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ΠΡΟΣ:  

Υπουργείο Οικονομικών 

Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα 10184 

Υπόψη: κ. Υφυπουργού, κ. Α. Βεσυρόπουλου 

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα 10184 

Υπόψη: κ. Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22010 

Αθήνα, 03.05.2022 

 

Θέμα: Αίτημα απαλλαγής των οντοτήτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

από την υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA 

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

β. A.1138 (ΦΕΚ 2470/Β’/22.06.2020) 

γ. ΠΟΛ.1022/2014 (ΦΕΚ 179/ Β'/31.01.2014) 

Αξιότιμοι κ.κ., 

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

αιτηθεί τη μόνιμη απαλλαγή των οντοτήτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 

από την υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων και λοιπών εσόδων στην πλατφόρμα 

myDATA. 

Βάσει των διατάξεων της Απόφασης A.1138 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρέχεται κατ’ 

εξαίρεση απαλλαγή συγκεκριμένων οντοτήτων από την υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών 

δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA για τα έτη 2020, 2021 και 2022, αναγνωρίζοντας προφανώς 

ότι οι εν λόγω οντότητες, εξαιτίας της φύσεως των δραστηριοτήτων τους, υπόκεινται σε σαφείς 

περιορισμούς και ιδιαιτερότητες ως προς τη δυνατότητα συγκέντρωσης, διασταύρωσης και 

διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων. 

Συγκεκριμένα, βάσει της παρ. 4 της Απόφασης A.1156: 

«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, οι οντότητες παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι 

λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα 

πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα 

δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.» 

Οι ιδιαιτερότητες στις οποίες υπόκειται η δραστηριότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου, έχουν διαχρονικό χαρακτήρα και δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν προϊόντος του 

χρόνου – όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι κατά το παρελθόν έχει χορηγηθεί 

μόνιμη απαλλαγή στη ΔΕΗ Α.Ε. από την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών 

στοιχείων, πελατών και προμηθευτών (ΠΟΛ.1022/2014). 



 

Έδρα: Λυκαβηττού 2, 10671 Αθήνα 
Γραφείο: Λεωφ. Κηφισίας 217Α, 15124 Μαρούσι 

www.espen.gr 
 

 

- 2 - 

Κατ’ αντιστοιχία, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί μόνιμη απαλλαγή από την 

υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA, σε όλες τις εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της προμήθειας ενέργειας. 

Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

___________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 


