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Soft1 Λειτουργία 
Για τα παραστατικά/ συναλλαγές που καταχωρούνται στο Soft1, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη 
παραμετροποίηση, υπολογίζονται πάντα τα στοιχεία/δεδομένα που απαιτούνται βάσει τυποποίησης 
προδιαγραφών της ΑΑΔΕ. 
Οι Soft1 διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τη διαβίβαση/ παραλαβή των 
δεδομένων προς/ από την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ διατίθενται: 
επιλέγοντας από το menu τα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) από 
τις Σχετικές εργασίες των παραστατικών/ συναλλαγών. 
με δεξί κλικ σε Λίστες εγγραφών και Soft1 εργασίες. 
Χρησιμοποιήστε, από τους παρακάτω διαθέσιμους μηχανισμούς/ διαδικασίες, εκείνη που σας εξυπηρετεί 
για να δείτε, να επεξεργαστείτε και να αποστείλετε τα δεδομένα (Σύνοψη & Χαρακτηρισμό) στην 
πλατφόρμα myDATA με σκοπό την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησής σας. 
 

Εμπορική Διαχείριση 

Soft1 εγγραφές   &   Στοιχεία   myData  

Με την αναβάθμιση  της εγκατάστασης στη Soft1 έκδοση 5.00.521.11404  διατίθενται πλέον στις 

Soft1 default οθόνες παραστατικών (Πωλήσεων/Αγορών, Ειδικών συναλλαγών κτλ) οι εξής 

πληροφορίες. ο Κωδικός myDATA που απαιτεί η τυποποίηση της ΑΑΔΕ και έχει αντιστοιχιστεί με 

τον Soft1  Τύπο παραστατικού.   

Τα παραστατικά που θα διαβιβάζει η επιχείρησή σας θα έχουν συμπληρωμένη  τη συγκεκριμένη 

ένδειξη σε αντίθεση με εκείνα για τα οποία θα λάβετε τη Σύνοψη ή/και τον χαρακτηρισμό από 

την ΑΑΔΕ αλλά ωστόσο τα έχετε καταχωρημένα στο Soft1 για παράδειγμα, τα Τιμολόγια - ΔΑ 

Αγορών εμπορευμάτων εσωτερικού. η Φορ/κη  Σειρά και Φορ /κός Αριθμός μέσω των οποίων η 

ΑΑΔΕ συσχετίζει τα παραστατικά μεταξύ Εκδότη και Λήπτη.  Στα συγκεκριμένα πεδία το Soft 

προτείνει τον Κωδικό παραστατικού και τον Αριθμό βάσει Soft εσωτερικής αρίθμησης. Για τα 

χειρόγραφα Soft1 παραστατικά (Αυτόματη Αρίθμηση= Όχι) μπορείτε να συμπληρώσετε στα 

συγκεκριμένα πεδία τα στοιχεία που οφείλουν να διαβιβαστούν και αναγράφονται στο 

παραστατικό που συνήθως έχετε εκδώσει χειρόγραφα  ή/ και έχετε παραλάβει (πχ. 

Ενδοκοινοτική Συναλλαγή, εγγραφή από eshop, Τιμολόγια - ΔΑ αγορών) και το  οποίο οφείλει να 

το διαβιβάσει ή/ και να χαρακτηρίσει η επιχείρησή σας. Στις γραμμές των συναλλαγών/ 

παραστατικών μπορείτε να εντάξετε τη Κατηγορία myData με την οποία έχετε χαρακτηρίσει τα 

είδη Αποθήκης, τις Υπηρεσίες και τα Παγία στοιχεία της  επιχείρησης.  Χρησιμοποιήστε τη 

δυνατότητα μεταβολής Κατηγορίας mydata κυρίως στη περίπτωση που θέλετε να στείλετε στην 

ΑΑΔΕ αναδρομικά τα στοιχεία των παραστατικών στα οποία τα είδη Αποθήκης, οι Υπηρεσίες και 

τα Παγία στοιχεία της επιχείρησης  ανήκαν σε διαφορετική κατηγορία. Για παράδειγμα, 

εμπορεύματα που πλέον αποτελούν προϊόντα για την επιχείρηση.  

       Τα τιμολόγια για λογαριασμό Τρίτων, δηλαδή παραστατικά Πωλήσεων Χονδρικής/ Λιανικής, 

Αγορών κτλ που αφορούν σε "Είδη Τρίτων", θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά   τα 

συγκεκριμένα είδη χρησιμοποιώντας τον Κωδικό myData   με την ένδειξη "... 
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για   λογαριασμό Τρίτων", πχ. Κωδικός 104. Τα συγκεκριμένα παραστατικά θα συσχετιστούν με 

τα παραστατικά  προμηθειών των συναλλασσομένων. 
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Soft1 εγγραφές   & Στοιχεία σύνοψης myDATA  

Με την καταχώρηση ενός παραστατικού θα δημιουργηθεί αυτόματα η αντίστοιχη Εγγραφή 

myDATA στο Soft1 η οποία, βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει τα εξής 

στοιχεία: Στα Στοιχεία  παραστατικού συγκεντρώνονται  πληροφορίες που προέρχονται από το 

header της συναλλαγής  π.χ.  Ημερομηνία, Συναλλασσόμενος, Ενότητα , Αναστολή ΦΠΑ, αν η 

συναλλαγή εντάσσεται σε διατάξεις αναστολής ΦΠΑ κτλ Στα Στοιχεία myDATA θα βρείτε τα 

στοιχεία που αφορούν στη Σύνοψη και στο Χαρακτηρισμό του παραστατικού/ συναλλαγής. Το 

Μ.ΑΡ.Κ ( Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης) δίδεται από την υπηρεσία myDAT A μετά την επιτυχή 

αποστολή της σύνοψη ς του παραστατικού/ συναλλαγής. Το Μ.ΑΡ.Κ  ακύρω σης ενημερώνεται 

αν ακυρωθεί η σύνοψη της  συγκεκριμένης συναλλαγής και το Συσχετιζόμενο    Μ.ΑΡ.Κ αφορά 

στην περίπτωση Πιστωτικού παραστατικού.  Συγκεκριμένα ,  στην ' Εγγραφή myDAT A' ενός 

Πιστωτικού παραστατικού  θα δείτε το ΜΑΡΚ του σχετικού Τιμολογίου στο πεδίο ' Σχετιζόμενο 

ΜΑ ΡΚ'.  

       Οποιαδήποτε μεταβολή και εκ νέου αποστολή Σύνοψης   συνοδεύεται με την   παραλαβή νέου 

Μ.ΑΡ.Κ Για τη συγκεκριμένη εγγραφή που αφορά   πχ. σε Τύπο: Έσοδα (+) και έχει συγκεκριμένο 

Κωδ.  παραστατικού  θα πρέπει να γίνει Διαβίβαση  στην πλατφόρμα myDAT A. Η Σύνοψη θα 

περιλαμβάνει τις αξίες των γραμμών της συναλλαγής, ομαδοποιημένες  κατά συντελεστή 

ΦΠΑ, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών). Κάντε κλικ  στη γραμμή 

κάθε σύνοψης για να δείτε το Χαρακτηρισμό  βάσει τυποποίησης προδιαγραφώ ν της ΑΑΔΕ. Η 

Επισήμανση συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση πωλήσεων ειδών τρίτων και εκκαθαρίσεων 

αυτών ενώ η Κατηγορία  εξαίρεσης  ΦΠΑ  συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η κατηγορία 

ΦΠΑ της γραμμής της σύνοψης είναι η "8 – Εγγραφή χωρίς ΦΠΑ". Συμπληρώνονται οι 

Παρατηρήσεις που μπορεί να ληφθούν ή να διαβιβάζονται μέσω της Σύνοψης ενώ το πεδίο 

Αποδεικτικό  παραλαβής στις γραμμές του Χαρακτηρισμού ενημερώνεται επίσης με το Μ .ΑΡ.Κ 

μετά την επιτυχή αποστολή της σύνοψης του παραστατικού/ συναλλαγής.  Οι αξίες για τις οποίες 

αναλογούν Φόροι –  Χαρτόσημα   - Τέλη, συγκεντρώνονται στο αντίστοιχο tab. 
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Εγγραφή/ές  myDATA  

Τις Soft1 εγγραφές myDATA, που έχουν δημιουργηθεί αυτόματα με την καταχώριση 

παραστατικών της Εμπορικής διαχείρισης, μπορείτε να τις δείτε από τα εξής σημεία στο Soft1. 

Στις Σχετικές  εργασίες ενός παραστατικο ύ, εργασία Εγγραφή myDATA Στο object Εγγραφές 

myDATA (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία -  myDATA) Στo myDATA 

live εργαλείο/ monitor ελέγχου (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία 

- myDATA) στο οποίο συγκεντρώνον ται όλες οι συναλλαγές/ παραστατικά που αφορούν την 

υπηρεσία myDATA, με διακριτή ένδειξη ως προς τα βήματα/ εργασίες που πρέπει να πραγματοπ 

οιηθούν [προϋποθέτει το module: "Soft1 myDATA Live" ]  

Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συγκεκριμένους διαθέσιμους 

μηχανισμούς/ διαδικασίες, επιλέγοντας εκείνη που σας εξυπηρετεί για να δείτε, να 

επεξεργαστείτε και να αποστείλετε τα δεδομένα (Σύνοψη & Χαρακτηρισμό) στην πλατφόρμα 

myDATA μ ε σκοπό την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρισης σας. 
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Εγγραφή myDATA - Σχετικές εργασίες 

παραστατικού  

Στις Σχετικές  εργασίες ενός παραστατικού θα βρείτε την αντίστοιχη Εγγραφή myDATA που 

δημιουργείται αυτόματα από το Soft1, βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ. Από τις 

Σχετικές  εργασίες της Εγγραφής myDATA μ πορείτε να προβείτε στην Αποστολή  Σύνοψης (στην 

περίπτωση που αφορά σε Έσοδο θα αποσταλεί ταυτόχρονα και ο χαρακτηρισμός) καθώς και σε 

λοιπές ενέργειες που αναλύονται παρακάτω. Τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στο Soft1 

και περιμένετε να λάβετε τις Συνόψεις από τους εκδότες τους, πχ. παραστατικά εξόδων/ Αγορών, 

θα φροντίσει το Soft1 να τα αντιστοιχήσει αυτόματα εισάγοντας το M.AΡ.K που έχει ήδη η 

συναλλαγή στην πλατφόρμα myDATA. 
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Εγγραφές myDATA - object  

Στο object Εγγραφές myDATA (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία / 

Εγγραφές myDATA) συγκεντρώνονται όλες οι εγγραφές Εφαρμόστε οριζόντια  ομαδοποίηση 

χρησιμοποιώντας το πεδίο που σας ενδιαφέρει όπως π.χ. την 'Επόμενη  ενέργεια' για να 

απεικονίσετε τις καταστάσεις των εγγραφών πχ. ότι πρέπει να γίνει 'Διαβίβαση σύνοψης'. 

Επιλέξτε τις εγγραφές για τις οποίες θέλετε να προχωρήσετε στην Επόμενη ενέργεια, Shift + άνω 

ή κάτω βέλος, για μαζική επιλογή συνεχόμενων εγγραφών ή Ctrl + click, για μαζική επιλογή 

μεμονωμένων εγγραφών Με δεξί κλικ, επιλέξτε την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε. 

Με διπλό κλικ, δείτε την εγγραφή myDATA  στο Soft1. 

 

 

 

myDATA live  - Όλες οι εργασίες από μία (1) οθόνη  

To myDATA live [προϋποθέτει το module: "Soft1 myDATA Live"], είναι το εργαλείο/ monitor 

ελέγχου στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι συναλλαγές/ παραστατικά που αφορούν την 

υπηρεσία myDATA, με διακριτή ένδειξη ως προς τα βήματα/ εργασίες που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν, προκειμένου να ενημερωθεί η πλατφόρμα myDATA και να απεικονιστούν 

τα αποτελέσματα στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της επιχείρησης.   

Βήμα 1ο - Συγκεντρώστε στο   όλες τις συναλλαγές/ 

παραστατικά που  αφορούν την  υπηρεσία myDATA Επιλέξτε το ημερομηνιακό  'Διάστημα' από 

το οποίο θέλετε να αντλήσετε στοιχεία για τους Τύπους και τις Εγγραφές παραστατικών που θα 

επιλέξετε. Πατήστε 'Ανανέωση  Εγγραφών' στο footer του Monitor για να δείτε τα 

αποτελέσματα/ εγγραφές. Πατήστε στη "Λήψη  Συνόψεων'  στο footer του Monitor για να λάβετε 
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τα δεδομένα όσων παραστατικών έχουν εκδοθεί για την εταιρεία σας και έχουν διαβιβαστεί από 

τους αντίστοιχους εκδότες. Πατήστε εκ νέου 'Ανανέωση Εγγραφών' στο footer του Monitor για 

να ενημερωθεί η λίστα με τα αποτελέσματα/ εγγραφές. 

 

 

Βήμα 2ο - Ακολουθήστε τη  ροή εργασιών/ στάδια  εργασιών σύμφωνα με τις Soft1 ενδείξεις. 

Προχωρήστε στη όλων των συναλλαγών ή μόνο εκείνων που θα 

επιλέξετε. Η ενέργεια ολοκληρώνεται επιλέγοντας   στο footer του 

Monitor ή με δεξί-κλικ επί των εγγραφών. Κάντε κλικ στην ένδειξη  για να εντοπίσετε το λόγο 

που η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν θα γίνει δεκτή στη πλατφόρμα myData.  

Στην επιλογή   θα βρείτε τις συναλλαγές για τις οποίες εκκρεμεί ο 

χαρακτηρισμός της  Σύνοψης.  Με δεξί  κλικ ορίστε τον  Τύπο και την Κατηγορία του 

Χαρακτηρισμού. 

Στην επιλογή   θα πρέπει να αποστείλετε εκ νέου τη Σύνοψη στην 

ΑΑΔΕ για να παραστατικά που έχουν ακυρωθεί.  
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Βρείτε στη   τις συναλλαγές  που έχετε καταχωρήσει στο Soft1 και 

οφείλετε κάποια στιγμή να τις αντιστοιχίσετε με εκείνες που υπάρχουν ή θα ανέβουν 

(παραστατικά άλλων εκδοτών) στην πλατφόρμα myData.  

Αντίστοιχα στη   συγκεντρώνονται οι συναλλαγές που έχετε 

λάβει από την ΑΑΔΕ (Λήψη Συνόψεων) και πρέπει να τις αντιστοιχίσετε με Soft1 παραστατικά. 

Η εργασία για τη Σύνδεση  εγγραφών είναι διαθέσιμη με δεξί κλικ σε επιλεγμένες εγγραφές, 

καθώς και από το menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία / Εγγραφές 

myDATA. 
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Soft1 εγγραφές - Δαπάνες  

Για τα παραστατικά Δαπανών διατίθενται πλέον νέες Κατηγορίες από την ΑΑΔΕ χαρακτηρίζοντας 

τη συγκεκριμένη συναλλαγή/ παραστατικό αλλά και τη/ τις δαπάνες που συμμετέχουν σε αυτό. 

Για να καταχωρήσετε έξοδα/ δαπάνες από τη Soft1 Εμπορική Διαχείριση θα πρέπει, να 

δημιουργήσετε , εφόσον δεν υπάρχουν, νέες Σειρές παραστατικών στο Soft1, τις οποίες να 

αντιστοιχίσετε από τη Γενική Παραμετροποί ηση με τον κατάλληλο Χαρακτηρισμό mydata σε 

κάθε χρεοπίστωση να αντιστοιχήσετε την κατάλληλη Κατηγορία και τον αντίστοιχο Τυπο 

χααρακτηρισμ ού mydata  

Η λίστα με  τους  Χαρακτηρισμ ούς και τις  Κατηγορίες mydata  ενημερώνοντ αι στο 

Soft1 με την αναβάθμιση της  εγκατάσταση ς στη Soft1 έκδοση 5.00.521.114 04  

Για τις  εγγραφές/ παραστατικά  που έχουν  ήδη  καταχωρηθεί  στο Soft1 

μπορείτε να ενημερώσετε  τα  ηλεκτρονικά  βιβλία Mydata και  μέσω της  Γενικής  Λογιστικής - 

Έσοδα/ Έξοδα. Δείτε  σχετικά στη  Λογιστική  διαχείριση. 
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Ακύρωση  παραστατικού & Εκ  νέου  Διαβίβαση  

Μπορείτε να ακυρώσετε/ αναιρέσετε ένα Παραστατικό, επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις 

διαθέσιμες Soft1 εργασίες (δεξίκλικ στην αντίστοιχη Λίστα παραστατικών). Αν επιλέξετε τη 

δημιουργία Ακυρωτικού παραστατικό στο Soft1 τότε τα στοιχεία που αφορούν στη Σύνοψη και 

στο Χαρα κτηρισμό του δε χρειάζεται να αποσταλούν στη ΑΑΔΕ καθώς τα Ακυρωτικά 

παραστατικά δεν διαβιβάζονται. Με την Ακύρωση ενός παραστατικού στο Soft1 θα πρέπει να 

αποστείλετε εκ νέου τη Σύνοψη του αρχικού, Ακυρωμένου παραστατικού, στην ΑΑΔΕ,  Το 

παραστατικό χαρακτηρίζεται ως Ακυρωμένο και με την Αποστολή της Σύνοψης ενημερώνεται το 

πεδίο Μ.ΑΡ.Κ  Ακύρωσης/ Απόρριψης.  

 

 

Πιστωτικά παραστατικά - Αντικριζόμενα  &  Μη  

Βάσει Τυποποίησης ΑΑΔΕ, τα Πιστωτικά παραστατικά που πρέπει να αποστέλλονται στην 

πλατφόρμα myData αφορούν στις εξής παρακάτω δύο (2) κατηγορίες. Πιστωτικό  Τιμολόγιο / 

Αντικριζόμενο , πχ το Πιστωτικό (Έκπτωσης ή Επιστροφής) που αφορά σε συγκεκριμένο 

Τιμολόγιο που έχει εκδώσει η επιχείρηση. Πιστωτικό  Τιμολόγιο / Μη Αντικριζόμενο , πχ το 

Πιστωτικό τιμολόγιο βάσει Τζίρου ή/και το Πιστωτικό Τιμολόγιο που αφορά σε παραπάνω το 

ενός Τιμολογίου που έχει εκδώσει η επιχείρηση. Με την Αποστολή της Σύνοψης του Πιστωτικού 

θα ενημερωθεί το πεδίο Συσχετιζόμενο   Μ.ΑΡ.Κ , στην 'Εγγραφή myData' του Πιστωτικού 

παραστατικού,  με το ΜΑΡΚ του σχετικού Τιμολογίου.  
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 Φροντίστε να  χρησιμοποιείτε τους Soft1 

μηχανισμούς  για  το  Μετασχηματισμό  παραστατικών σε  Πιστωτικά. 

Με αυτό τον  τρόπο θα  ενημερώνεται  πάντα  σωστά το  πεδίο " 

Συσχετιζόμενο Μ.ΑΡ.Κ" , σ την 'Εγγραφή myData' του  Πιστωτικού  παραστατικού. 
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Αυτοτιμολόγηση  

Τα παραστατικά  Αυτοτιμολόγησης με την αποστολή στα ηλεκτρονικά βιβλία θα αντιστρέψουν 

αυτόματα τον Χαρακτηρισμό της σύνοψης. 
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Μαζικές  εργασίες (Διαβίβαση - Λήψη)  

Στο menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες > Ηλεκτρονικά βιβλία / Εγγραφές myDATA 

διατίθενται οι παρακάτω εργασίες: Με τη Λήψη  Συνόψεων,  

*εισάγονται στο Soft1 οι Συνόψεις Εξόδων στις οποίες είμαστε αντισυμβαλλόμενοι, εισάγονται 

στο Soft1 οι Συνόψεις Εσόδων διευκολύνοντας τα λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν Soft1 

για την παρακολούθηση εγγραφών πελατών τους, οι οποίοι έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα στην 

ΑΑΔΕ χρησιμοποιώντας είτε το Soft1 ή λοιπές εμπορικές εφαρμογές,  

*η οθόνη διαφοροποιείται ανάλογα με το τι έχετε επιλέξει στο πεδίο 'Λήψη' στις Γενικές 

παραμέτρους της Εταιρείας,  

*το πιο πρόσφατο M.ΑΡ.Κ στο Soft1 (προτείνεται αυτόματα βάσει φθίνουσας αρίθμησης) και 
αποτελεί κριτήριο για τη λήψη συνόψεων. Δηλώνοντας "Ημερομηνία από", θα ληφθεί υπόψη το 
μέγιστο  M.ΑΡ.Κ, από τη δηλωθείσα ημερομηνία και μετά.  

Τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στο Soft1 και περιμένετε να λάβετε τις Συνόψεις από 
τους εκδότες τους, πχ. παραστατικά εξόδων/ Αγορών, θα φροντίσει το Soft1 να τα αντιστοιχήσει 
αυτόματα  εισάγοντας το M.AΡ.K που έχει ήδη η συναλλαγή στην πλατφόρμα myDATA. 

Με τη Διαβίβαση Συνόψεων αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ, 
•  τα παραστατικά εσόδων ημεδαπής/αλλοδαπής που εκδίδει η Επιχείρηση, 
• περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Λήπτη δηλαδή του αντικριζόμενου  πχ.  Τιμολόγια   

Πώλησης  (B2B, B2G) 
• σχετίζονται με χονδρικές πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών, διακίνησης. 
• τα παραστατικά εσόδων τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Λήπτη, πχ. 

Αποδείξεις Λιανικής. 
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Λογιστική Διαχείριση 

Soft1 εγγραφές - Λογιστική διαχείριση 
Μπορείτε να καταχωρήσετε έξοδα/ δαπάνες από τη Soft1 Εμπορική Διαχείριση που θα 
ενημερώνουν τη Γενική Λογιστική ή τα Έσοδα/ Έξοδα και κατ’  επέκταση να ενημερώσετε τα 
ηλεκτρονικά βιβλία myData. 

Από τη Λογιστική διαχείριση μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τα ηλεκτρονικά βιβλία myData 
για: 

• τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων της κατηγορίας Γ, 
• τη μισθοδοσία η οποία διαβιβάζεται εντός μηνός έως την υποβολή της δήλωσης για 

την απόδοση του σχετικού  παρακρατούμενου φόρου, 
• και τις αποσβέσεις με τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων ως την υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

 

 


