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Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ (myData) 

Driver Επικοινωνίας της ΙΛΥΔΑ “Meg myData” 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όπως γνωρίζετε από 01-01-2021 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική διαβίβαση 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την online απεικόνιση 
του ετήσιου λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος της κάθε επιχείρησης καθώς και 
λοιπών υποχρεώσεών της (απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, λοιπών τελών). 
Με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα,  η υποβολή για το 2021, θα γίνεται είτε σε πραγματικό 
χρόνο δηλαδή την στιγμή της έκδοσης των παραστατικών, είτε με επιλογή μέχρι την 20η 
ημέρα του επόμενου μήνα. 
 
Η εταιρεία μας, όπως πάντα, έχει εναρμονίσει πλήρως το λογισμικό της βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, μέσω της υλοποίησης του driver επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ “Meg myData” για: 

 Την αυτοματοποιημένη ή μαζική αποστολή των παραστατικών που εκδίδει η 
επιχείρηση καθώς και των λοιπών εσόδων αυτής (εισπραττόμενα ενοίκια, κλπ). 
(Ειδικά για το 2021 οι λιανικές αποστέλλονται συγκεντρωτικά ανά μήνα). 

 Την αυτοματοποιημένη αποστολή χαρακτηρισμών εσόδων που αφορούν τα 
παραστατικά εσόδων. 

 Την αυτοματοποίηση επισήμανσης ασυνεπειών ή αποτυχιών διαβίβασης, καθώς 
και εκκρεμοτήτων όπως ο χαρακτηρισμός μίας συναλλαγής. 

 Την αποστολή ακύρωσης παραστατικών. 
 Την λήψη όσων παραστατικών έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση και έχουν 

διαβιβαστεί από τους εκδότες στην ΑΑΔΕ και αυτοματοποιημένη αντιστοίχηση με 
τα καταχωρημένα στο πρόγραμμα παραστατικά αγορών-δαπανών. 

 Αυτοματοποιημένη αποστολή χαρακτηρισμών εξόδων στην ΑΑΔΕ. 
 Την εύκολη καταχώρηση χαρακτηρισμού εξόδων για τις εξαιρετικές περιπτώσεις 

που θα απαιτηθεί. 
 Την αποστολή και χαρακτηρισμό λοιπών δαπανών που δεν έχουν διαβιβαστεί από 

τους εκδότες τους και η επιχείρηση υποχρεούται να διαβιβάσει στην πλατφόρμα 
του myData. 

 Την απεικόνιση των συναλλαγών της επιχείρησης με βάση την τυποποίηση του 
ηλεκτρονικού βιβλίου της ΑΑΔΕ. 

 
Για την ενεργοποίηση και λειτουργία όλων των παραπάνω αναφερομένων δυνατοτήτων ή 
μέρους αυτών, απαιτούνται:  

A. Η προμήθεια και εγκατάσταση του driver “Meg myData” και 
B. Οι σχετιζόμενες υπηρεσίες παραμετροποιήσεις. 

 
 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
Επειδή οι υποχρεώσεις του myData, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία 
(δηλαδή την ΑΑΔΕ), σχετίζονται με την λογιστική διαχείριση (δηλαδή την τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων Εσόδων-Εξόδων ή Γενικής Λογιστικής), 
κατηγοριοποιήσαμε τους πελάτες μας στις εξής δύο ομάδες, αυτούς που :  
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A. Τηρούν τα επίσημα λογιστικά τους βιβλία μέσω του λογισμικού της ΙΛΥΔΑ 
B. Χρησιμοποιούν το λογισμικό της ΙΛΥΔΑ για έκδοση-καταχώρηση παραστατικών και 

διαχείριση λοιπών διαδικασιών (εκτός τήρησης λογιστικών βιβλίων)  και 
έχουν αναθέσει σε εξωτερικό λογιστή την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων (στο 
λογισμικό που χρησιμοποιεί το λογιστικό γραφείο του). 

 
A. Τήρηση των Επίσημων Λογιστικών Βιβλίων στο Λογισμικό της ΙΛΥΔΑ 

Στην περίπτωση που τηρείτε τα επίσημα λογιστικά σας βιβλία στο λογισμικό της ΙΛΥΔΑ 
και καταβάλετε το σχετικό ετήσιο τίμημα υποστήριξης-συντήρησης των Εσόδων-Εξόδων 
ή της Γενικής Λογιστικής, 

Η οικονομική επιβάρυνση σας διαμορφώνεται ως ακολούθως : 

 “Meg myData” driver επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ 
Ο driver “Meg myData” παρέχεται δωρεάν διότι, θεωρείται αναβάθμιση του 
Εσόδων-Εξόδων ή της Γενικής Λογιστικής που έχετε ήδη αγοράσει. 

 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης 
Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης, που αφορούν την “διαβίβαση των εσόδων αφού 
χαρακτηριστούν”, χρεώνονται κατ’ αποκοπή 180 €. Στο εν λόγω τίμημα 
περιλαμβάνεται εκπαίδευση μιας ώρας. 

 Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης 
Εντός του 1ου εξαμήνου 2021 και αφού προσδιορίσουμε τον πραγματικό χρόνο 
απασχόλησης μας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το τίμημα  των υπηρεσιών της 
ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης του “Meg myData”. 
Η πρόβλεψη μας είναι ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 100 €. 

 
B. Τήρηση των Επίσημων Λογιστικών Βιβλίων μέσω Λογιστικού Γραφείου 

Β.1 Τήρηση του συνόλου των Ηλεκτρονικών Βιβλίων από τον λογιστή σας 
Στην περίπτωση αυτή η ΙΛΥΔΑ δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες τήρησης των 
Ηλεκτρονικών σας βιβλίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. 
 

Β.2 Διαβίβαση εσόδων και χαρακτηρισμός παραστατικών αγοράς εμπορευμάτων μέσω 
“Meg myData” 
Στην περίπτωση που έχετε αναθέσει σε εξωτερικό λογιστή την τήρηση των λογιστικών 
σας βιβλίων και ο ίδιος θα αναλάβει την υποχρέωση τήρησης των ηλεκτρονικών 
βιβλίων, 
μπορείτε να προμηθευτείτε το λογισμικό μας “Meg myData” για τις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες, με αντίστοιχη μείωση του σχετικού χρόνου απασχόλησης του 
λογιστή σας : 

 Διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των εσόδων αφού χαρακτηριστούν 
 Διαβίβαση χαρακτηρισμού εξόδων (αγοράς εμπορευμάτων) : 

 Λήψη από την ΑΑΔΕ των παραστατικών αγοράς εμπορευμάτων που έχουν 
διαβιβάσει οι προμηθευτές σας,  

 Συσχέτιση των παραπάνω παραστατικών με τα παραστατικά αγορών που 
έχετε ήδη καταχωρήσει στο λογισμικό Εμπορικής Διαχείρισης, 

 Χαρακτηρισμός (αυτοματοποιημένη διαδικασία) των παραπάνω 
παραστατικών και διαβίβαση στην ΑΑΔΕ. 

 
Στην επιλογή αυτή η οικονομική επιβάρυνση σας διαμορφώνεται ως ακολούθως : 

 “Meg myData” driver επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ 
Ο driver “Meg myData” χρεώνεται 200 €. 
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 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης 
Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης, που αφορούν την “διαβίβαση των εσόδων αφού 
χαρακτηριστούν”, χρεώνονται κατ’ αποκοπή 180 €. Στο εν λόγω τίμημα 
περιλαμβάνεται εκπαίδευση μιας ώρας. 

 Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης 
Εντός του 1ου εξαμήνου 2021 και αφού προσδιορίσουμε τον πραγματικό χρόνο 
απασχόλησης μας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το τίμημα  των υπηρεσιών της 
ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης του “Meg myData”. 
Η πρόβλεψη μας είναι ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 100 €. 

 
Β.3 Διαβίβαση λοιπών εσόδων και εξόδων μέσω “Meg myData” 

Μέσω του “Meg myData” διαβίβαση και χαρακτηρισμός λοιπών εσόδων (ενδεικτικά: 
πιστωτικοί τόποι τραπεζών, μερίσματα, κλπ) και λοιπών εξόδων (ενδεικτικά: ενοίκιο, 
μισθοδοσία, αγορά αναλωσίμων, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κλπ).  
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να προμηθευτείτε το λογισμικό Εσόδων-Εξόδων ή 
Γενική Λογιστική της ΙΛΥΔΑ ως ακολούθως : 

- Τίμημα για το λογισμικό Εσόδων-Εξόδων 360 € 
- Τίμημα για το λογισμικό Γενικής Λογιστικής 850 €. 

 
Η οικονομική επιβάρυνση σας διαμορφώνεται ως ακολούθως : 

 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης 
Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης, που αφορούν την “διαβίβαση των εσόδων αφού 
χαρακτηριστούν”, χρεώνονται κατ’ αποκοπή 180 €. Στο εν λόγω τίμημα 
περιλαμβάνεται εκπαίδευση μιας ώρας. 

 Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης 
Εντός του 1ου εξαμήνου 2021 και αφού προσδιορίσουμε τον πραγματικό χρόνο 
απασχόλησης μας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το τίμημα  των υπηρεσιών της 
ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης του “Meg myData”. 
Η πρόβλεψη μας είναι ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 100 €. 

 
Σημείωση : Όλες οι προαναφερόμενες χρεώσεις επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 
 
 
3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Παρακαλώ σε συνεννόηση με το λογιστή σας, ενημερώστε μας για την επιλογή σας στα : 

 E-mail : info@ilyda.com 
 Τηλέφωνο κεντρικά :   210-670.5000 
 Τηλέφωνο υποκ/τος Θεσσαλονίκης : 2310 20.60.20 
 Τηλέφωνο υποκ/τος Ιωαννίνων : 2651 03.90.65 

 


