
«Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ myDATA» 

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Γρηγόρης Ταπεινός. Είναι 
Γενικός Διευθυντής της ΚΕΥ, έχει συμπληρώσει 25 χρόνια εμπειρίας 
ως στέλεχος Ελληνικών και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, από τα οποία 15 ως Οικονομικός 
Διευθυντής, ενώ 7 ως Ελεγκτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Στη 
διάρκεια της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με τη 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση, IFRS και US GAAP Reporting, 
Διοίκηση Προσωπικού, SOX και Εταιρική Διακυβέρνηση, 
Στρατηγικό Σχεδιασμό, Διοίκηση Έργων, Διαχείριση Αλλαγής, 
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και Φορολογία Διεθνών 
Δραστηριοτήτων. Έχει Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του 
ΟΕΕ, Δίπλωμα IFRS του Association of International Accountants, 
UK, MBA με δύο ειδικεύσεις, στη Λογιστική και στις Εμπορικές 
Εφαρμογές Υπολογιστών του Hofstra University, NY και είναι 
απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟ&ΕΕ). 

Δομή του προγράμματος: Παρασκευή 03 Απριλίου 2020

5 ώρες, 16:00 - 21:00 

ΣΘΕΒ, 1ος όροφος, Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας, 
Λάρισα

Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τα ηλεκτρονικά 
βιβλία της ΑΑΔΕ myDATA και τις σημαντικές αλλαγές που 
θα επιφέρουν στις συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν με σαφήνεια 
οι ανάγκες συμμόρφωσης, τόσο σε ενέργειες, όσο και σε 
χρονικό προγραμματισμό των δράσεων τους, δεδομένου ότι 
οι απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο πλαίσιο είναι μεγάλες 
και οι συνέπειες στην λειτουργία των εμπλεκομένων θα είναι 
ακόμα μεγαλύτερες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς, 
προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους 
επαγγελματίες και γενικά σε όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί 
για την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των 
λογιστικών αρχείων των νομικών οντοτήτων ή/και των 
ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα στην πλατφόρμα 
myDATA της ΑΑΔΕ. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη 02 Απριλίου.
Κόστος ανά άτομο: 
Για τα μέλη του ΣΘΕΒ: 180€ 
Για τα μη μέλη του ΣΘΕΒ: 200€ 
Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω του 
ΛΑΕΚ 0,24% Έτους 2020. Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής στον ΟΑΕΔ Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020. 

Mydata η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ
•Mydata. Τι είναι και πως λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα

για τα e-βιβλία της ΑΑΔΕ Παρουσίαση της ροής πληροφοριών και 
των διαδικασιών ενημέρωσης e-βιβλίων
•Η χρήση του 2020 ως πρώτη εφαρμογή
•Επαλήθευση της ορθότητας των φορολογικών δηλώσεων με e-

βιβλία
•Η πλατφόρμα Mydata ως εργαλείο για την επιλογή δείγματος

επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο
•Οι αλλαγές που συνεπάγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία για την

λειτουργία των λογιστηρίων και το επάγγελμα του λογιστή
•Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ
•Τρόποι διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ
•Τα Πρότυπα Παραστατικά ΑΑΔΕ
•Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ
•Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά
•Διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων από τους εκδότες
•Συνέπειες από την μη διαβίβαση ή την εκπρόθεσμη διαβίβαση

Δεδομένων
•Αναλυτική Παρουσίαση των στηλών των πρότυπων παραστατικών

ΑΑΔΕ
•Ο  Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Mark παραστατικού
•Ο χαρακτηρισμός των αντικριζόμενων παραστατικών από τον

λήπτη
•Στήλες χαρακτηρισμού συναλλαγών που θα ενημερώνονται
•Τύποι Λογιστικών Εγγραφών οντότητας
•Η διαδικασία συμφωνίας με τις φορολογικές δηλώσεις
•Τα μηνύματα ασυμφωνίας της ΑΑΔΕ
•Διαδικασίες αξιολόγησης φορολογικής συμμόρφωσης της

πλατφόρμας Mydata

Ηλεκτρονικά Βιβλία και Συγχρονισμός με τα Λογιστικά Βιβλία
•Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών του Mydata
•Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (ΒΑΣΗΣ) του Mydata Η

απλογραφική Μορφή των ηλεκτρονικών βιβλίων
•Οι στήλες διάρθρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
•Τα διπλογραφικά βιβλία και η διαβίβαση των δεδομένων τους στο

Mydata
•Παραδείγματα μετατροπής και διαβίβασης διπλογραφικών

εγγραφών στο Mydata

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
•Νομοθετικό Πλαίσιο
•Διαδικασίες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
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