
'Εσοδα - Πωλήσεις
Εταιρίες που τηρούν είτε 
απλογραφικά είτε 

διπλογραφικά βιβλία.
Σχόλια - Eπεξηγήσεις

Τιµολόγια Πωλήσεων - 
Πιστωτικά τιµολόγια 

πωλήσεων  [groupedRevenues]

Υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και ανά ΜΗΝΑ  
• Τύπος πράξης - Action :replace / 

incremental 
• Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ 
• Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε 

περίπτωση απαλλασσόµενου Φ.Π.Α. 
• Φ.Π.Α.  
• Πλήθος τιµολογίων 
• Τύπος (normal/credit)(κανονικό/

πιστωτικό) 
• Ηµ/νία αναφοράς προαιρετικά, 

δύναται να συµπληρωθεί µε την 
ηµεροµηνία του τελευταίου 
τιµολογίου εσόδου

Τύπος πράξης-Action:  
[Δηλώνεται µε Replace για να προηγηθεί 
καθαρισµός των τιµολογίων και 
επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.  
Δηλώνεται Incremental για να γίνει 
τµηµατική ενηµέρωση των τιµολογίων µε 
βάση Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου]  
Βλέπε και ερωτήσεις 35 έως 39 !
Τύπος (υποχρεωτικά ξεχωριστές 
αθροίσεις):  
credit: πιστωτικές συγκεντρωτικές,  
normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές.  
Βλέπε και ερώτηση 17

Λιανικές πωλήσεις 
[groupedCashRegisters]

Υποβολή ανά ταµειακή και ανά ΜΗΝΑ 
• Τύπος πράξης - Action :replace / 

incremental 
• Id ταµειακής µηχανής στο taxis 
• Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε 

περίπτωση απαλλασσόµενου Φ.Π.Α. 
• Φ.Π.Α.  
• Ηµ/νία αναφοράς προαιρετικά

Σχήµα συγκεντρωτικών πωλήσεων 
λιανικής ανά ταµειακή.  
Τύπος πράξης-Action :  
[Δηλώνεται µε Replace για να προηγηθεί 
καθαρισµός των συγκεντρωτικών και 
επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.  
Δηλώνεται Incremental για να γίνει 
τµηµατική ενηµέρωση των 
συγκεντρωτικών ανάλογα µε το Id 
ταµειακής στην περίοδο αναφοράς] 
Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταµειακή. Για 
ένα διάστηµα προσαρµογής, θα γίνονται 
δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις. 
Βλέπε ερώτηση 12 και ερώτηση 40

Λιανικές πωλήσεις µε  
ΕΑΦΔΣΣ ή πιστωτικές ΑΠΥ ή 
αποδείξεις επιστροφής ή 

λιανικές από ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ ή 
λιανικές συναλαγές µε 

χειρόγραφα παραστατικά. 
[groupedCashRegisters]

Υποβολή  ανά ΜΗΝΑ 
• Τύπος πράξης - Action :replace / 

incremental 
• Id ταµειακής µηχανής (ΜΕΝΕΙ 

ΚΕΝΟ  για τις εν λόγω συναλλαγές) 
• Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε 

περίπτωση απαλλασσόµενου Φ.Π.Α. 
• Φ.Π.Α.  
• Ηµ/νία αναφοράς προαιρετικά

Υποβάλλονται µε ένδειξη "Χωρίς 
ταµειακή". 
Βλέπε και ερώτηση 13

Δυνατότητα αναλυτικής υποβολής. (Υποβολή ανά παραστατικό) 

Τιµολόγια αναλυτικά 
[revenueInvoices]

Αναλυτική υποβολή ανά παραστατικό  
• Τύπος πράξης - Action :replace / 

incremental 
• Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
• Αριθµός παραστατικού [unique_id] - 

προαιρετικά 
• Αξία προ Φ.Π.Α. ή καθαρή αξία σε 

περίπτωση απαλλασσόµενου Φ.Π.Α. 
• Φ.Π.Α.  
• Τύπος (normal/credit)(κανονικό/

πιστωτικό) 
• Ηµεροµηνία παραστατικού - 

προαιρετικά

Τύπος πράξης-Action:  
[Δηλώνεται µε Replace για να προηγηθεί 
καθαρισµός των τιµολογίων και 
επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.  
Δηλώνεται Incremental για να γίνει 
τµηµατική ενηµέρωση των τιµολογίων µε 
βάση τον Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου] 
Βλέπε και ερωτήσεις 35 έως 39 
Τύπος (υποχρεωτικά ξεχωριστές 
αθροίσεις):  
credit: πιστωτικές συγκεντρωτικές,  
normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές



!
Με τη συνδροµή του taxheaven.gr 

!

'Εξοδα - Αγορές
Εταιρίες που τηρούν είτε 

απλογραφικά είτε διπλογραφικά 
βιβλία.

Σχόλια - Eπεξηγήσεις

Τιµολόγια αγορών - Πιστωτικά 
τιµολόγια αγορών 
[groupedExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και 
Ανά µήνα για εταιρίες µε Διπλογραφικά βιβλία 
Ανά τρίµηνο για εταιρίες µε απλογραφικά 
• Τύπος πράξης - Action :replace / 

incremental 
• Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
• Αξία προ Φ.Π.Α. ή καθαρή αξία σε 

περίπτωση απαλλασσόµενου Φ.Π.Α. 
• Φ.Π.Α.  
• Πλήθος τιµολογίων 
• Τύπος:  (normal/credit)(κανονικό/

πιστωτικό) 
• Obligation : 0 (υπόχρεος) 
• Ηµ/νία αναφοράς προαιρετικά, δύναται 

να συµπληρωθεί µε την ηµεροµηνία 
του τελευταίου τιµολογίου εξόδου 

[H περίοδος αναφοράς είναι µήνας ή 
τρίµηνο ανάλογα µε τον υπόχρεο.  
Για τα τρίµηνα µπορεί να δηλώνεται ο 
τελευταίος µήνας του τριµήνου δηλ 3|6|9|12] 
Τύπος πράξης - Action : [Δηλώνεται µε 
Replace για να προηγηθεί καθαρισµός όλων 
των τιµολογίων και επαναφόρτωση στην 
περίοδο αναφοράς.  
Δηλώνεται Incremental για να γίνει 
τµηµατική ενηµέρωση των τιµολογίων µε 
βάση τον Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου] 
Τύπος (υποχρεωτικά ξεχωριστές 
αθροίσεις):  
credit: συγκεντρωτικές αντίστροφης αξίας 
(λήψη πιστωτικών τιµολογίων),  
normal: κανονικές συγκεντρωτικές (λήψη 
χρεωστικών τιµολογίων) 
 

Τιµολόγια αγορών από ιδιώτη. 
[groupedExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και  
Ανά µήνα για εταιρίες µε Διπλογραφικά βιβλία   
Ανά τρίµηνο για εταιρίες µε απλογραφικά 
• Τύπος πράξης - Action :replace / 

incremental 
• Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
• Αξία προ Φ.Π.Α. ή καθαρή αξία σε 

περίπτωση απαλλασσόµενου Φ.Π.Α. 
• Φ.Π.Α.  
• Πλήθος τιµολογίων 
• Τύπος:  (normal/credit)(κανονικό/

πιστωτικό) 
• Obligation : 1 (µή υπόχρεος) 
• Ηµ/νία αναφοράς προαιρετικά, δύναται 

να συµπληρωθεί µε την ηµεροµηνία 
του τελευταίου τιµολογίου εξόδου  

 

[H περίοδος αναφοράς είναι µήνας ή 
τρίµηνο ανάλογα µε τον υπόχρεο.  
Για τα τρίµηνα µπορεί να δηλώνεται ο 
τελευταίος µήνας του τριµήνου δηλ 3|6|9|12] 
Τύπος: credit: συγκεντρωτικές αντίστροφης 
αξίας, normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές 
Obligation : συµπληρώνεται η ένδειξη "µη 
υπόχρεου" ώστε να µην  γίνει διασταύρωση. 
[Βλέπε και ερωτήσεις 25-26]

Εξοδα για λογαρισµό τρίτου 
(ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ κλπ) 

Εξοδα µε αποδείξεις από Φ.Τ.Μ. 
(µέχρι 100,00 όπως ορίζει ο 

ΚΦΑΣ) 
Εξοδα µε οποιοδήποτε 

παραστατικό το οποίο δεν περιέχει 
στοιχεία αντισυµβαλοµένου. 

[otherExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Περίοδο  
Συµπεριλαµβάνονται συγκεντρωτικά ανά µήνα 
για όσους τηρούν Διπλογραφικά βιβλία και 
ανά τρίµηνο για όσους τηρούν απλογραφικά,  
σε µία εγγραφή δαπανών, χωρίς 
αντισυµβαλλόµενο. 

• Αξία προ ΦΠΑ ή καθαρή αξία σε 
περίπτωση απαλλασόµενου του ΦΠΑ. 

• ΦΠΑ  
• Ηµ/νία αναφοράς, προαιρετικά

[H περίοδος αναφοράς είναι µήνας ή τρίµηνο 
ανάλογα µε τον υπόχρεο.  
Για τα τρίµηνα µπορεί να δηλώνεται ο 
τελευταίος µήνας του τριµήνου δηλ 3|6|9|12] 
[Βλέπε και ερώτηση 15] 
Η κατηγορία αυτή  [otherExpenses] 
αντιµετωπίζεται πάντα µε τη λογική το full 
replace για την περίοδο που αφορά (είναι το 
µόνο που δεν υποστηρίζει action) [Βλέπε και 
ερώτηση 41] 


