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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Α.Α.Δ.Ε. myDATA) 
 

Όπως ίσως γνωρίζετε από 1/1/2021 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική αποστολή στην 
Α.Α.Δ.Ε. των φορολογικών παραστατικών (τιμολογίων) που εκδίδουν όλες οι 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες (αναμένεται οριστική επιβεβαίωση από 

την Α.Α.Δ.Ε.), για το 2021 η αποστολή των τιμολογίων θα είναι μεν υποχρεωτική, αλλά 

δεν θα είναι υποχρεωτικά on-line σε πραγματικό χρόνο. Το διάστημα μέσα στο οποίο 
θα πρέπει να αποσταλούν τα τιμολόγια στο σύστημα MyData από την ημέρα έκδοσή τους 
δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Για λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λογιστές 
σας. 
 

Η υποβολή για όσους εκδίδουν πάνω από 50 παραστατικά ανά έτος πρέπει να γίνεται 

υποχρεωτικά μέσω κάποιας μηχανογραφικής εφαρμογής. Όσοι εκδίδουν λιγότερα 
από 50 παραστατικά ανά έτος έχουν δυνατότητα αν θέλουν να τα πληκτρολογούν απ’ 
ευθείας μέσα στο σύστημα MyData. 
 

Η εφαρμογή “ΔΑΣΜΟΣ” έχει ήδη προσαρμοστεί για την διαδικασία αυτή. Για την σύνδεση 

της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ με το Taxisnet απαιτούνται για κάθε ΑΦΜ εκτελωνιστή:  

Α) Η απόκτηση κωδικού (API) από το taxisNet. Ο αριθμός API εκδίδεται από taxisNet 
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MyData 
 

Β) Η κατάθεση του κόστους σύνδεσης της εφαρμογής (80€+ΦΠΑ=99,20€) σε κάποιο 
λογαριασμό της εταιρίας μας που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. 
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ EVRESIS AE 
 

Κρατάτε ένα αντίγραφο της εκτύπωσης με τον κωδικό API για να τον εισάγετε μαζί με τον 
τεχνικό μας στο πρόγραμμα κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής και μας στέλνετε το 
καταθετήριο σε ένα από τα e-maιl: 

info@evresis.gr ή manager@evresis.gr 
 

Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των εγκαταστάσεων που πρέπει να γίνουν, καθώς και 
των προβλημάτων που πιθανόν θα παρουσιαστούν, θα παρακαλούσαμε η διαδικασία να 
ξεκινήσει άμεσα, ώστε να εξυπηρετηθούν έγκαιρα όλοι οι εκτελωνιστές. 

Ιδιαίτερα όσοι εκτελωνιστές εκδίδουν σήμερα χειρόγραφα Τ.Π.Υ. η εκδίδουν Τ.Π.Υ. από 
εφαρμογές όπως excel, word κλπ και επιθυμούν να τα εκδίδουν από την εφαρμογή 

ΔΑΣΜΟΣ, παρακαλούνται θερμά να μας στείλουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα ένα 

δείγμα του Εξοδολογίου-Τ.Π.Υ. που εκδίδουν σήμερα ώστε να κατασκευάσουμε την 
ανάλογη φόρμα εκτύπωσης. Το κόστος κατασκευής της φόρμας εκτύπωσης είναι 
επιπλέον 80 € + ΦΠΑ. 
Τα e-mail στα οποία μπορείτε να στείλετε το δείγμα του τιμολογίου σας είναι: 

service@evresis.gr    ή    manager@evresis.gr 
 

Με εκτίμηση 
Παπαοικονόμου Αστέριος 

Δ/νων Σύμβουλος EVRESIS AE 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχανικός Η/Υ 

Υπεύθυνος Τελωνειακών Εφαρμογών 
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