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ΠΡΟΣ:  

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα 101 84 

Υπόψη:  

κ. Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή 

κ. A. Ντίνο, Προϊστάμενο Τμήματος Α’ της Δ/νσης Ελέγχων - Επιχειρησιακό υπεύθυνο myDATA 

 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22022 

Αθήνα, 20.09.2022 

 

Θέμα: Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην 

ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ 

Σχετ.:  α. Α.1156 (ΦΕΚ 3131/Β’/19.07.2021) 

β. A.1138 (ΦΕΚ 2470/Β’/22.06.2020) 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να 

θέσει υπόψη σας τις προτάσεις του επί συγκεκριμένων ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής 

των διατάξεων των Αποφάσεων A.1138 (ΦΕΚ 2470/Β’/22.06.2020) και Α.1156 (ΦΕΚ 

3131/Β’/19.07.2021) αναφορικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή 

πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ. 

Συγκεκριμένα: 

• Διαχωρισμός παραστατικών «B2B» και «B2C»: Η ταξινόμηση των παραστατικών που 

εκδίδονται από τους προμηθευτές ενέργειας στις κατηγορίες «Β2Β» και «B2C» υπόκειται σε 

περιορισμούς, εφόσον για μεγάλο αριθμό πελατών των προμηθευτών ενέργειας δεν είναι επί 

του παρόντος εφικτό να διασφαλιστεί ότι ο χαρακτηρισμός τους ως «επιτηδευματίες» ή 

«φυσικά πρόσωπα» θα είναι επακριβής. Το ζήτημα εντοπίζεται κυρίως στους ελεύθερους 

επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν τη μόνιμη κατοικία τους ως έδρα της επιχείρησης τους.  

Οι προτάσεις του Συνδέσμου μας αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα: 

- Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να καταχωρούν 

κεντρικά, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, τα απαραίτητα στοιχεία για την 

ταξινόμηση των παραστατικών προμήθειας ενέργειας στις κατηγορίες «Β2Β» και «B2C». Η 

κεντρική συλλογή και διαχείριση των απαραίτητων στοιχείων μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, θα είναι περισσότερη αποτελεσματική -για όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη- έναντι της συλλογής και διαχείρισης τους μέσω επιμέρους εφαρμογών των 

προμηθευτών, τόσο ως προς τον βαθμό ανταπόκρισης των καταναλωτών στο αίτημα 

χορήγησης των εν λόγω στοιχείων όσο και ως προς τη συνολική διαχείριση τους, τη 

διασταύρωση και τη διασφάλιση της ορθότητας τους, την προσήκουσα επεξεργασία τους 

ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την απρόσκοπτη τήρηση της σχετικής 

βάσης δεδομένων σε βάθος χρόνου, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολών στις εσωτερικές 

διαδικασίες ή στο καθεστώς λειτουργίας των εταιρειών προμήθειας ενέργειας.   
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- Προκειμένου να διευκολύνεται η επικαιροποίηση και η επαλήθευση των στοιχείων των 

πελατών τους τα οποία σχετίζονται με τα παραστατικά που θα διαβιβάζονται στην 

πλατφόρμα myData, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρέχεται στους προμηθευτές ενέργειας 

η δυνατότητα μαζικής άντλησης στοιχείων μητρώου από το πληροφοριακό σύστημα 

TAXISnet, και όχι μόνο μεμονωμένα (ανά καταναλωτή) όπως ισχύει σήμερα.   

• Προθεσμίες υποβολής: Λαμβάνοντας υπόψη τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες 

επαλήθευσης/ συμφωνίας, που πρέπει να τηρούνται από τους προμηθευτές ενέργειας κατά 

την εξαγωγή των δεδομένων και πριν την υποβολή τους στην ΑΑΔΕ, θεωρούμε ότι θα πρέπει 

να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής παραστατικών στην πλατφόρμα myData έως 4 ημέρες 

μετά την ημερομηνία έκδοσης τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα των 

διαβιβαζόμενων δεδομένων. 

• Προθεσμίες υλοποίησης: Συνεκτιμώντας τόσο το εύρος και την τεχνική πολυπλοκότητα των 

αναγκαίων προσαρμογών στα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών, όσο και το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αντιμετώπιση των τεχνικών δυσχερειών που ήδη 

ανακύπτουν κατά την υλοποίηση τους, προτείνεται η εξέταση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, 

ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 01.04.2023, της προθεσμίας έναρξης της αναλυτικής διαβίβασης 

των παραστατικών στην πλατφόρμα myData. 

• Συγκεντρωτική διαβίβαση λιανικών συναλλαγών: Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο όγκο 

των δεδομένων που αφορούν λιανικές συναλλαγές, προτείνεται να προβλεφθεί η 

συγκεντρωτική υποβολή των εν λόγω στοιχείων έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, όπως 

έχει ισχύσει για τα έτη 2021 και 2022. 

• Σφάλματα ή παραλείψεις κατά τη μεταβίβαση: Σε περιπτώσεις τυχόν σφαλμάτων ή 

παραλείψεων κατά τη μεταβίβαση των δεδομένων των ετών 2022 και 2023, θεωρούμε -ιδίως 

όσον αφορά ενδεχόμενη επιβολή ποινών- ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ο μεταβατικός 

χαρακτήρας της εν λόγω περιόδου και η ανάγκη παρόδου εύλογου χρονικού διαστήματος για 

την προσαρμογή όλων των εμπλεκόμενων μερών στο νέο καθεστώς.  

Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκριση σας επί των ανωτέρω προτάσεων μας, οι οποίες 

αποσκοπούν στην κατά τον δυνατόν απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 

διατάξεων για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της 

ΑΑΔΕ, και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 

 


