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Θεματικζσ Ενότθτεσ myDATA 

Τελευταία Ενθμζρωςθ 02.07.2021   

Άτυπθ Ομάδα myDATA_ΘΑΤΑ_ Γραφεία Γενικοφ Τουριςμοφ  

Τουριςτικά Πακζτα αρ. 43 ν.2859/2000 ΦΠΑ 

Σα Σουριςτικά Πακζτα εμπίπτουν ςτο ειδικό κακεςτϊσ ΦΠΑ του αρ. 43 του ν.2859/2000 και τα Γραφεία Γενικοφ 

Σουριςμοφ διενεργοφν οριςμζνθ διαδικαςία χειριςμοφ που περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

α.  Σιμολόγθςθ του Σουριςτικοφ Πακζτου (Ελλάδασ, Ε.Ε., Σρίτων Χωρϊν και Μεικτϊν) από τα Γραφεία Γενικοφ 

Σουριςμοφ. τθν περίπτωςθ Σουριςτικοφ Πακζτου Ελλάδασ και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το ςυνολικό ποςό ςυναλλαγισ 

δεν αποτελεί ζςοδο κατά το χρόνο ζκδοςθσ του παραςτατικοφ τουριςτικοφ πακζτου και δεν επθρεάηει το λογιςτικό 

και φορολογικό αποτζλεςμα τουσ. Αντίκετα ςτθν περίπτωςθ Σουριςτικοφ Πακζτου Σρίτων Χωρϊν αποτελεί ζςοδο 

κατά το χρόνο ζκδοςθσ του παραςτατικοφ τουριςτικοφ πακζτου και επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό 

αποτζλεςμα των Γραφείων Γενικοφ Σουριςμοφ. ε κάκε περίπτωςθ το ςυνολικό ποςό ςυναλλαγισ του Σουριςτικοφ 

Πακζτου, αποτελεί ζξοδο και επθρεάηει το λογιςτικό και φορολογικό αποτζλεςμα των Λθπτϊν του παραςτατικοφ. 

β. Λιψθ Παραςτατικϊν Εξόδων Σουριςτικϊν Πακζτων από τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ τα οποία αφοροφν ςτο 

Κόςτοσ Πακζτου ανά περίπτωςθ (Ελλάδασ, Ε.Ε. και Σρίτων Χωρϊν). Σα Παραςτατικϊν Εξόδων ςχετίηονται με Σφπουσ 

Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Α1 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ για παραςτατικά 

χονδρικισ από προμθκευτζσ θμεδαπισ, τθσ Κατθγορίασ Β1  Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / 

αλλοδαπισ για παραςτατικά λιανικισ από προμθκευτζσ θμεδαπισ /αλλοδαπισ και τθσ Κατθγορίασ Β2 

Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ για παραςτατικά χονδρικισ από προμθκευτζσ 

αλλοδαπισ. το Κόςτοσ Πακζτου περιλαμβάνονται και τα ειςιτιρια (μεταφορϊν και ειςόδου) ωσ διακριτά 

παραςτατικά εξόδων. 

γ. Τπολογιςμόσ από τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ τθσ Μεικτισ και τθσ Κακαρισ Αμοιβισ (ζςοδο) για τθν απόδοςθ 

του υποκείμενου ΦΠΑ ςτισ περιπτϊςεισ που υφίςταται υποχρζωςθ (Σουριςτικά Πακζτα Ελλάδασ, Ε.Ε. και Μεικτά). 

Τπολογιςμόσ τθσ απαλλαςςόμενθσ αξίασ από τον ΦΠΑ, ςτθν περίπτωςθ που δεν υφίςταται αντίςτοιχθ υποχρζωςθ 

(Σρίτεσ Χϊρεσ). Η διαβίβαςθ δεδομζνων διενεργείται είτε με Σφπο Παραςτατικοφ 11.3 - Απλοποιθμζνο Σιμολόγιο 

ςτθν περίπτωςθ που τα ζςοδα είναι περιςςότερα από τα ζξοδα ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ, είτε με 11.4 

Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ ςε αντίκετθ περίπτωςθ. Ο υπολογιςμόσ γίνεται με τθν αφαίρεςθ του κόςτουσ από τα 

ζςοδα, όπου προκφπτει θ Μεικτι Αμοιβι * ΕΟΔΑ – ΚΟΣΟ = ΜΕΙΚΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ]. Η Μεικτι Αμοιβι 

αποφορολογείται και διαχωρίηεται θ Κακαρι Αμοιβι από τον ΦΠΑ * ΜΕΙΚΣΗ ΑΜΟΙΒΗ / π.χ. 1,24 = ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΜΟΙΒΗ + ΦΠΑ +, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υφίςταται ΦΠΑ (Σρίτεσ Χϊρεσ) προκφπτει  θ απαλλαςςόμενθ Κακαρι 

Αμοιβι. τον παραπάνω υπολογιςμό θ αποφορολόγθςθ τθσ Μεικτισ Αμοιβισ διενεργείται με τον ανά περίπτωςθ 

ςυντελεςτι ΦΠΑ. 

δ. Διαβίβαςθ Σφπου Παραςτατικοφ 17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ για τθν αφξθςθ 

των εςόδων ςυναλλαγϊν χονδρικισ με κετικό πρόςθμο, και τθν αντίςτοιχθ μείωςθ των εςόδων ςυναλλαγϊν 

λιανικισ, με αρνθτικό πρόςθμο (αντίκετο πρόςθμο). τθν περίπτωςθ που ο διαχωριςμόσ ςυναλλαγϊν χονδρικισ 

και λιανικισ δεν είναι διακριτόσ, οι ςυναλλαγζσ νοοφνται ωσ ςυναλλαγζσ λιανικισ. Η παραπάνω διαδικαςία τθσ 

απεικόνιςθσ των ακακαρίςτων εςόδων χονδρικισ – B2B που εντάχκθκαν όλα κατά τθ διάρκεια εκάςτου 

φορολογικοφ ζτουσ ανά Σουριςτικό Πακζτο, ωσ ακακάριςτα ζςοδα λιανικισ – B2C, διενεργείται είτε αναλυτικά, είτε 

ςυγκεντρωτικά και ζωσ τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. τθν περίπτωςθ ςυναλλαγϊν που 

αφοροφν ςε ελλθνικζσ Επιχειριςεισ, Επιχειριςεισ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ, Επιχειριςεισ Σρίτων Χωρϊν και Ιδιωτϊν για 

ςκοποφσ ςυςχζτιςθσ τουσ με κωδικοφσ του Ε3, δφναται να διενεργείται διαχωριςμόσ αναλογικά με το ςυνολικό 
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ποςό ςυναλλαγισ που διαβιβάςτθκε ανά Σφπο Παραςτατικοφ Σουριςτικοφ Πακζτου, είτε ανά φορολογικι περίοδο 

ΦΠΑ, είτε ανά φορολογικό ζτοσ. υγκεκριμζνα το ςυνολικό  ποςό ςυναλλαγισ που διαβιβάςτθκε είτε με Σφπο 

Παραςτατικοφ με 11.3 - Απλοποιθμζνο Σιμολόγιο, είτε με Σφπο Παραςτατικοφ 11.4 Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ και 

αφορά ςτθν Κακαρι Αμοιβι ςυςχετίηεται με 2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν, 2.2 - Σιμολόγιο Παροχισ / 

Ενδοκοινοτικι Παροχι Τπθρεςιϊν, 2.3 - Σιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν και 11.2 - ΑΠΤ 

(Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν) για Σουριςτικά Πακζτα Ελλάδασ, Ε.Ε., Σρίτων Χωρϊν και Μεικτϊν αντίςτοιχα.   

 

1. Τουριςτικά Πακζτα με Επιχείρθςθ Ελλάδασ – Συναλλαγζσ Χονδρικισ - Β2B 

1. Στθν περίπτωςθ που θ ςυναλλαγι αφορά Τουριςτικό Πακζτο ςε Επιχείρθςθ Ελλάδασ (Β2Β) διαβιβάηονται τα 

παρακάτω δεδομζνα: 

1.1 Το Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ εκδίδει Παραςτατικό Τουριςτικοφ Πακζτου και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1θ Περίπτωςθ: Τουριςτικό Πακζτο είτε Ελλάδασ είτε Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

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

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

αξία τθσ ςυναλλαγισ  

3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

4. Δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3 

 

2θ Περίπτωςθ: Τουριςτικό Πακζτο Τρίτων Χωρϊν  

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

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με το ποςό που αφορά 

τθ υνολικι Αμοιβι του Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ που είναι απαλλαςςόμενθ από ΦΠΑ  

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 349 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

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

(κωδ._001) 

 

3θ Περίπτωςθ: Μεικτό Τουριςτικό Πακζτο Ελλάδασ – Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Τρίτων Χωρϊν  

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

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

αξία τθσ ςυναλλαγισ  

3. Χαρακτθριςμό ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

4. Δεν λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3 

Η διαδικαςία τιμολόγθςθσ του εςόδου για τα Μεικτά Σουριςτικά Πακζτα είναι όμοια με αυτι των Σουριςτικϊν 

Πακζτων Ελλάδασ και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

1.2 Θ ελλθνικι Επιχείρθςθ που λαμβάνει ωσ παραςτατικό το Τιμολόγιο Τουριςτικοφ Πακζτου για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ (Ελλάδασ, Ε.Ε., Τρίτων Χωρϊν, Μεικτά), διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. Χαρακτθριςμό ςυναλλαγισ εξόδων με 2.5 Γενικά ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ με τθ ςυνολικι αξία 

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. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 
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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)  

 

1.3 Το Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ για να απεικονίςει τα ζξοδα του που ςχετίηονται με τα Τουριςτικά Πακζτα 

ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

Α. Περίπτωςθ Εξόδων Πακζτων ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ που αφοροφν ςε παραςτατικά χονδρικισ – B2B 

που λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ από Προμθκευτζσ θμεδαπισ με Τφπουσ Παραςτατικϊν τθσ 

Κατθγορίασ Α1 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ και ςυγκεκριμζνα είτε 1.1 Τιμολόγιο Πϊλθςθσ, 

είτε 2.1 - Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιϊν. 

1. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγισ εξόδων, με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+) με τθ 

ςυνολικι αξία ςυναλλαγισ ανά περίπτωςθ για τθ φνοψθ και τον ΜΑΡΚ του αντικριηόμενου παραςτατικοφ 

θμεδαπισ τθσ κατθγορίασ Α1 που ζλαβε αυτοματοποιθμζνα από τθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA 

2. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

3. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Λοιπά ζξοδα (κωδ._016)  

Ενδεικτικά ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ κόςτουσ πακζτου τα παραςτατικά που λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ 

Σουριςμοφ ανά Σουριςτικό Πακζτο αφοροφν ςε ζξοδα από Ξενοδοχεία - Καταλφματα θμεδαπισ, Ενοικιάςεισ 

Αυτοκινιτων -  Σουριςτικά Λεωφορεία, Τπθρεςίεσ Ξεναγοφ, Τπθρεςίεσ Εςτίαςθσ κ.α. 

 

Β. Περίπτωςθ Εξόδων Πακζτων ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ που αφοροφν ςε παραςτατικά λιανικισ - B2C που 

λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ από Προμθκευτζσ θμεδαπισ για Τφπουσ Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ 

Β1 - Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ είτε 13.1 - Ζξοδα - Αγορζσ  Λιανικϊν 

Συναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ, είτε 13.2 - Παροχι Λιανικϊν Συναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ. 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ είτε 13.1 - Ζξοδα - Αγορζσ  Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ, 

είτε 13.2 - Παροχι Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ τθσ κατθγορίασ Β1 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγισ εξόδων με 2.5 Γενικά ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ με τθ ςυνολικι αξία 

ςυναλλαγισ ανά περίπτωςθ  

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Λοιπά ζξοδα (κωδ._016)  

Ενδεικτικά ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ κόςτουσ πακζτου τα παραςτατικά που λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ 

Σουριςμοφ ανά Σουριςτικό Πακζτο αφοροφν ςε ζξοδα από ειςιτιρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ςιδθροδρόμων, 

μζςων μαηικισ μεταφοράσ, ειςόδου ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κ.τ.λ.) και λοιπά μικροζξοδα για τα οποία εκδόκθκε 

Απόδειξθ Λιανικισ Πϊλθςθσ. 

 

Γ. Περίπτωςθ Εξόδων Πακζτων ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ που αφοροφν ςε παραςτατικά χονδρικισ – B2B 

που λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ από Προμθκευτζσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για Τφπουσ 

Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Β2 Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ / αλλοδαπισ με 14.3 Τιμολόγιο / 

Ενδοκοινοτικι Λιψθ Υπθρεςιϊν. 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 14.3 Σιμολόγιο / Ενδοκοινοτικι Λιψθ Τπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ Β2 

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

αξία ςυναλλαγισ ανά περίπτωςθ. 

3. Χαρακτθριςμόσ κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Λοιπά ζξοδα (κωδ._016)  
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Ενδεικτικά ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ κόςτουσ πακζτου τα παραςτατικά που λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ 

Σουριςμοφ ανά Σουριςτικό Πακζτο, αφοροφν ςε ζξοδα από Ξενοδοχεία - Καταλφματα χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, Ενοικιάςεισ Αυτοκινιτων – Σουριςτικά Λεωφορεία, Τπθρεςίεσ Ξεναγοφ, Τπθρεςίεσ Εςτίαςθσ κ.α. 

 

Δ. Περίπτωςθ Εξόδων Πακζτων ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ που αφοροφν ςε παραςτατικά χονδρικισ – B2B 

που λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ από Προμθκευτζσ Τρίτων Χϊρων για Τφπουσ Παραςτατικϊν τθσ 

Κατθγορίασ Β2 Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ / αλλοδαπισ 14.4 Τιμολόγιο / Λιψθ Υπθρεςιϊν Τρίτων 

Χωρϊν. 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 14.4 Σιμολόγιο / Λιψθ Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν τθσ κατθγορίασ Β2 

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

ςυνολικι αξία ςυναλλαγισ ανά περίπτωςθ.  

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

4. Χαρακτθριςμόσ Ε3_Διάφορα λειτουργικά ζξοδα Η2 - κωδ. 585*Σφνολο+_Λοιπά ζξοδα (κωδ._016)  

Ενδεικτικά ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ κόςτουσ πακζτου τα παραςτατικά που λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ 

Σουριςμοφ ανά Σουριςτικό Πακζτο, αφοροφν ςε ζξοδα από Ξενοδοχεία - Καταλφματα Σρίτων Χωρϊν, Ενοικιάςεισ 

Αυτοκινιτων - Σουριςτικϊν Λεωφορείων, Τπθρεςίεσ Ξεναγοφ, Τπθρεςίεσ Εςτίαςθσ κ.α. 

 

1.4 Το Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ για να απεικονίςει τα ζςοδα εκάςτου Τουριςτικοφ Πακζτου ανά περίπτωςθ 

(Ελλάδασ, Ε.Ε., Μεικτϊν), υπολογίηει ςυνολικά ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ τθ Μεικτι Αμοιβι, τθν Κακαρι 

Αμοιβι με το ΦΠΑ που αναλογεί κακϊσ και τθν υπολειπόμενθ αξία τθσ Μεικτισ Αμοιβισ που δεν υπόκειται ςε 

ΦΠΑ και διαβιβάηει ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1θ Περίπτωςθ: Ζςοδα Τουριςτικοφ Πακζτου είτε Ελλάδασ είτε Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

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

 

1θ Γραμμι φνοψθσ 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με το ποςό που αφορά 

ςτθν Κακαρι Αμοιβι του Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ που υπόκειται ςε ΦΠΑ. 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 1 *24%+ με το ποςό ΦΠΑ που προζκυψε από τθν αποφορολόγθςθ τθσ 

Μεικτισ Αμοιβισ (μετά τθν αφαίρεςθ του κόςτουσ πακζτου από το ζςοδο) και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 303 

τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

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

(κωδ._003) 

 

2θ Γραμμι φνοψθσ 

5. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με το ποςό που αφορά 

ςτθν υπολειπόμενθ αξία τθσ Μεικτισ Αμοιβισ που δεν υπόκειται ςε ΦΠΑ. 

6. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και ςυςχετίηεται με των κωδ. 349 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ. 

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

(κωδ._003) 

 

2θ Περίπτωςθ: Ζςοδα Τουριςτικοφ Πακζτου Τρίτων Χωρϊν  

Δεν διαβιβάηονται δεδομζνα θ υποχρζωςθ ζχει καλυφκεί από τθν αρχικι τιμολόγθςθ του Σουριςτικοφ Πακζτου.  

 

 



5 
 

3θ Περίπτωςθ: Ζςοδα Μεικτοφ Τουριςτικοφ Πακζτου Ελλάδασ – Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Τρίτων Χωρϊν  

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

 

1θ Γραμμι φνοψθσ για το μζροσ τθσ αμοιβισ που αφορά είτε Ελλάδα είτε Ε.Ε. 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με το ποςό που αφορά 

ςτθν Κακαρι Αμοιβι του Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ 

3. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ π.χ. κατ. 1 *24%+ με το ποςό ΦΠΑ που προζκυψε από τθν αποφορολόγθςθ τθσ 

Μεικτισ Αμοιβισ (μετά τθν αφαίρεςθ του κόςτουσ πακζτου από το ζςοδο) και ςυςχετίηεται με των κωδ. 

303 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

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

(κωδ._003) 

 

2θ Γραμμι φνοψθσ για τθν υπολειπόμενθ μθ υπαγόμενθ ςε ΦΠΑ αμοιβι 

5. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με το ποςό που αφορά 

ςτθν υπολειπόμενθ αξία τθσ Μεικτισ Αμοιβισ που δεν υπόκειται ςε ΦΠΑ είτε για Ελλάδα, είτε για Ε.Ε. 

κακϊσ και το μζροσ τθσ Αμοιβισ που αφορά τισ Σρίτεσ Χϊρεσ. 

6. Χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και ςυςχετίηεται με των κωδ. 349 τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ 

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

(κωδ._003) 

 

Η παραπάνω διαβίβαςθ των περιπτϊςεων 1 και 3 δεν αφοροφν ςε ζκδοςθ φορολογικοφ ςτοιχείου αλλά ςτθν 

λογιςτικι εγγραφι που διενεργεί είτε ο Λογιςτισ, είτε το Λογιςτιριο του Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ για τθν 

απεικόνιςθ του εςόδου ςτο Αναλυτικό και υνοπτικό Βιβλίο ςτθν ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA, 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. 

Διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ που τα ζςοδα υπολείπονται των εξόδων που αφοροφν ςτο κόςτοσ πακζτων 

ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ, τα δεδομζνα διαβιβάηονται με Σφπο Παραςτατικοφ 11.4 Πιςτωτικό τοιχείο 

Λιανικισ με τουσ ίδιουσ χαρακτθριςμοφσ εςόδων, ΦΠΑ και Ε3. τθν περίπτωςθ που θ υποκείμενθ αξία ςε ΦΠΑ 

(κωδ. 303 Περιοδικισ ΦΠΑ) ζχει αντίκετο πρόςθμο (+/-) από τθν μθ υποκείμενθ (κωδ. 349 Περιοδικισ ΦΠΑ), 

διαβιβάηονται και οι δφο Σφποι Παραςτατικϊν ανά περίπτωςθ (11.3 και 11.4).  

 

1.5 Το Γραφείο Γενικοφ Τουριςμοφ για να απεικονίςει τα ζςοδα ςυναλλαγϊν χονδρικισ – B2B τα οποία κατά τθ 

διάρκεια εκάςτου φορολογικοφ ζτουσ, ςτο ςφνολό τουσ χαρακτθρίςτθκαν ωσ ζςοδα λιανικισ – B2C, διαβιβάηει 

ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα κάτωκι: 

1. φνοψθ με Σφπο Παραςτατικοφ 17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ για αφξθςθ 

των εςόδων ςυναλλαγϊν χονδρικισ με κετικό πρόςθμο, και αντίςτοιχθ μείωςθ των εςόδων ςυναλλαγϊν 

λιανικισ με αντίκετο πρόςθμο (αρνθτικό). 

 

1θ Γραμμι φνοψθσ 

2. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.10 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων (+) / (-) με το ποςό 

που αφορά ςτθν Κακαρι Αμοιβι εςόδων ςυναλλαγϊν χονδρικισ – B2B του Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ 

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

(κωδ._001), είτε Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Λιανικζσ - Ιδιωτικι Πελατεία  

(κωδ._003), είτε Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Ενδοκοινοτικζσ  
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(κωδ._005), είτε Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν - κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Τρίτεσ Χϊρεσ  

(κωδ._006). Σα παραπάνω ενδζχεται να ςυμπίπτουν ςτον ίδιο Σφπο Παραςτατικοφ 17.3 και διαβιβάηονται 

με διακριτζσ γραμμζσ φνοψθσ και πάντα με κετικό πρόςθμο. 

 

2θ Γραμμι φνοψθσ 

4. Χαρακτθριςμόσ ςυναλλαγϊν εςόδων με 1.10 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων (+) / (-) με το ποςό 

που αφορά ςτθν Κακαρι Αμοιβι εςόδων ςυναλλαγϊν χονδρικισ – B2B του Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ 

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

(κωδ._003) με αντίκετο πρόςθμο (αρνθτικό) 

 

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

διενεργεί είτε ο Λογιςτισ, είτε το Λογιςτιριο του Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ για τθν απεικόνιςθ του εςόδου 

ςτο Αναλυτικό και υνοπτικό Βιβλίο ςτθν ψθφιακι Πλατφόρμα myDATA, με διακριτό Σφπο Παραςτατικοφ 

(17.3).  

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 παραπάνω διαβιβάηονται είτε αναλυτικά ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ, είτε ςυγκεντρωτικά και ζωσ τθν 

υποβολι τθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. 

 

2. Τουριςτικά Πακζτα με Πελάτθ - Ιδιϊτθ Ελλάδασ – Συναλλαγζσ Λιανικισ - Β2C θμεδαπισ 

χετικά με τα Σουριςτικά Πακζτα με Πελάτθ - Ιδιϊτθ Ελλάδασ για ςυναλλαγζσ λιανικισ - Β2C, τα Γραφεία Γενικοφ 

Σουριςμοφ διενεργοφν τθν ίδια ςειρά διαβιβάςεων φνοψθσ και Χαρακτθριςμοφ υναλλαγϊν για Σουριςτικά 

Πακζτα Ελλάδασ, Ε.Ε. και Μεικτά. Οι διαφορζσ ςχετίηονται με τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

- ο Σφποσ Παραςτατικοφ που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA για όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

Σουριςτικϊν Πακζτων είναι το 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν)  

- για Σουριςτικά Πακζτα Σρίτων Χωρϊν διαβιβάηουν χαρακτθριςμό Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - 

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

Επιπλζον ο Λιπτθσ είναι Ιδιϊτθσ και δεν ζχει υποχρζωςθ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα 

myDATA. 

 

3. Τουριςτικά Πακζτα με Επιχείρθςθ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Β2B αλλοδαπισ 

χετικά με τα Σουριςτικά Πακζτα με Επιχείρθςθ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Β2B αλλοδαπισ, τα Γραφεία 

Γενικοφ Σουριςμοφ διενεργοφν τθν ίδια ςειρά διαβιβάςεων φνοψθσ και Χαρακτθριςμοφ υναλλαγϊν για 

Σουριςτικά Πακζτα Ελλάδασ, Ε.Ε. και Μεικτά. Οι διαφορζσ ςχετίηονται με τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

- ο Σφποσ Παραςτατικοφ που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA για όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

Σουριςτικϊν Πακζτων είναι το 2.2 - Σιμολόγιο Παροχισ / Ενδοκοινοτικι Παροχι Τπθρεςιϊν χωρίσ τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ Ανακεφαλαιοποιθτικοφ Πίνακα Ενδοκοινοτικϊν Παραδόςεων 

- για Σουριςτικά Πακζτα Σρίτων Χωρϊν διαβιβάηουν χαρακτθριςμό Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - 

κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Ενδοκοινοτικζσ  (κωδ._005)  

Επιπλζον ο Λιπτθσ είναι Επιχείρθςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν ζχει υποχρζωςθ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 
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4. Τουριςτικά Πακζτα με Πελάτθ - Ιδιϊτθ κάτοικο Ε.Ε. – Συναλλαγζσ Λιανικισ - Β2C αλλοδαπισ 

χετικά με τα Σουριςτικά Πακζτα με Πελάτθ - Ιδιϊτθ κάτοικο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Β2C αλλοδαπισ, τα Γραφεία 

Γενικοφ Σουριςμοφ διενεργοφν τθν ίδια ςειρά διαβιβάςεων φνοψθσ και Χαρακτθριςμοφ υναλλαγϊν για 

Σουριςτικά Πακζτα Ελλάδασ, Ε.Ε. και Μεικτά. Οι διαφορζσ ςχετίηονται με τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

- ο Σφποσ Παραςτατικοφ που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA για όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

Σουριςτικϊν Πακζτων είναι το είναι το 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν)  

- για Σουριςτικά Πακζτα Σρίτων Χωρϊν διαβιβάηουν χαρακτθριςμό Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - 

κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Ενδοκοινοτικζσ  (κωδ._005)  

Επιπλζον ο Λιπτθσ είναι Ιδιϊτθσ κάτοικοσ ςε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν ζχει υποχρζωςθ διαβίβαςθσ 

δεδομζνων ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

 

5. Τουριςτικά Πακζτα με Επιχείρθςθ από Τρίτθ Χϊρα - Β2B αλλοδαπισ  

χετικά με τα Σουριςτικά Πακζτα με Επιχείρθςθ από Σρίτθ Χϊρα - Β2B αλλοδαπισ, τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ 

διενεργοφν τθν ίδια ςειρά διαβιβάςεων φνοψθσ και Χαρακτθριςμοφ υναλλαγϊν για Σουριςτικά Πακζτα Ελλάδασ, 

Ε.Ε. και Μεικτά. Οι διαφορζσ ςχετίηονται με τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

- ο Σφποσ Παραςτατικοφ που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA για όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

Σουριςτικϊν Πακζτων είναι το 2.3 - Σιμολόγιο Παροχισ / Παροχι Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν  

- για Σουριςτικά Πακζτα Σρίτων Χωρϊν διαβιβάηουν χαρακτθριςμό Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - 

κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Τρίτεσ Χϊρεσ  (κωδ._006)  

Επιπλζον ο Λιπτθσ είναι Επιχείρθςθ από Σρίτθ Χϊρα και δεν ζχει υποχρζωςθ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν ψθφιακι 

πλατφόρμα myDATA. 

 

6. Τουριςτικά Πακζτα με Πελάτθ - Ιδιϊτθ κάτοικο Τρίτθσ Χϊρασ - Β2C 

χετικά με τα Σουριςτικά Πακζτα με Πελάτθ - Ιδιϊτθ από Σρίτθ Χϊρα - Β2C αλλοδαπισ, τα Γραφεία Γενικοφ 

Σουριςμοφ διενεργοφν τθν ίδια ςειρά διαβιβάςεων φνοψθσ και Χαρακτθριςμοφ υναλλαγϊν για Σουριςτικά 

Πακζτα Ελλάδασ, Ε.Ε. και Μεικτά. Οι διαφορζσ ςχετίηονται με τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

- ο Σφποσ Παραςτατικοφ που διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA για όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

Σουριςτικϊν Πακζτων είναι το είναι το 11.2 - ΑΠΤ (Απόδειξθ Παροχισ Τπθρεςιϊν)  

- για Σουριςτικά Πακζτα Σρίτων Χωρϊν διαβιβάηουν χαρακτθριςμό Ε3_Πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν  - 

κωδ. 561*Σφνολο+_Εξωτερικοφ Τρίτεσ Χϊρεσ  (κωδ._006)  

Επιπλζον ο Λιπτθσ είναι Ιδιϊτθσ κάτοικοσ ςε από Σρίτθ Χϊρα και δεν ζχει υποχρζωςθ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα myDATA. 

 

7. Συμμετοχικά Τουριςτικά Πακζτα  B2B & B2C θμεδαπισ - αλλοδαπισ 

χετικά με τα υμμετοχικά Σουριςτικά Πακζτα Ελλάδασ, Ε.Ε., Σρίτων Χωρϊν και Μεικτϊν B2B και Β2C αντίςτοιχα, τα 

Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ διενεργοφν τθν ίδια ςειρά διαβιβάςεων φνοψθσ και Χαρακτθριςμϊν. Ειδικότερα για 

κάκε ςυμμετζχοντα (Επιχείρθςθ και Ιδιϊτθ θμεδαπισ – αλλοδαπισ) εκδίδεται διακριτό παραςτατικό ανά 

περίπτωςθ και διαβιβάηεται ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA ο αντίςτοιχοσ Σφποσ Παραςτατικοφ 2.1, 2.2, 2.3 και 

11.2. 
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8. 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 Σουριςτικά Πακζτα περιλαμβάνουν τθν παρακάτω διαδικαςία που διενεργοφν τα Γραφεία Γενικοφ 

Σουριςμοφ: 

- Σιμολόγθςθ του Σουριςτικοφ Πακζτου (Ελλάδασ, Ε.Ε., Σρίτων Χωρϊν και Μεικτϊν) 

- Λιψθ Παραςτατικϊν Εξόδων Σουριςτικϊν Πακζτων  

- Τπολογιςμόσ τθσ Μεικτισ και τθσ Κακαρισ Αμοιβισ για τθν απόδοςθ του υποκείμενου ΦΠΑ 

ςτισ περιπτϊςεισ που υφίςταται υποχρζωςθ (Σουριςτικά Πακζτα Ελλάδασ και Ε.Ε.) 

- Διαβίβαςθ Σφπου Παραςτατικοφ 17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ Σακτοποίθςθσ Εςόδων - Λογιςτικι Βάςθ 

για τθν αφξθςθ των εςόδων ςυναλλαγϊν χονδρικισ με κετικό πρόςθμο, και τθν αντίςτοιχθ 

μείωςθ των εςόδων ςυναλλαγϊν λιανικισ, με αρνθτικό πρόςθμο (αντίκετο πρόςθμο) είτε 

αναλυτικά, είτε ςυγκεντρωτικά και ζωσ τθν υποβολι τθσ Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 

3. Σα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ εκδίδουν Παραςτατικά Σουριςτικϊν Πακζτων και διαβιβάηουν δεδομζνα 

ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA με τρεισ περιπτϊςεισ: 

- 1θ Περίπτωςθ για Σουριςτικά Πακζτα είτε Ελλάδασ είτε Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

- 2θ Περίπτωςθ για Σουριςτικά Πακζτα Σρίτων Χωρϊν  

- 3θ Περίπτωςθ για Μεικτά Σουριςτικά Πακζτα Ελλάδασ – Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Σρίτων Χωρϊν 

4. Η διαβίβαςθ των Παραςτατικϊν Σουριςτικϊν Πακζτων 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 θμεδαπισ αλλοδαπισ 

5. Tα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ για τα Παραςτατικά Σουριςτικϊν Πακζτων διαβιβάηουν ανά περίπτωςθ 

τουσ παρακάτω χαρακτθριςμοφσ ςυναλλαγϊν εςόδων, ΦΠΑ και Ε3: 

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

περιπτϊςεισ Σουριςτικϊν Πακζτων Ελλάδασ, Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Μεικτϊν, με τθ ςυνολικι 

αξία τθσ ςυναλλαγισ. Αντίκετα ςτισ περιπτϊςεισ Σουριςτικϊν Πακζτων Σρίτων Χωρϊν ο 

χαρακτθριςμόσ εςόδων είναι με 1.3 Ζςοδα από Παροχι Τπθρεςιϊν (+) / (-) με το ποςό που 

αφορά τθ υνολικι Αμοιβι του Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ που είναι απαλλαςςόμενθ από 

ΦΠΑ 

- ο χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ ςτισ περιπτϊςεισ Σουριςτικϊν Πακζτων Ελλάδασ, Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και Μεικτϊν είναι κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ 

Περιοδικισ ΦΠΑ. Αντίκετα ςτισ περιπτϊςεισ Σουριςτικϊν Πακζτων Σρίτων Χωρϊν ο 

χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ είναι κατ. 7 [0%]  αρ. 43 ν.2859/2000 και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 349 τθσ 

Περιοδικισ ΦΠΑ 

- ςτισ περιπτϊςεισ Σουριςτικϊν Πακζτων Ελλάδασ, Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Μεικτϊν δεν 

λαμβάνει χαρακτθριςμό και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό Ε3. Αντίκετα ςτισ περιπτϊςεισ 

Σουριςτικϊν Πακζτων Σρίτων Χωρϊν λαμβάνει χαρακτθριςμό και ςυςχετίηεται με τον κωδ. 

Ε3_561_001 

5.  Οι ελλθνικζσ Επιχειριςεισ που λαμβάνουν Παραςτατικά Σουριςτικϊν Πακζτων ωσ ζξοδα για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ (Ελλάδασ, Ε.Ε., Σρίτων Χωρϊν, Μεικτά), για τουσ χαρακτθριςμοφσ εξόδων, ΦΠΑ και Ε3 

ιςχφουν τα παρακάτω: 
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- 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%+ αρ. 43 ν.2859/2000 και δεν ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ 

Περιοδικισ ΦΠΑ 

- ο χαρακτθριςμόσ Ε3 είναι είτε Ε3_585_005, είτε Ε3_585_006 

6. Σα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ για τα παραςτατικά εξόδων που λαμβάνουν και ςχετίηονται με τα 

Σουριςτικά Πακζτα διαβιβάηουν χαρακτθριςμοφσ εξόδων, ΦΠΑ και Ε3 για τισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 

- Α. Περίπτωςθ Εξόδων Πακζτου που αφοροφν ςε παραςτατικά χονδρικισ – B2B που λαμβάνει το 

Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ από Προμθκευτζσ θμεδαπισ με Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ 

Κατθγορίασ Α1 - Αντικριηόμενα Παραςτατικά Εκδότθ θμεδαπισ / αλλοδαπισ και ςυγκεκριμζνα 

είτε 1.1 Σιμολόγιο Πϊλθςθσ, είτε 2.1 - Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν 

- Β. Περίπτωςθ Εξόδων Πακζτου που αφοροφν ςε παραςτατικά λιανικισ - B2C που λαμβάνει το 

Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ από Προμθκευτζσ θμεδαπισ - αλλοδαπισ για Σφπουσ 

Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Β1 - Μθ Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ θμεδαπισ / 

αλλοδαπισ είτε 13.1 - Ζξοδα - Αγορζσ  Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ, είτε 13.2 - 

Παροχι Λιανικϊν υναλλαγϊν θμεδαπισ / αλλοδαπισ.  

- Γ. Περίπτωςθ Εξόδων Πακζτου που αφοροφν ςε παραςτατικά χονδρικισ – B2B που λαμβάνει το 

Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ από Προμθκευτζσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για Σφπουσ 

Παραςτατικϊν τθσ Κατθγορίασ Β2 Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ / αλλοδαπισ με 14.3 

Σιμολόγιο / Ενδοκοινοτικι Λιψθ Τπθρεςιϊν.  

- Δ. Περίπτωςθ Εξόδων Πακζτου που αφοροφν ςε παραςτατικά χονδρικισ – B2B που λαμβάνει το 

Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ από Προμθκευτζσ Σρίτων Χϊρων για Σφπουσ Παραςτατικϊν τθσ 

Κατθγορίασ Β2 Αντικριηόμενα Παραςτατικά Λιπτθ / αλλοδαπισ 14.4 Σιμολόγιο / Λιψθ 

Τπθρεςιϊν Σρίτων Χωρϊν.  

- Ο χαρακτθριςμόσ εξόδων είναι με 2.5 Γενικά Ζξοδα χωρίσ δικαίωμα ζκπτωςθσ ΦΠΑ (-) / (+) με 

τθ ςυνολικι αξία ςυναλλαγισ, ο χαρακτθριςμόσ ΦΠΑ είναι με κατ. 7 *0%+ αρ. 43 ν.2859/2000 

χωρίσ να ςυςχετίηεται με κωδικό τθσ Περιοδικισ ΦΠΑ και ο χαρακτθριςμόσ Ε3 είναι με 

Ε3_585_016. 

- Ενδεικτικά ςτισ περιπτϊςεισ Α, Γ και Δ ςχετικά με το κόςτοσ πακζτου τα παραςτατικά που 

λαμβάνει το Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ ανά Σουριςτικό Πακζτο αφοροφν ςε ζξοδα από 

Ξενοδοχεία - Καταλφματα θμεδαπισ, Ενοικιάςεισ Αυτοκινιτων - Σουριςτικά Λεωφορεία, 

Τπθρεςίεσ Ξεναγοφ, Τπθρεςίεσ Εςτίαςθσ κ.α.. τθν περίπτωςθ Β αφοροφν ςε ζξοδα από 

ειςιτιρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ςιδθροδρόμων, μζςων μαηικισ μεταφοράσ) και λοιπά 

μικροζξοδα για τα οποία εκδόκθκε Απόδειξθ Λιανικισ Πϊλθςθσ. 

7. τθν περίπτωςθ ςυναλλαγισ Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ 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. 

8. Σα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ διαβιβάηουν ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα myDATA τα ζςοδα εκάςτου 

Σουριςτικοφ Πακζτου ανά περίπτωςθ (Ελλάδασ, Ε.Ε., Μεικτϊν), με Σφπο Παραςτατικοφ 11.3 - 

Απλοποιθμζνο Σιμολόγιο, μετά τον υπολογιςμό τθσ Μεικτισ Αμοιβισ, τθσ Κακαρισ Αμοιβισ με το ΦΠΑ 

που αναλογεί κακϊσ και τθσ υπολειπόμενθσ αξίασ τθσ Μεικτισ Αμοιβισ που δεν υπόκειται ςε ΦΠΑ. 

τθν περίπτωςθ που τα ζςοδα υπολείπονται από τα ζξοδα ανά φορολογικι περίοδο ΦΠΑ, τα Γραφεία 

Γενικοφ Σουριςμοφ διαβιβάηουν δεδομζνα με Σφπο Παραςτατικοφ 11.4 Πιςτωτικό τοιχείο Λιανικισ. Οι 

παραπάνω διαβιβάςεισ διενεργοφνται μζςω λογιςτικισ εγγραφισ των Παραςτατικϊν των Σουριςτικϊν 

Πακζτων που αφοροφν χωρίσ τθν ζκδοςθ επιπλζον παραςτατικϊν. Η επιλογι του Σφπου Παραςτατικοφ 

11.3 και 11.4 εξυπθρετεί τθ διακριτι παρακολοφκθςθ των εςόδων τουσ είτε για ςυναλλαγζσ θμεδαπισ, 

είτε για ςυναλλαγζσ αλλοδαπισ, είτε για ςυναλλαγζσ με ΦΠΑ, είτε για ςυναλλαγζσ χωρίσ ΦΠΑ. Ο 

χαρακτθριςμόσ Ε3 ανά περίπτωςθ είναι Ε3_561_001 για ςυναλλαγζσ με επιχειριςεισ θμεδαπισ Β2Β-

B2G, Ε3_561_003 για ςυναλλαγζσ με ιδιϊτεσ θμεδαπισ - αλλοδαπισ B2C, Ε3_561_005 για 
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ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ με επιχειριςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Β2Β και Ε3_561_006 για 

ςυναλλαγζσ με επιχειριςεισ από τρίτεσ χϊρεσ Β2Β. Σα παραπάνω αφοροφν Σουριςτικά Πακζτα 

Ελλάδασ, Ε.Ε. και Μεικτά. τθν περίπτωςθ Σουριςτικϊν Πακζτων Σρίτων Χωρϊν δεν διαβιβάηονται 

δεδομζνα εςόδων από τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ, θ υποχρζωςθ ζχει καλυφκεί από τθν αρχικι 

τιμολόγθςθ του Σουριςτικοφ Πακζτου.  

9. Σα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ για να μεταφζρουν ανά Σουριςτικό Πακζτο τα ςχετικά ποςά εςόδων 

ςυναλλαγϊν χονδρικισ – B2B που χαρακτθρίςτθκαν ωσ ζςοδα λιανικισ – B2C, διαβιβάηουν ςτθν 

ψθφιακι πλατφόρμα myDATA φνοψθ και Χαρακτθριςμό με Σφπο Παραςτατικοφ 17.3 Λοιπζσ Εγγραφζσ 

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

Διλωςθσ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. Με τθν παραπάνω διαδικαςία πραγματοποιείται θ αφξθςθ των 

εςόδων ςυναλλαγϊν χονδρικισ με κετικό πρόςθμο, και θ αντίςτοιχθ μείωςθ των εςόδων ςυναλλαγϊν 

λιανικισ με αντίκετο πρόςθμο (αρνθτικό). Για τισ περιπτϊςεισ που δεν είναι εφικτόσ ο διαχωριςμόσ 

ςυναλλαγϊν χονδρικισ και λιανικισ, οι ςυναλλαγζσ χαρακτθρίηονται ωσ ςυναλλαγζσ λιανικισ. Επιπλζον 

οι χαρακτθριςμοί ςε κωδικοφσ Ε3 κατανζμονται ανά περίπτωςθ και ςε ςυναλλαγζσ θμεδαπισ, 

ενδοκοινοτικζσ, τρίτων χωρϊν. 

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 

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.  

 

 

 

 

 


