
 

 
 

 

myaade.gov.gr: 

 Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΣΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

τα πλαίςια τησ παροχήσ νζων ψηφιακϊν υπηρεςιϊν προσ διευκόλυνςη των πολιτϊν 

και καταπολζμηςη των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν, αλλά και τησ δημοςίευςησ τησ με 

αριθμό Α.1213 Απόφαςησ τησ 16.9.2021 του Διοικητή τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 

Εςόδων (ΦΕΚ 4272/Σ.Β’/16.9.21) ςχετικά με τη μεταβολή ςτοιχείων και τη διακοπή εργαςιϊν 

επιχείρηςησ με τη χρήςη ηλεκτρονικϊν υπηρεςιϊν, μία νζα ψηφιακή πλατφόρμα παρζχεται 

από την 16η επτεμβρίου 2021 ςτουσ πολίτεσ που θα προςφζρει ςταδιακά εξυπηρζτηςη και 

διευθζτηςη για μεγάλο αριθμό φορολογικϊν διαδικαςιϊν. 

 myaade.gov.gr 

Με τη νζα ψηφιακή πλατφόρμα παρζχεται η δυνατότητα πρόςβαςησ ςε όλεσ τισ 

ψηφιακζσ εφαρμογζσ τησ Α.Α.Δ.Ε. και μάλιςτα με ψηφιακά προγραμματιςμζνο 

ραντεβοφ και ψηφιακή ολοκλήρωςη των φορολογικϊν διαδικαςιϊν χωρίσ να 

απαιτείται αυτοπρόςωπη παρουςία ςτη Δ.Ο.Τ. 
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 ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

Μζχρι ςτιγμήσ υπάρχει δυνατότητα για : 

- Διαχείριςη του λογαριαςμοφ και των ςτοιχείων επικοινωνίασ του 

φορολογουμζνου 

- Μεταβολή ςτοιχείων τησ επιχείρηςησ (π.χ. ζδρασ, κατηγορίασ βιβλίων, 

εμπορικοφ τίτλου)  

- Διακοπή των εργαςιϊν τησ επιχείρηςησ 

- Ενημζρωςη οφειλϊν, πληρωμϊν και επιςτροφϊν φόρων 

- Ρφθμιςη οφειλϊν 

- Απόκτηςη ΑΦΜ και κλειδάριθμου φυςικοφ προςϊπου, ενϊ ςτα νομικά 

πρόςωπα η απόδοςη γίνεται με παρουςία ςτην αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

- Η υποβολή ψηφιακοφ Αιτήματοσ – κατόπιν επιλογήσ  διαδικαςίασ μζςα από 

θεματικζσ ομάδεσ- ςτην αρμόδια υπηρεςία τησ Α.Α.Δ.Ε., η οποία 

ενημερϊνει για την εξζλιξη τησ διαχείριςήσ του.  

Προςεχϊσ προβλζπεται η δυνατότητα: 

- Ραντεβοφ με ψηφιακό τρόπο με υπάλληλο τησ αρμόδιασ υπηρεςίασ τησ 

Α.Α.Δ.Ε. 

 ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Όταν απαιτοφνται  δικαιολογητικά ςτη φορολογική διαδικαςία αποςτζλλονται 

με την υποβολή τησ αίτηςησ –δήλωςησ μζςω τησ εφαρμογήσ ψηφιακήσ 

υποδοχήσ και διαχείριςησ αιτημάτων « Σα Αιτήματά μου» ςτην αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

τησ ζδρασ τησ επιχείρηςησ. 

 ΣΟΧΟΙ 

-Η εξοικονόμηςη χρόνου για πολίτεσ και επιχειρήςεισ με ταυτόχρονο 

περιοριςμό των επιςκζψεων ςε Δ.Ο.Τ. 

-Η απαλλαγή από μακρόχρονεσ διαδικαςίεσ με την πάταξη τησ γραφειοκρατίασ. 

 

*ημειϊνεται πωσ η ψηφιακή πλατφόρμα ξεκίνηςε τη λειτουργία τησ την 16 

επτεμβρίου 2021. 
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*Ειδικά όμωσ για τισ περιπτϊςεισ α) ζναρξησ ή μεταβολήσ ή διακοπήσ 

εγκατάςταςησ εξωτερικοφ β) ζναρξησ ή διακοπήσ επιλογήσ φορολόγηςησ των 

ενδοκοινοτικϊν εξ αποςτάςεωσ πωλήςεων αγαθϊν και παροχϊν 

Σηλεπικοινωνιακϊν, Ραδιοτηλεοπτικϊν και Ηλεκτρονικϊν Τπηρεςιϊν προσ άλλα 

κράτη –μζλη, ςτο κράτοσ-μζλοσ προοριςμοφ και γ) διακοπήσ εργαςιϊν 

επιχείρηςησ χωρίσ πάγια περιουςιακά ςτοιχεία ή εμπορεφςιμα η δυνατότητα 

χρήςησ ηλεκτρονικϊν υπηρεςιϊν θα παρζχεται από 01.01.2022. 

*Θδη ζχουν ενταχθεί τριάντα πζντε Δ.Ο.Τ. που δζχονται Αιτήματα μζςω τησ 

εφαρμογήσ (όπωσ Α’ ΑΙΗΝΩΝ, Α’ ΙΕΑΛΟΝΚΚΗ, Α’ ΠΕΚΡΑΚΑ, ΓΛΤΦΑΔΑ, 

ΗΛΚΟΤΠΟΛΗ, ΚΓϋΑΙΗΝΩΝ, ΚΖ’ ΑΙΗΝΩΝ, ΦΑΕ ΑΙΗΝΩΝ, ΦΑΕ ΠΕΚΡΑΚΑ, 

ΧΑΛΚΚΔΑ) ενϊ αναμζνεται προςεχϊσ η ζνταξη και των λοιπϊν Δ.Ο.Τ. προσ 

υποδοχή Αιτημάτων.  

*Η αποςτολή των δικαιολογητικϊν μζχρι την πλήρη λειτουργία τησ εφαρμογήσ 

«Σα Αιτήματά μου» για τισ Δ.Ο.Τ. που δεν ζχουν ακόμη ενταχθεί ςε αυτήν, θα 

πραγματοποιείται μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 

 

 

 

 

Ελεονώρα Αναγνώςτου 

D.E.A. Droit Economique et Social 
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