που αντιςτοιχοφν ςτισ «Πρόςκετεσ 

Χρεϊςεισ» «Μετρθτϊν» για Λιπτεσ - μθ Διαμζνοντεσ Πελάτεσ με τθν παρακάτω χρονικι ςειρά ανά 

περίπτωςθ ςυναλλαγισ: 
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- Απόδειξθ Λιανικισ για αγακά που καταναλϊνονται - αγοράηονται ςτθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν 

λιανικισ 

- Αποδείξεισ Παροχισ Τπθρεςιϊν για υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν 

λιανικισ 

- Σιμολόγιο Πϊλθςθσ για αγακά που καταναλϊνονται - αγοράηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςυναλλαγϊν χονδρικισ 

- Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν για υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν 

χονδρικισ 

- Σελικι Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν για τουσ Διαμζνοντεσ Πελάτεσ κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαμονισ του Πελάτθ ςτθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν λιανικισ 

- Σελικό Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν για τουσ Διαμζνοντεσ Πελάτεσ κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαμονισ του Πελάτθ ςτθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν χονδρικισ 

3. Σα Ξενοδοχεία διενεργοφν ςυναλλαγζσ που ζχουν ςυνζχεια και χρονικι διάρκεια για τουσ Διαμζνοντεσ 

Πελάτεσ. Η ιδιαιτερότθτα των ςυναλλαγϊν αυτϊν εντοπίηεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι οι «Χρεϊςεισ 

Δωματίου» που αντιςτοιχοφν ςτισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ», απεικονίηονται και ςτισ Αποδείξεισ Λιανικισ 

κατά τθν ολοκλιρωςθ εκάςτθσ ςυναλλαγισ κατά τθ διάρκεια διαμονισ κακϊσ και ςτα Σελικά 

Παραςτατικά (ΑΠΤ, ΣΠΤ) που εκδίδονται κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαμονισ των Πελατϊν. 

4. Σα Ξενοδοχεία ςτθν περίπτωςθ που ολοκλθρϊνεται θ διαμονι των Πελατϊν, διαβιβάηουν δεδομζνα 

ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

- Για ςυναλλαγζσ λιανικισ με Σελικι ΑΠΤ (1οσ Σρόποσ) όταν οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» 

περιλαμβάνονται ςε αυτι και δεν επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. Οι 

«Χρεϊςεισ Δωματίου» επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα με τθ διαβίβαςθ 

δεδομζνων Εςόδων υναλλαγϊν Λιανικισ ανά μινα μζςω Λογιςτικισ Εγγραφισ. 

- Για ςυναλλαγζσ λιανικισ με Σελικι ΑΠΤ (2οσ Σρόποσ) όταν οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» 

περιλαμβάνονται ςε αυτι και επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. Οι 

«Χρεϊςεισ Δωματίου» ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν διαβιβάηονται με τα Ζςοδα υναλλαγϊν 

Λιανικισ.  Σα Ζςοδα υναλλαγϊν Λιανικισ αντιςτοιχοφν μόνο ςτα «Μετρθτά» και διαβιβάηονται 

ανά μινα μζςω Λογιςτικισ Εγγραφισ. 

- Για ςυναλλαγζσ χονδρικισ με Σελικό ΣΠΤ οι «Χρεϊςεισ Δωματίου» ςε κάκε περίπτωςθ 

περιλαμβάνονται ςε αυτό και επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα. Οι 

«Χρεϊςεισ Δωματίου» και ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν διαβιβάηονται με τα Ζςοδα υναλλαγϊν 

Λιανικισ. Σα Ζςοδα υναλλαγϊν Λιανικισ αντιςτοιχοφν μόνο ςτα «Μετρθτά» και διαβιβάηονται 

ανά μινα μζςω Λογιςτικισ Εγγραφισ. 

- Για ςυναλλαγζσ που τα δεδομζνα διαβιβάηονται είτε μζςω Παρόχου Ηλεκτρονικισ Ζκδοςθσ 

τοιχείων, είτε μζςω ΦΗΜ μετά τον οριςμό θμερομθνίασ υποχρεωτικισ διαςφνδεςθσ, οι 

«Χρεϊςεισ Δωματίου» κατά τθ διαβίβαςθ επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό 

αποτζλεςμα δφο φόρεσ. τθν περίπτωςθ αυτι και για ςκοποφσ ςωςτισ απεικόνιςθσ, 

διαβιβάηεται επιπλζον και Πιςτωτικό Λιανικισ ανά μινα με τθ ςχετικι αξία ςυναλλαγϊν που  

αντιςτοιχεί ςτισ «Χρεϊςεισ Δωματίου».  

5. Η  διαβίβαςθ των Παραςτατικϊν των Ξενοδοχείων διενεργείται με διακριτοφσ Σφπουσ Παραςτατικϊν 

ανά περίπτωςθ ςυναλλαγισ και ςυγκεκριμζνα με: 

- 1.1 Σιμολόγιο Πϊλθςθσ για ςυναλλαγι με Ελλθνικι Επιχείρθςθ - Β2B 

- 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν για ςυναλλαγι με Ελλθνικι Επιχείρθςθ - Β2B 

- 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν είτε 2.2 Σιμολόγιο Παροχισ / Ενδοκοινοτικι Παροχι 

Τπθρεςιϊν με Επιχείρθςθ χϊρασ Ε.Ε. - Β2B 

- 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν, είτε 2.3 Σιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Τπθρεςιϊν Σρίτων 

Χωρϊν με Επιχείρθςθ Σρίτθσ Χϊρασ-Β2B 

- 5.1 - Πιςτωτικό Σιμολόγιο / υςχετιηόμενο είτε 5.2 - Πιςτωτικό Σιμολόγιο  / Μθ υςχετιηόμενο 

για όλεσ τισ περιπτϊςεισ ςυναλλαγϊν χονδρικισ θμεδαπισ/αλλοδαπισ 

- 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν) με Ιδιϊτθ - Β2C θμεδαπισ / αλλοδαπισ 
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- 11.3 - Απλοποιθμζνο Σιμολόγιο τθσ κατθγορίασ Α2 για τθ διαβίβαςθ των εςόδων ςυναλλαγϊν 

λιανικισ. 

- 11.4 - Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ για τισ «Πρόςκετεσ Χρεϊςεισ» που αφοροφν ςτισ «Χρεϊςεισ 

Δωματίου» ςτθν περίπτωςθ που διαβιβάηονται δφο φορζσ ςφμφωνα τον 2ο Σρόπο Διαβίβαςθσ 

ΑΠΤ για ςυναλλαγζσ λιανικισ, κακϊσ και ςφμφωνα με τθ διαβίβαςθ ΣΠΤ για ςυναλλαγζσ 

χονδρικισ. ε κάκε περίπτωςθ διαβιβάηεται και για πικανι λάκοσ χρζωςθ κατά τθν οποία θ 

ςχετικι ςυναλλαγι δεν αποτυπϊκθκε ςωςτά. 

6. Tα Ξενοδοχεία για τα Παραςτατικά που εκδίδουν, διαβιβάηουν ανά περίπτωςθ τουσ παρακάτω 

χαρακτθριςμοφσ ςυναλλαγϊν εςόδων, ΦΠΑ και Ε3: 

- Ο χαρακτθριςμόσ εςόδων ςτθν περίπτωςθ που επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό 

αποτζλεςμα είναι είτε με 1.1 Ζςοδα από Πϊλθςθ Εμπορευμάτων (+) / (-), είτε με 1.2 Ζςοδα από 

Πϊλθςθ Προϊόντων (+) / (-), είτε με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-),. Αντίκετα ςτθν 

περίπτωςθ που δεν επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα είναι με 1.95 Λοιπά 

Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (-) / (+)  

- Ο χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ ανά περίπτωςθ ςυναλλαγισ είναι αντίςτοιχοσ του ςυντελεςτι ΦΠΑ που 

αφορά (κατ. 1 ζωσ 6) ςτθν περίπτωςθ που επθρεάηεται το λογιςτικό και φορολογικό 

αποτζλεςμα και ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνο κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ (κωδ. 301 ζωσ 306). 

- Ο χαρακτθριςμόσ Ε3 ανά περίπτωςθ ςυναλλαγισ αντιςτοιχεί είτε ςε Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και 

υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  (κωδ._003) για ςυναλλαγζσ 

λιανικισ, είτε ςε Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ. 561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - 

Επιτθδευματιϊν (κωδ._001) για ςυναλλαγζσ χονδρικισ, είτε ςε Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και 

υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+, Λοιπά  (κωδ._007) για ςυναλλαγζσ που ο Λιπτθσ – Πελάτθσ 

είναι αλλοδαπόσ (Ε.Ε. – Σρίτεσ Χϊρεσ). 

7. Οι ελλθνικζσ Επιχειριςεισ που λαμβάνουν Παραςτατικά από τα Ξενοδοχεία ωσ ζξοδα, για τουσ 

χαρακτθριςμοφσ εξόδων, ΦΠΑ και Ε3 ιςχφουν τα παρακάτω: 

- Ο χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγισ εξόδων είναι είτε με 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ 

ΦΠΑ (-) / (+) με τθν κακαρι αξία ςυναλλαγισ, είτε με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα 

ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+) με το ςυνολικό ποςό ςυναλλαγισ, για τθ φνοψθ και τον ΜΑΡΚ του 

αντικριηόμενου παραςτατικοφ θμεδαπισ τθσ κατθγορίασ Α1 που ζλαβε αυτοματοποιθμζνα από 

τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA 

- Ο χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ είναι είτε π.χ. κατ. 2 *13%+ και ςυςχετίηεται με τον κωδικό 301 τθσ 

Περιοδικισ ΦΠΑ ςτθν περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ εξόδων με 2.4 Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα 

ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+), είτε με κατ. 7 *0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

ςτθν περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ εξόδων με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) 

/ (+). 

- Ο χαρακτθριςμόσ Ε3 είναι ενδεικτικά είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 

585*Σφνολο+_Ζξοδα υποδοχισ και φιλοξενίασ (κωδ._005), είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά 

ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Ζξοδα ταξιδίων (κωδ._006), είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά 

ζξοδα Η2 - κωδ. *ΠΥ+, 585*Σφνολο+_Λοιπά ζξοδα (κωδ._016), είτε με Ε3_Διάφορα λειτουργικά 

ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Λοιπζσ Αμοιβζσ για υπθρεςίεσ θμεδαπισ (κωδ._009). 

8. Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε διαμονισ εκδίδεται και το Ειδικό τοιχείο Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ. Tα 

Ξενοδοχεία για τα Παραςτατικά αυτά, διαβιβάηουν με Σφπο Παραςτατικοφ 8.2 - Ειδικό τοιχείο – 

Απόδειξθσ Είςπραξθσ Φόρου Διαμονισ τθσ κατθγορίασ Α1, ανά περίπτωςθ και διαβιβάηουν τουσ 

παρακάτω χαρακτθριςμοφσ ςυναλλαγϊν εςόδων, ΦΠΑ και Ε3: 

- Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) με 

τθν αξία που αντιςτοιχεί ςτο Φόρο Διαμονισ. 

- Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 8 *πάντα 0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

- Δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3 
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9. τθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν που ςτο παραςτατικό περιλαμβάνεται Δθμοτικόσ Φόροσ τα δεδομζνα 

διαβιβάηονται με δφο τρόπουσ, ανά περίπτωςθ:  

- 1οσ Σρόποσ τθν περίπτωςθ που ο Δθμοτικόσ Φόροσ εμφανίηεται διακριτά ςτο εκδιδόμενο 

παραςτατικό το αντίςτοιχο ποςό χαρακτθρίηεται με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων 

(+) / (-) με τον αντίςτοιχο ΦΠΑ που αναλογεί. 

- 2οσ Σρόποσ τθν περίπτωςθ που ο Δθμοτικόσ Φόροσ είναι ενςωματωμζνοσ ςτθν κακαρι αξία 

ςυναλλαγισ, τα ςχετικά ποςά για να μειϊςουν τα ζςοδα, διαβιβάηονται με αντίκετο πρόςθμο 

και Σφπο Παραςτατικοφ 17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ, είτε 

αναλυτικά, είτε ςυγκεντρωτικά και ζωσ τθν υποβολι τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

10. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Πελάτθσ για τισ υπθρεςίεσ που του παρζχονται, πζραν τθσ αξίασ 

ςυναλλαγισ, πλθρϊςει επιπλζον και τυχόν φιλοδϊρθμα κακϊσ και λοιπζσ χρεϊςεισ που τα Ξενοδοχεία 

ειςπράττουν για λογαριαςμό άλλων επιχειριςεων (π.χ. χρζωςθ για ΣΑΧΙ, εκδρομζσ, μουςεία κ.λ.π.). και 

τα περιλαμβάνουν ςτα παραςτατικά που εκδίδουν, τα ποςά αυτά λαμβάνουν χαρακτθριςμό εςόδων 

1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) και δεν επθρεάηουν το λογιςτικό και φορολογικό 

αποτζλεςμα. 

11. ε ςχζςθ με τθ Λογιςτικι Παρακολοφκθςθ Main Courante, διευκρινίηεται ότι ωσ μζκοδοσ ςυνεχίηει να 

χρθςιμοποιείται από τα Ξενοδοχεία εφόςον τθν επιλζγουν, αλλά μόνο για τθν εςωτερικι τουσ 

οργάνωςθ. Η διαβίβαςθ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA διενεργείται ςε κάκε 

περίπτωςθ, είτε με τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν, είτε με τθ διενζργεια λογιςτικϊν εγγραφϊν  ανά 

περίπτωςθ που αντιςτοιχοφν ςτουσ ςχετικοφσ Σφπουσ Παραςτατικϊν του Παραρτιματοσ τθσ 

Α.1138/2020.  

12. ε ςχζςθ με το χρόνο διαβίβαςθσ αναφορικά με τα ζςοδα αυτόσ ςυνάδει με τα κανάλια διαβίβαςθσ που 

επιλζγει ι ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιιςει κάκε Επιχείρθςθ. Αναφορικά με τα ζξοδα αυτά ςε κάκε 

περίπτωςθ διαβιβάηονται ανάλογα με το τθροφμενο λογιςτικό ςφςτθμα (απλογραφικό, διπλογραφικό). 

13. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ του ζργου ςτθν περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ 

ςυναλλαγϊν οι επιχειριςεισ επιλζγουν τουσ διακζςιμουσ κωδικοφσ, ανεξαρτιτωσ αν είναι οι 

ενδεδειγμζνοι αναφορικά με τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ του εντφπου Ε3. Ζωσ τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να διορκϊνει τουσ χαρακτθριςμοφσ εςόδων – 

εξόδων Ε3 που διαβίβαςε, με τουσ ςωςτοφσ που υποβάλλονται ςτθ ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάηοντασ Σφπουσ 

Παραςτατικϊν  17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ και 17.5 Λοιπζσ Εγγραφζσ 

Σακτοποίθςθσ Εξόδων - Λογιςτικι Βάςθ αυξάνοντασ και μειϊνοντασ τουσ ςχετικοφσ κωδικοφσ Ε3 για 

ζςοδα και ζξοδα (αντίκετα πρόςθμα). 

14. Για τθ μεταβατικι περίοδο που διαβιβάηεται μαηικά δεν ηθτείται θ διαβίβαςθ των δεδομζνων με πλιρθ 

ακρίβεια που περιγράφεται ςτθν παροφςα κεματικι ενότθτα. υγκεκριμζνα οι ςυναλλαγζσ χονδρικισ 

διαβιβάηονται αναλυτικά μία – μία ςυναλλαγι και κατϋ ελάχιςτο με τθν κακαρι αξία και ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ που υφίςταται υποχρζωςθ. Αντίκετα για τισ ςυναλλαγζσ λιανικισ αυτζσ διαβιβάηονται 

ςυγκεντρωτικά ανά μινα. Σο πλικοσ των διαβιβάςεων εςόδων λιανικισ δφναται να είναι περιςςότερεσ 

από μία αλλά πάντα ανά μινα.  

15. Η μετάβαςθ από τθν Main Courante  ςτθν διαβίβαςθ δεδομζνων ςφμφωνα με τθν Α.1138/2020 είναι 

διακριτι, χωρίηεται ςε δφο περιόδουσ και αντιςτοιχεί ςτθ μεταβατικι και τθν τρζχουςα περίοδο. Η 

μεταβατικι περίοδοσ διαβίβαςθσ δεδομζνων αντιςτοιχεί ςτθν Main Courante  και ακολουκείται θ 

διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν προθγοφμενθ περ. 14. Η τρζχουςα περίοδοσ αντιςτοιχεί ςτθ 

διαβίβαςθ δεδομζνων βάςει τθσ Α.1138/2020 και ιςχφει θ διαδικαςία που αποδόκθκε ςτθν παροφςα 

κεματικι ενότθτα.  

 

 


