
ΜyData (my Digital Accounting &Tax Application) είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με 

την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες θα 

πρέπει να αρχίσουν την προσαρμογή τους στην νέα πλατφόρμα για τα δεδομένα του 2020. Η ημερομηνία 

έναρξης λειτουργίας (Go-live) της πλατφόρμας αναμένεται να είναι 1η Οκτωβρίου 2020 (ενώ για τις 

συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η ημερομηνία έναρξης λειτουργείας αναμένεται να είναι 

20 Ιουλίου 2020).

Στόχος

Η παρακολούθηση του συνόλου των συναλλαγών όλων των Ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν  

έσοδα/έξοδα σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η απεικόνιση του λογιστικού και 

φορολογικού αποτελέσματός τους.

Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά βιβλία;

— Η σύνοψη των παραστατικών Εσόδων/Εξόδων

— Ο Χαρακτηρισμός των Συναλλαγών τους

— Οι λοιπές Λογιστικές Εγγραφές για τον Προσδιορισμό του οικονομικού/φορολογικού αποτελέσματος.

Όλοι οι τύποι παραστατικών έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ.

Το Γενικό Καθολικό της Πλατφόρμας.

― Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών όπου καταχωρείται η σύνοψη των Παραστατικών Εσόδων/Εξόδων 

μαζί με τον προσδιορισμό του οικονομικού/φορολογικού αποτελέσματος.

― Το Συνοπτικό Βιβλίο όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα της επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση. 

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση δεδομένων στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών, χορηγείται ένας μοναδικός 

αριθμός καταχώρησης (ΜΑΡΚ).

Πως μπορεί να σταλεί η Σύνοψη των Αρχείων

Η σύνοψη των αρχείων μπορεί να διαβιβαστεί μέσω ενός ενδιάμεσου λογισμικού (API) όπου διασυνδέει το 

ERP με την πλατφόρμα ΜyData. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια μπορούν να διαβιβάζονται απευθείας 

από έναν Εξουσιοδοτημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Τι είναι το ΜyData?

Η προσφορά μας εν συντομία

Άμεση αξιολόγηση αναλύοντας την ετοιμότητά 

σας για την πλατφόρμα ΜyData

Διάρκεια 2 με 4 εβδομάδες/ 

ομάδες συνεργασίας

Oμάδα έργου με τις 

απαιτούμενες γνώσεις

Προκαθορισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία 

ώστε να αναλύσουμε την κατάσταση της 

επιχείρησής σας και των συγκεκριμένων 

απαιτήσεων σας.

Να προσδιορίσουμε τις Ελλείψεις (GAPS) και να 

σχεδιάσουμε το Σχέδιο Δράσης σας για το 

ΜyData.

Αναλυτική έκθεση με τα 

ευρήματα, τις ελλείψεις και 

το σχέδιο δράσης
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Η προσέγγισή μας

Προκαταρκτική Ανάλυση

Ανάλυση Εντοπισμού 

Ελλείψεων

(GAP Analysis)

Σχεδίαση της 

Τεχνικής 

Υλοποίησης *

Επανασχεδιασμός 

εταιρικών 

διαδικασιών

— Σε αυτό το στάδιο, 

ενδέχεται να προταθεί ο 

επανασχεδιασμός 

διαδικασιών σε σχέση 

με καταχωρήσεις, 

έλεγχο, συμφωνία και 

συστηματική 

παρακολούθηση με 

σκοπό την προσαρμογή/ 

συμμόρφωση της 

Εταιρείας με τις νέες 

απαιτήσεις.

— Αξιολόγηση το 

λογισμικού 

συστήματος (ERP και 

πιθανής 

περιφερειακής λύσης).

— Εκτίμηση της 

διαθεσιμότητας των 

απαιτούμενων 

δεδομένων/ 

συναλλαγών.

— Αξιολόγηση 

εναλλακτικών τεχνικών 

λύσεων.

— Επιλογή μιας τεχνικής 

λύσης.

— Κατά τη διάρκεια της 

Ανάλυσης Εντοπισμού 

Ελλείψεων, 

πραγματοποιείται 

αξιολόγηση όλων των 

δεδομένων. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της φάσης,

θα εντοπίζονται όσα 

δεδομένα απαιτείται  να 

υποβάλλονται στη 

πλατφόρμα ΜyData, αλλά 

δεν είναι δυνατό να 

μεταφέρονται σε αυτή.

— Εξέταση του λογιστικού 

συστήματος της Εταιρείας για τις 

σχετικές συναλλαγές.

— Αξιολόγηση της διαδικασίας 

καταχώρισης εγγραφών σχετικά με 

τις παραπάνω συναλλαγές στα 

Ελληνικά λογιστικά βιβλία.

— Εξέταση των σχετικών λογιστικών 

στοιχείων που εκδίδονται/ 

λαμβάνονται σχετικά με τις εν λόγω 

συναλλαγές.

— Συσχέτιση των στοιχείων των 

συναλλαγών με την προετοιμασία 

των φορολογικών δηλώσεων της 

Εταιρείας.

Σχέδιο ΔράσηςΜειωμένος

Κίνδυνος

Άμεση 

παράδοση

Βέλτιστη προσέγγιση με 

μειωμένο κόστος

Η αξία μας

Νίκος Δημάκος
Γενικός Διευθυντής

Επικεφαλής Συμβουλευτικού Κλάδου

T:  +302106062139

M: +306944617831

E: ndimakos@kpmg.gr

Χρήστος Κρέστας
Γενικός Διευθυντής, 

Φορολογικό Τμήμα

T: +302106062394

M: +306944553532

E: ckrestas@kpmg.gr

ΑΘΗΝΑ

3, Στρατηγού Τόμπρα

153 42 Αγία Παρασκευή

T:   +30 210 6062100

Φ:  +30 210 6062111

400B Λεωφόρος 

Μεσογείων 153 42 

Αγία Παρασκευή

T: +30 2111815600

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγίας Αναστασίας &

Λαέρτου,  Philippos 

Business Center  

Τ.Θ. 8405,

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

T:   +30 2310 55 0996

Φ:  +30 2310 54 3670

e-mail: info@kpmg.gr

kpmg.com/gr

Τα παραδοτέα μας

Μια καλά σχεδιασμένη 

υπηρεσία που θα 

οδηγήσει άμεσα στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σχεδιάστε την υλοποίηση 

του ΜyData σας έτσι ώστε 

να υπολογίσετε με ακρίβεια 

το κόστος υλοποίησης και τα 

τρέχοντα έξοδα σας.

Εντοπίστε τους κινδύνους 

εκ των προτέρων και 

παρέχετε δράσεις 

μετρίασής/αντιμετώπισης 

τους.

Σχεδιάστε το έργο 

σας λεπτομερώς και 

αποφεύγετε 

«εκπλήξεις».

2 με 4 εβδομάδες

1 2
Έκθεση αξιολόγησης και 

ανάλυση εντοπισμού 

ελλείψεων

Επικοινωνία

Ειδικά διαμορφωμένο 

σχέδιο δράσης για το 

ΜyDataσας

* Επίσης, αναλαμβάνουμε και την 

τεχνική υλοποίηση ξεχωριστά.
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