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Θεματικζσ Ενότθτεσ myDATA 

Τελευταία Ενθμζρωςθ 02.07.2021   

Άτυπθ Ομάδα myDATA_ΘΑΤΑ_ Γραφεία Γενικοφ Τουριςμοφ  

ΑΠΕ – Πϊλθςθ Ακτοπλοϊκϊν Ειςιτθρίων 

Σα παραςτατικά εςόδων που εκδίδονται για τθν πϊλθςθ ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων είναι οι Αποδείξεισ Πϊλθςθσ 

Ειςιτθρίων (ΑΠΕ) που πωλοφνται απευκείασ από υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με τισ Ακτοπλοϊκζσ 

Εταιρίεσ. τθν περίπτωςθ αυτι οι Ακτοπλοϊκζσ Εταιρίεσ μζςω εκκακαρίςεων (statements) που διενεργοφν ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα (είτε ανά 15 θμζρεσ, είτε ανά μινα), τεκμθριϊνουν τθ διαδικαςία διάκεςθσ και πλθρωμισ τθσ 

ςυνολικισ αξίασ των ειςιτθρίων από τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ προσ αυτζσ, ανά περίοδο εκκακάριςθσ. Σα 

Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ ζχουν τθν υποχρζωςθ να αποδίδουν μζςω εκκακάριςθσ τθν αξία των ακτοπλοϊκϊν 

ειςιτθρίων που ποφλθςαν και οι Ακτοπλοϊκζσ Εταιρίεσ αποδίδουν αντίςτοιχα, μζςω αυτοτιμολόγθςθσ, τθν 

προμικεια που αναλογεί ςτα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ.  

 

 1. ΑΠΕ – Πϊλθςθ Ακτοπλοϊκϊν Ειςιτθρίων ςε ελλθνικι Επιχείρθςθ (Β2Β) από Συμβεβλθμζνα Γ.Γ.Τ.  

1. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε πϊλθςθ ακτοπλοϊκοφ ειςιτθρίου ςε ελλθνικι Επιχείρθςθ (Β2Β) 

διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

1.1. Το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ με Ακτοπλοϊκζσ Εταιρίεσ εκδίδει ΑΠΕ και διαβιβάηει ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α1. 

2. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τθ ςυνολικι 

αξία τθσ ςυναλλαγισ. 

3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ 

ΦΠΑ. 

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

τθν περίπτωςθ που θ παραπάνω ςυναλλαγι είτε δεν τιμολογικθκε ςωςτά, είτε δεν ολοκλθρϊκθκε, εκδίδεται 

πιςτωτικό τιμολόγιο ΠΑΕ και διαβιβάηεται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα  myDATA είτε με 5.1 Πιςτωτικό Σιμολόγιο / 

υςχετιηόμενο, είτε με 5.2 Πιςτωτικό Σιμολόγιο  / Μθ υςχετιηόμενο. 

 

1.2. Θ ελλθνικι Επιχείρθςθ ςτθν περίπτωςθ που λαμβάνει ωσ παραςτατικό εξόδου τθν ΑΠΕ, 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. 7 [0%] αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ 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).  
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1.3 Θ ελλθνικι Επιχείρθςθ ςτθν περίπτωςθ που ςτθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ τθσ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα myDATA, λαμβάνει ωσ παραςτατικό εξόδου το ακτοπλοϊκό ειςιτιριο, διαβιβάηει ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 13.2 - Παροχι Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ. 

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

ςυνολικι αξία ςυναλλαγισ. 

3.  Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ 

ΦΠΑ. 

4. 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). 

  

 

2. ΑΠΕ – Πϊλθςθ Ακτοπλοϊκϊν Ειςιτθρίων ςε Επιχείρθςθ χϊρασ Ε.Ε. - Β2B από Συμβεβλθμζνα Γ.Γ.Τ. 

2. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε πϊλθςθ ακτοπλοϊκοφ ειςιτθρίου ςε Επιχείρθςθ από χϊρα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Ενδοκοινοτικι (Β2Β) διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

2.1. Το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ εκδίδει ΑΠΕ και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα 

myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.2 - Σιμολόγιο Παροχισ / Ενδοκοινοτικι Παροχι Τπθρεςιϊν τθσ 

κατθγορίασ Α1. 

2. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) με το ςυνολικό 

ποςό τθσ ςυναλλαγισ. 

3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με τθν Περιοδικι ΦΠΑ. 

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

τθν περίπτωςθ που θ παραπάνω ςυναλλαγι είτε δεν τιμολογικθκε ςωςτά, είτε δεν ολοκλθρϊκθκε, εκδίδεται 

πιςτωτικό τιμολόγιο ΠΑΕ και διαβιβάηεται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα  myDATA είτε με 5.1 Πιςτωτικό Σιμολόγιο / 

υςχετιηόμενο, είτε με 5.2 Πιςτωτικό Σιμολόγιο  / Μθ υςχετιηόμενο. 

 

2.2. Θ Επιχείρθςθ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Ενδοκοινοτικι (Β2Β) δεν είναι υπόχρεθ οντότθτα να 

διαβιβάηει δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

 

3.ΑΠΕ–Πϊλθςθ Ακτοπλοϊκϊν Ειςιτθρίων ςε Επιχείρθςθ Τρίτθσ Χϊρασ-Β2B από Συμβεβλθμζνα Γ.Γ.Τ. 

3. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε πϊλθςθ ακτοπλοϊκοφ ειςιτθρίου ςε Επιχείρθςθ από Τρίτθ Χϊρα 

(Β2Β) διαβιβάηονται τα παρακάτω δεδομζνα: 

3.1. Το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ εκδίδει ΑΠΕ και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα 

myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.3 - Σιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν τθσ 

κατθγορίασ Α1. 

2. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) / (-) με το ςυνολικό 

ποςό τθσ ςυναλλαγισ. 

3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με τθν Περιοδικι ΦΠΑ. 

4. Δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3. 
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τθν περίπτωςθ που θ παραπάνω ςυναλλαγι είτε δεν τιμολογικθκε ςωςτά, είτε δεν ολοκλθρϊκθκε, εκδίδεται 

πιςτωτικό τιμολόγιο ΠΑΕ και διαβιβάηεται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα  myDATA είτε με 5.1 Πιςτωτικό Σιμολόγιο / 

υςχετιηόμενο, είτε με 5.2 Πιςτωτικό Σιμολόγιο  / Μθ υςχετιηόμενο. 

 

3.2. Θ Επιχείρθςθ από Τρίτθ Χϊρα (Β2Β) δεν είναι υπόχρεθ οντότθτα να διαβιβάηει δεδομζνα ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myDATA. 

 

4. ΑΠΕ – Πϊλθςθ Ακτοπλοϊκϊν Ειςιτθρίων ςε Ιδιϊτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ - Β2C από Συμβεβλθμζνα Γ.Γ.Τ. 

4. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε πϊλθςθ ακτοπλοϊκοφ ειςιτθρίου ςε Ιδιϊτθ (B2C) διαβιβάηονται 

τα παρακάτω δεδομζνα: 

4.1 Το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ εκδίδει ΑΠΕ και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα 

myDATA τα κάτωκι: 

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

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

αξία τθσ ςυναλλαγισ. 

3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

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

τθν περίπτωςθ που θ παραπάνω ςυναλλαγι είτε δεν τιμολογικθκε ςωςτά, είτε δεν ολοκλθρϊκθκε, εκδίδεται 

πιςτωτικό λιανικισ ΠΑΕ και διαβιβάηεται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα  myDATA με 11.4 Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ. 

 

4.2 Ο Ιδιϊτθσ είτε ςτθν περίπτωςθ που λαμβάνει ωσ παραςτατικό εξόδου τθν ΑΠΕ, είτε το απόκομμα του 

ακτοπλοϊκοφ ειςιτθρίου και ζκανε τθ ςυναλλαγι για λογαριαςμό τθσ Επιχείρθςθσ θμεδαπισ που εργάηεται ι 

εκπροςωπεί, θ Επιχείρθςθ διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 13.2 - Παροχι Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ. 

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

ςυνολικι αξία ςυναλλαγισ. 

3.  Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ 

ΦΠΑ. 

4. 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). 

 

τθν περίπτωςθ που ο Ιδιϊτθσ ςυναλλάχκθκε για προςωπικι χριςθ των υπθρεςιϊν από το Γραφείο Γενικοφ 

Σουριςμοφ δεν διαβιβάηονται δεδομζνα ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

 

5. ΑΠΕ – Εκκακάριςθ Ακτοπλοϊκισ Εταιρίασ - B2B - Β2C  

5. Οι Ακτοπλοϊκζσ Εταιρίεσ είτε κάκε δεκαπζντε θμζρεσ, είτε κάκε μινα διενεργοφν εκκακάριςθ ανά 

Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ για τα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια που τουσ χορθγοφν και ζχουν πωλθκεί. 

Θ εκκακάριςθ χορθγείται ωσ βεβαίωςθ και επζχει κζςθ παραςτατικοφ με Εκδότθ τθν Ακτοπλοϊκι Εταιρία και 

Λιπτθ τα Γραφεία Γενικοφ Τουριςμοφ. 
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5.1 Θ Ακτοπλοϊκι Εταιρία είτε εκδίδει παραςτατικό είτε κάνει λογιςτικι εγγραφι εςόδου ςφμφωνα με τθν 

Εκκακάριςθ που διενεργεί για τθν αξία των ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων που ζχει χορθγιςει ςτο Συμβεβλθμζνο 

Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

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

2. 1θ Γραμμι φνοψθσ με χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) για 

τθν αξία του ειςιτθρίου που αποτελεί ζςοδο για τθν Ακτοπλοϊκι Εταιρία. 

3. 2θ Γραμμι φνοψθσ με χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εςόδων (+) 

/ (-) για τθν αξία που αφορά ςε τζλθ και λοιπζσ χρεϊςεισ που δεν αποτελοφν ζςοδο για τθν Ακτοπλοϊκι 

Εταιρία. 

4. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 1 *24%+ ςτθν περίπτωςθ δρομολογίου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ που 

ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ, είτε κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ δρομολογίου εξωτερικοφ και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 349 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. Σα παραπάνω 

ενδζχεται να ςυμπίπτουν ςε μία ςυναλλαγι και διαβιβάηονται με δφο διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

5. Χαρακτθριςμό Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - Επιτθδευματιϊν 

(κωδ._001). 

τθν περίπτωςθ που θ παραπάνω διαβίβαςθ δεν αποτυπϊκθκε ςωςτά, διαβιβάηεται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα  

myDATA πιςτωτικό με Σφπο Παραςτατικοφ είτε 5.1 Πιςτωτικό Σιμολόγιο / υςχετιηόμενο, είτε 5.2 Πιςτωτικό 

Σιμολόγιο  / Μθ υςχετιηόμενο. 

τθν περίπτωςθ που θ διαβίβαςθ δεν αφορά ςε ζκδοςθ φορολογικοφ ςτοιχείου αλλά ςτθ λογιςτικι εγγραφι που 

διενεργεί το Λογιςτιριο τθσ Ακτοπλοϊκισ για τθν απεικόνιςθ του εςόδου ςτο Αναλυτικό και υνοπτικό Βιβλίο ςτθν 

ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA, με διακριτό Σφπο Παραςτατικοφ (2.1).  

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

παραςτατικοφ ςε κάκε περίπτωςθ είναι μοναδικόσ. Ενδεικτικά μπορεί να είναι ο εςωτερικόσ αρικμόσ τθσ λογιςτικισ 

εγγραφισ που δθμιουργεί το λογιςτικό πρόγραμμα ERP τθσ Επιχείρθςθσ. 

 

5.2 Το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ που λαμβάνει ωσ ζξοδο τθν Εκκακάριςθ από τθ Σφνοψθ που 

διαβίβαςε θ Ακτοπλοϊκι Εταιρία με Τφπο Παραςτατικοφ 2.1, διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα 

κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγισ εξόδων με 2.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (+) / (-) με το ςυνολικό 

ποςό εκκακάριςθσ ειςιτθρίων για τθ φνοψθ και τον ΜΑΡΚ του αντικριηόμενου παραςτατικοφ θμεδαπισ 

τθσ κατθγορίασ Α1 που ζλαβε αυτοματοποιθμζνα από τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA, διότι θ αξία των 

ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων δεν είναι ζξοδο για το Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ και δεν επθρεάηει το λογιςτικό 

και φορολογικό του αποτζλεςμα. 

2. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ 

ΦΠΑ. 

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

 

 

5.3 Θ Ακτοπλοϊκι Εταιρία εκδίδει Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν με Αυτοτιμολόγθςθ για να αποδϊςει τθν 

προμικεια που είναι ζςοδο για το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α1 με Αυτοτιμολόγθςθ. 

2. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εξόδων αυτοτιμολόγθςθσ είτε με 2.3 Λιψθ Τπθρεςιϊν  (-) / (+), είτε με 2.4 

Γενικά Ζξοδα με δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+). 
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3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 1 *24%+ ςτθν περίπτωςθ δρομολογίου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ που 

ςυςχετίηεται με τον κωδ. 361 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ, είτε κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ δρομολογίου εξωτερικοφ που δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ.  

4. Χαρακτθριςμό Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Λοιπζσ Αμοιβζσ για υπθρεςίεσ 

θμεδαπισ (κωδ._009). 

 

5.4 Το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ που λαμβάνει ωσ ζςοδο αυτοτιμολόγθςθσ τθ Σφνοψθ που 

διαβίβαςε θ Ακτοπλοϊκι Εταιρία με Τφπο Παραςτατικοφ 2.1, διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα 

κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) μόνο με το μζροσ τθσ  

ςυναλλαγισ που αφορά τθν προμικεια του υμβεβλθμζνου Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ. 

2. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 1 *24%+ ςτθν περίπτωςθ δρομολογίου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ που 

ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ, είτε κατ. 7 *0%+ αρ.27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ δρομολογίου εξωτερικοφ και ςυςχετίηεται με κωδικό 349 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. Σα παραπάνω 

ενδζχεται να ςυμπίπτουν ςε μία ςυναλλαγι και διαβιβάηονται με δφο διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

3. Χαρακτθριςμό Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Χονδρικζσ - Επιτθδευματιϊν 

(κωδ._001).  

 

6. ΑΠΕ – Πϊλθςθ Ακτοπλοϊκϊν Ειςιτθρίων - Β2B - B2C από μθ Συμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Τουριςμοφ  

Σα παραςτατικά εςόδων που εκδίδουν τα μθ υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ για τθν πϊλθςθ 

ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων είναι επίςθσ οι Αποδείξεισ Πϊλθςθσ Ειςιτθρίων (ΑΠΕ). τθν περίπτωςθ αυτι τα 

υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ διακζτουν ακτοπλοϊκά ειςιτιρια ςτα μθ υμβεβλθμζνα Γραφεία 

Γενικοφ και διενεργείται μεταξφ τουσ εκκακάριςθ. τθν παραπάνω διαδικαςία δεν εμπλζκονται οι Ακτοπλοϊκζσ 

Εταιρίεσ.  

6. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά ςε πϊλθςθ ακτοπλοϊκοφ ειςιτθρίου από μθ Συμβεβλθμζνο Γραφείο 

Γενικοφ Τουριςμοφ ςε πελάτεσ τουσ, τα δεδομζνα διαβιβάηονται με τθν ίδια διαδικαςία των παραπάνω 

περιπτϊςεων 1 ζωσ 4 των Συμβεβλθμζνων Γραφείων Γενικοφ Τουριςμοφ και ςυγκεκριμζνα: 

 ςε ελλθνικι Επιχείρθςθ (Β2Β) 

 ςε  Επιχείρθςθ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Ενδοκοινοτικι (Β2Β) 

 ςε Επιχείρθςθ από Σρίτθ Χϊρα (Β2Β) 

 ςε Ιδιϊτθ (B2C) 

Σα μθ υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ εκδίδουν ΑΠΕ προσ τον εκάςτοτε 

πελάτθ με τον αντίςτοιχο Σφπο Παραςτατικοφ και τουσ αντίςτοιχουσ χαρακτθριςμοφσ εςόδων, ΦΠΑ και Ε3.  

Οι Επιχειριςεισ που ςυναλλάςςονται με τα μθ υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ δεν ζχουν τθν 

υποχρζωςθ να γνωρίηουν αν αυτά ζχουν ι όχι ςυμβλθκεί με Ακτοπλοϊκζσ Εταιρίεσ και ςε κάκε περίπτωςθ 

διαβιβάηουν τα ίδια δεδομζνα χαρακτθριςμοφ εξόδων, ΦΠΑ και Ε3. 

 

6.1 Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ διάκεςθσ ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων από Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ 

Τουριςμοφ ςε μθ Συμβεβλθμζνο, το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ ςτθν περίπτωςθ που εκδίδει ΑΠΕ 

ςφμφωνα με τθν εκκακάριςθ που διενεργεί, διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Α1. 

2. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τθ ςυνολικι 

αξία τθσ ςυναλλαγισ. 

3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+  αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ 

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

 

6.2 Το μθ Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ που λαμβάνει τθν ΑΠΕ ωσ παραςτατικό εξόδου Α1, 

διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγισ εξόδων με 2.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (+) / (-) 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. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ 

ΦΠΑ. 

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

 

6.3 Το μθ Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ ςτθν περίπτωςθ που ζχει ςυμφωνθκεί προμικεια, εκδίδει 

Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν προσ το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

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

2. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-). 

3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ είτε π.χ. κατ. 1 *24%+ ςτθν περίπτωςθ δρομολογίου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ που 

ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ, είτε κατ. 7 *0%+ αρ.27 ν.2859/2000 ΦΠΑ ςτθν περίπτωςθ 

δρομολογίου εξωτερικοφ και ςυςχετίηεται με κωδικό 349 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. Σα παραπάνω ενδζχεται να 

ςυμπίπτουν ςε μία ςυναλλαγι και διαβιβάηονται με δφο διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ. 

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

(κωδ._001).  

 

6.4 Το Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ που λαμβάνει ωσ ζξοδο τθ Σφνοψθ που διαβίβαςε το μθ 

Συμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ με Τφπο Παραςτατικοφ 2.1, διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα 

myDATA τα κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγισ εξόδων με 2.3 Λιψθ Τπθρεςιϊν  (-) / (+) 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. 1 *24%+ ςτθν περίπτωςθ δρομολογίου ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ που 

ςυςχετίηεται με τον κωδ. 361 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ, είτε κατ. 7 *0%+ αρ. 27 Ν.2859/2000 ΦΠΑ ςτθν 

περίπτωςθ δρομολογίου εξωτερικοφ που δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ.  

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

θμεδαπισ (κωδ._009).  

 

7. 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 φνοψθ 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. Οι ΑΠΕ ςε κάκε περίπτωςθ εκδίδονται με τθν ίδια διαδικαςία που ίςχυε και πριν τθν εφαρμογι των 

Ηλεκτρονικϊν Βιβλίων τθσ ΑΑΔΕ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA.  
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3. Η διαβίβαςθ των ΑΠΕ διενεργείται με διακριτοφσ Σφπουσ Παραςτατικϊν ανά περίπτωςθ ςυναλλαγισ και 

ςυγκεκριμζνα με: 

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

- 2.2 Σιμολόγιο Παροχισ / Ενδοκοινοτικι Παροχι Τπθρεςιϊν με Επιχείρθςθ χϊρασ Ε.Ε. - Β2B 

- 2.3 Σιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν με Επιχείρθςθ Σρίτθσ Χϊρασ-Β2B 

- 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν) με Ιδιϊτθ - Β2C 

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

υςχετιηόμενο 

- 11.4 Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ 

4. Για τα υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με τισ Ακτοπλοϊκζσ Εταιρίεσ, είτε για τα μθ 
υμβεβλθμζνα που διαβιβάηουν ΑΠΕ ςε κάκε περίπτωςθ ςυναλλαγισ ιςχφουν τα παρακάτω: 

- ο χαρακτθριςμόσ εςόδων είναι με 1.95 Λοιπά Πλθροφοριακά τοιχεία Εξόδων (-) / (+) με τθ 

ςυνολικι αξία τθσ ςυναλλαγισ  

- ο χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ είναι κατ. 7 *0%+ αρ.27 ν.2859/2000 ΦΠΑ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό 

τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ  

- δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3 

5.  Για τισ ελλθνικζσ Επιχειριςεισ που λαμβάνουν ΑΠΕ ωσ παραςτατικό εξόδου τθν ΑΠΕ ιςχφουν τα 

παρακάτω: 

- ο χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγισ εξόδων είναι με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ 

(-) / (+) με το ςυνολικό ποςό ςυναλλαγισ 

- ο χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ είναι κατ. 7 *0%+ και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

- ο χαρακτθριςμόσ Ε3 είναι είτε Ε3_585_005, είτε Ε3_585_006 

6. τθν περίπτωςθ ςυναλλαγισ είτε υμβεβλθμζνου Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ, είτε μθ υμβεβλθμζνου 

με Επιχείρθςθ χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δεν υφίςταται υποχρζωςθ υποβολισ Ανακεφαλαιωτικοφ 

Πίνακα Ενδοκοινοτικϊν Παραδόςεων. Οι Σφποι Παραςτατικϊν που ςχετίηονται με ςυναλλαγζσ 

αλλοδαπισ (Ε.Ε. και Σρίτεσ Χϊρεσ) ζχουν ωσ πρϊτο κριτιριο τθν οριοκζτθςθ τθσ «γεωγραφίασ τθσ 

ςυναλλαγισ» και όχι τθν υποχρζωςθ υποβολισ είτε Περιοδικισ ΦΠΑ, είτε Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 

Ενδοκοινοτικϊν Παραδόςεων, ανά περίπτωςθ. 

7. Η εκκακάριςθ που διενεργεί θ Ακτοπλοϊκι Εταιρία απεικονίηει τα ζςοδα τθσ από τθν πϊλθςθ 

ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων μζςω τθσ διάκεςθσ τουσ ςτα υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ. 

Διαβιβάηεται με Σφπο Παραςτατικοφ 2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν από τθ ςχετικι λογιςτικι 

εγγραφι που διενεργοφν τα λογιςτιρια των Ακτοπλοϊκϊν Εταιριϊν ανά περίοδο εκκακάριςθσ. 

8. Για τα υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ το ποςό τθσ εκκακάριςθσ δεν αποτελεί ζξοδο που 

επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό τουσ αποτζλεςμα, αλλά υποχρζωςθ αποπλθρωμισ τθσ 

ςυνολικισ τουσ αξίασ προσ τισ Ακτοπλοϊκζσ Εταιρίεσ και χαρακτθρίηεται με 2.95 Λοιπά Πλθροφοριακά 

τοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίσ να ςυςχετίηεται με ΦΠΑ και Ε3.   

9. Σα μθ υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ κακϊσ και οι Επιχειριςεισ που ςυναλλάςςονται με 

αυτά ακολουκοφν τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ διαβίβαςθσ δεδομζνων που αφοροφν και τισ περιπτϊςεισ 

ςυναλλαγϊν των υμβεβλθμζνων Γραφείων Γενικοφ Σουριςμοφ εκτόσ από τθν εκκακάριςθ. τθν 

περίπτωςθ τθσ εκκακάριςθσ θ Ακτοπλοϊκι Εταιρία εκκακαρίηει τισ ςυναλλαγζσ τθσ με τα υμβεβλθμζνα 

Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ. Αντίκετα ςτισ ςυναλλαγζσ μεταξφ υμβεβλθμζνων και μθ υμβεβλθμζνων 

Γραφείων Γενικοφ Σουριςμοφ τθν εκκακάριςθ τθ διενεργοφν τα υμβεβλθμζνα Γραφεία Γενικοφ 

Σουριςμοφ. Σο υμβεβλθμζνο Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ και το μθ υμβεβλθμζνο, διαβιβάηει ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα ζςοδα του από τθν προμικεια που λαμβάνει, με Σφπο Παραςτατικοφ 

2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν. 

10. 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). 

11. 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 
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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). 

12. 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. 

 

 

 

 


