ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (myData)
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παραθέτουμε επιγραμματικά τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά το myData της
ΑΑΔΕ:
1. Από 01-10-2021 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική διαβίβαση των εσόδων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
2. Όσον αφορά τις χονδρικές πωλήσεις (τιμολόγια, πιστωτικά) η διαβίβαση τους
πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
3. Οι λιανικές πωλήσεις θα μεταφέρονται από το e-send (όπου διαβιβάζονται μέσω
των ταμειακών ή φορολογικών μηχανισμών) στο ηλεκτρονικό βιβλίο του myData.
Στη συνέχεια αυτές θα πρέπει :
 Με διαδικασία του λογισμικού φαρμακείου να “κατεβαίνουν” στη βάση
δεδομένων του προγράμματος
 Να χαρακτηρίζονται (ενδεικτικά “Πωλήσεις Εμπορευμάτων”) και
 Ο χαρακτηρισμός αυτός να διαβιβάζεται στο myData.
4. Τα έσοδα από 01-01-2021 έως 30-09-2021 θα πρέπει υποχρεωτικά να
διαβιβαστούν το αργότερο μέχρι 31-03-2022.
5. Από την 01-01-2022 είναι υποχρεωτική η αναγραφή του MARK πάνω στα
τιμολόγια και πιστωτικά. Αυτό σημαίνει ότι, το εκάστοτε παραστατικό θα :
 Διαβιβάζεται στο myData για να λαμβάνει το MARK
 Το λογισμικό θα “κατεβάζει” το MARK και θα το ενσωματώνει στο
παραστατικό
 Στη συνέχεια θα εκδίδεται (εκτυπώνεται) το παραστατικό που θα περιέχει το
MARK.
6. Από 01-01-2022 η υποχρέωση διαβίβασης στο myData επεκτείνεται και για τα
παραστατικά των εξόδων.
Έχουμε εναρμονίσει πλήρως το λογισμικό Dioscourides στις πρόσφατες απαιτήσεις
της ΑΑΔΕ ώστε να σας καλύπτουμε ολοκληρωμένα (όπως περιγράφεται παραπάνω).

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το προσφερόμενο τίμημα για ΟΛΑ τα παραπάνω ανέρχεται στο εφάπαξ ποσό των
380 € + ΦΠΑ.
Δεν θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση σας στο ετήσιο τίμημα συντήρησης και
υποστήριξης.
Αξιοσημείωτη Παρατήρηση :
Στην περίπτωση που το λογισμικό δεν σας καλύπτει ολοκληρωμένα, θα πρέπει τις
υποχρεώσεις σας (που δεν καλύπτει το λογισμικό), να τις αναθέσετε στον λογιστή
σας.

3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ “Meg myData”
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Στη συνέχεια αναφέρουμε τις κυριότερες από τις λειτουργίες που έχουμε αναπτύξει
με γνώμονα το φαρμακείο σας, που διαθέτει το λογισμικό Dioscourides, να μπορεί να
ανταπεξέλθει με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα στις υποχρεώσεις που απαιτεί η
τήρηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myData.
Όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με την διαχείριση των βιβλίων σας στο “Meg
myData”, είναι συγκεντρωμένες σε ένα παράθυρο.
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Ελεγχος και διαχείριση των εσόδων σε μια οθόνη:
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Οι λειτουργίες για έλεγχο, επιλογή και δημιουργία των εγγραφών και αποστολή τους
στην ΑΑΔΕ για την διευκόλυνση του χρήστη, βρίσκονται συγκεντρωμένες σε μια
οθόνη.
Από τη ίδια οθόνη γίνεται η ακύρωση ή η διόρθωση των απεσταλμένων εγγραφών.

Σε μια γραμμή εμφανίζονται τα δεδομένα : α) από το λογισμικό της ΙΛΥΔΑ και β)
αυτά που σχετίζονται με την ΑΑΔΕ, για τον εύκολο έλεγχο πριν ή μετά τη διαβίβαση.
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Στην ίδια οθόνη εμφανίζονται : α) η πληροφορία του χαρακτηρισμού των εγγραφών
εσόδων ο οποίος προκύπτει αυτόματα μέσω της παραμετροποίησης, β) οι εγγραφές
φόρων της σύνοψης για ΑΑΔΕ και γ) το ιστορικό της διαβίβασης.

Επίσης, στην ίδια οθόνη εμφανίζονται οι εκκρεμότητες του παραστατικού προς
διαβίβαση στην ΑΑΔΕ.

Ελεγχος και διαχείρηση εξόδων σε μια οθόνη για :
4

▪
▪

Λήψη παραστατικών εξόδων, διαβιβασμένων από άλλους εκδότες και αυτόματη
συσχέτιση αυτών με τα καταχωρημένα παραστατικά στο πρόγραμμα.
Εύκολη χειροκίνητη συσχέτιση παραστατικών εξόδων.

Αντιπαραβολή παραστατικών από ΑΑΔΕ και εγγραφών προγράμματος.
▪
▪

Αυτόματος χαρακτηρισμός εξόδων με δυνατότητα διόρθωσης.
Εύκολη καταχώρηση χαρακτηρισμού όταν αυτός δεν προκύπτει από την
καταχωρημένη παραμετροποίηση.

Αποστολή χαρακτηρισμών στην ΑΑΔΕ και ιστορικό αποστολών.
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Αυτόματη εισαγωγή όλων των παραμέτρων των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ
και εύκολη αρχικοποίηση των παραμέτρων για τις λειτουργίες διασύνδεσης του
προγράμματος με τα ηλεκτρονικά βιβλία myData.
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