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«Στην ΑνεξΑρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων έχουμε στόχο τη διαρκή 
αναβάθμιση των συστημάτων μας και 
των λογισμικών, μέσω των οποίων, 
με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων, 
έχουμε τη δυνατότητα και να ελέγχουμε 
αποτελεσματικότερα και να εντοπίζουμε 
τις παραβατικές συμπεριφορές, αλλά 
και να διευκολύνουμε την καταβολή και 
την είσπραξη των φόρων. Η επένδυση 
στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην 
τεχνητή νοημοσύνη είναι για εμάς 
πρώτη προτεραιότητα. Σε αυτή την 
κατεύθυνση εργαζόμαστε διαρκώς, 
προς όφελος των νοικοκυριών, των 
επιχειρήσεων και του κράτους».

Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων εσόδων

Μέσω της εφαρμογής myCAR, οι ιδιοκτήτες 
οχημάτων μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυ-
κλοφορίας ή να θέσουν σε ακινησία το όχημά 
τους προκειμένου να μην τα πληρώσουν, χω-
ρίς να χρειάζεται να καταθέσουν τις πινακίδες 
στις κατά τόπους εφορίες. Στην ίδια εφαρμο-
γή μπορούν να πληρώσουν και τέλη κυκλοφο-
ρίας με τον μήνα. 

Η εφαρμογή myΘέρμανση της ΑΑΔΕ δίνει 
τη δυνατότητα στους πολίτες που πληρούν 
συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά 
κριτήρια να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. 
Μάλιστα, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ανα-
μένεται να ανοίξει είτε αύριο Δευτέρα είτε με-
θαύριο Τρίτη. 

Επίσης, μέσω εφαρμογής της ΑΑΔΕ, οι φο-
ρολογούμενοι μπορούν να λάβουν με ένα κλικ 
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, εφό-
σον δεν έχουν οφειλές ή οι οφειλές τους είναι 
μη ληξιπρόθεσμες ή έχουν ρύθμιση η οποία 
είναι ενήμερη.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια 
Η ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση τιμολο-
γίων μέσω της πλατφόρμας myData στα ηλε-
κτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ είναι η πιο ση-
μαντική και πιο επιδραστική ψηφιακή μεταρ-
ρύθμιση που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή 
και αφορά τη σχέση των επιχειρήσεων με το 
Δημόσιο, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις 
του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Μέ-
χρι στιγμής, 440.000 επιχειρήσεις έχουν εγγρα-
φεί στο myDATA, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη 
από την 1η Νοεμβρίου επιχειρήσεις, ελεύθε-
ροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι 
θα πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδουν ηλεκτρο-
νικά τα τιμολόγιά τους και να τα αποστέλλουν 
στην πλατφόρμα myDATA που βρίσκεται στον 
ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

e-μεταβιβάσεις ακινήτων 
Για πολλά χρόνια η μεταβίβαση ενός ακινή-
του αποτελούσε μια ιδιαίτερα χρονοβόρα δι-
αδικασία για πωλητές και αγοραστές. Πλέ-
ον, έχει τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατ-
φόρμα της ΑΑΔΕ myProperty μέσω της οποί-
ας οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε αγο-
ραπωλησίες ακινήτων, χωρίς να απαιτείται η 
επίσκεψή τους στις ΔΟΥ. Μάλιστα, σύμφωνα 
με την ΑΑΔΕ, η διαδικασία υποβολής της δή-
λωσης και πληρωμής του φόρου μπορεί πλέ-
ον να ολοκληρωθεί ψηφιακά ακόμα και μέ-
σα σε μία ημέρα, εξοικονομώντας χρόνο και 
χρήμα για όλους τους εμπλεκόμενους (πολί-
τες και συμβολαιογράφους). Σημειώνεται ότι 
μόνο το 2019, για να ολοκληρωθούν 142.000 
μεταβιβάσεις ακινήτων, απαιτήθηκαν πάνω 
από 300.000 επισκέψεις στις ΔΟΥ. Κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, η ΑΑΔΕ, μέσα από την 
πλατφόρμα myBusinessSupport, επέδωσε οι-
κονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις πολ-
λών δισεκατομμυρίων ευρώ σε χιλιάδες επι-
χειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυ-
τοαπασχολούμενους, όπως έγινε, για παρά-
δειγμα, με τις επτά επιστρεπτέες προκαταβο-
λές και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού. Επί-
σης, μέσα από την ΑΑΔΕ «τρέχει» και η φορο-
λοταρία μέσα από την οποία οι πολίτες συμ-
μετέχουν σε κληρώσεις για χρηματικά ποσά 
με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούν με 
τραπεζικά μέσα πληρωμής. Παράλληλα, είναι 
διαθέσιμη υπηρεσία της ΑΑΔΕ που αφορά τις 
υποτροφίες φοιτητών. Μέσω της συγκεκρι-
μένης υπηρεσίας πραγματοποιείται ο υπολο-
γισμός εισοδηματικού κριτηρίου/εισοδημα-
τικής κλίμακας για την ένταξη στο πρόγραμ-
μα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών 
που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

κασίες, απαλλάσσοντας σε σημαντικό βαθμό 
τους φορολογουμένους και τους λογιστές από 
την επίσκεψη στις κατά τόπους εφορίες. Πλέον, 
όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μπορούν να τις 
βρουν οι φορολογούμενοι στο myAADE, μια 
νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αντικατέστησε 
το Taxisnet. Μια από αυτές είναι η υπηρεσία 
«Τα Ραντεβού μου», μέσω της οποίας οι φο-
ρολογούμενοι και οι εκπρόσωποί τους, δηλα-
δή οι λογιστές, έχουν τη δυνατότητα να προ-
γραμματίζουν ψηφιακά τα ραντεβού τους για 
τις υποθέσεις που τους αφορούν σε ημέρα και 
ώρα που είναι διαθέσιμη η σχετική υπηρεσία. 
Ειδικότερα, μέσω ενός εύχρηστου ψηφιακού 
περιβάλλοντος, οι πολίτες, αφού ταυτοποιη-
θούν μέσω των κωδικών τους στο Taxisnet, 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν την 
εφορία που θέλουν να επισκεφθούν, την ημέ-
ρα και την ώρα του ραντεβού τους, να παρα-
κολουθούν το ιστορικό των επισκέψεών τους, 
να περιγράψουν τον λόγο της επίσκεψης, κα-
θώς και να ενημερωθούν για τα δικαιολογη-
τικά που πρέπει να προσκομίσουν. Η πλατ-
φόρμα μέχρι στιγμής αφορά την επίσκεψη σε 
20 ΔΟΥ. Σε εφαρμογή έχει τεθεί και η ψηφια-
κή πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου», σε συνο-
λικά 70 ΔΟΥ, με προοπτική το αμέσως προσε-
χές διάστημα να ενταχθεί το σύνολο των ΔΟΥ 
της επικράτειας. Μέσω της πλατφόρμας, ο φο-
ρολογούμενος -ή ο εκπρόσωπός του- μπορεί 
να υποβάλει το αίτημά του προς συγκεκριμέ-
νη υπηρεσία της ΑΑΔΕ και για συγκεκριμένη 
διαδικασία, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία μπο-
ρεί να επισυνάψει ηλεκτρονικά. Επίσης, μπο-
ρεί να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του 
αιτήματός του από την προσωπική του «θυρί-
δα», λαμβάνοντας σε αυτή και την απάντηση 
της υπηρεσίας.

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη 
Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα στους φορολο-
γουμένους να κλείσουν ψηφιακό ραντεβού στο 
myAADElive για να εξυπηρετηθούν από εξειδι-
κευμένο υπάλληλο της ανεξάρτητης Αρχής μέ-
σω τηλεδιάσκεψης. Με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρούν να λάβουν κλειδάριθμο και ΑΦΜ. Ηλε-
κτρονικά οι φορολογούμενοι μπορούν, μεταξύ 
άλλων, να δηλώσουν ακατάσχετο λογαριασμό 
για να «προστατεύσουν» χρηματικά ποσά έως 
1.250 ευρώ. Επίσης, δεν χρειάζεται πλέον να 
επισκεφθούν το Μητρώο της εφορίας, αφού 
η αλλαγή στοιχείων μητρώου φορολογουμέ-
νων μπορεί να γίνει μέσα από την αντίστοιχη 
εφαρμογή της ΑΑΔΕ www.gov.gr. Μέσω αυτής 
της υπηρεσίας, οι φορολογούμενοι μπορούν 
να δουν τη διεύθυνση της κατοικίας τους, να 
τη μεταβάλουν ή να τη διορθώσουν, υποβάλ-
λοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Μ1. 

εικόνα
Με το νέο 
πληροφοριακό 
σύστημα 
Eispraxis, ο 
πολίτης θα έχει 
μια συνολική 
εικόνα για τις 
φορολογικές του 
υποχρεώσεις

δήλωση
Ηλεκτρονικά οι 
φορολογούμενοι 
μπορούν σήμερα 
να δηλώσουν 
ακατάσχετο 
λογαριασμό για 
να μπορούν να 
«προστατεύσουν» 
χρηματικά ποσά 
έως 1.250 ευρώ

«Στόχος μας 
η διαρκής 
αναβάθμιση 
των συστημάτων»
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