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Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: τα Βασικά

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων
μεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων (επιχείρησης, δημοσίου, πολίτη) που
εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή.

Ορίζεται ως η αποστολή τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα και περιλαμβάνει τη
μετάδοση, αποθήκευση και ψηφιακή επεξεργασία τους
Περιλαμβάνει:

 Ηλεκτρονική δημιουργία
 Μεταφορά
 Παρουσίαση
 Πληρωμή 
 Αποθήκευση

Πλήρως αποδεκτή μέθοδος, ενταγμένη στη φορολογική μας νομοθεσία, βάσει ενσωμάτωσης 
Κοινοτικών Οδηγιών



Ο όρος ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στην ευρεία του έννοια,
συμπεριλαμβάνει και αρχεία που προέρχονται από ηλεκτρονική
σάρωση, ή αρχεία PDF.

Για την αυτόματη επεξεργασία από όλους τους φορείς στην αλυσίδα
χρειάζεται να είναι σε επεξεργάσιμη μορφή.

Άρα απαιτείται σταθερή δομή Μορφότυπος

Υποχρεωτική συμμόρφωση με 
την Οδηγία 55/2014 μέχρι 
11/2018

“Δομημένη Ηλεκτρονική Τιμολόγηση”



Μοντέλα Λειτουργίας



Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

Η  καθολική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να 
εξοικονομήσει 1-1.5 δισ. € ετησίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

 Μείωση έως εξάλειψη του κόστους διακίνησης, διαχείρισης και 
αποθήκευσης του φυσικού εντύπου

 Ουσιαστική ελαχιστοποίηση των λαθών

 Αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όπως έλεγχος καρτελών τιμολόγησης, 
κλπ

 Ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων



Οφέλη για τις Ελεγκτικές Αρχές
 Αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων

 Σημαντική αύξηση των φορολογικών ελέγχων και καλύτερη 

στόχευσή τους 

 Σταδιακή εξάλειψη των πλαστών και εικονικών τιμολογίων μεταξύ 

επιχειρήσεων (έως 80%)

 Αύξηση εισπραξιμότητας ΦΠΑ κατά 1 δισ. € περίπου

 Εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τα έσοδα από ΦΠΑ



Ποιοι το έχουν εφαρμόσει

• Πορτογαλία (Όφελος 780 εκατ. € στον ΦΠΑ σε ένα έτος) 

• Δανία

• Νορβηγία

• Ιταλία

• Τουρκία (εκτεταμένη χρήση)

• Βραζιλία

• Μεξικό

• Χιλή, κλπ.

Σχεδόν καθολική εφαρμογή



Και η Ελλάδα;

Σύμφωνα με τον δείκτη DESI της ΕΕ βρίσκεται 28η

στους 28 της ΕΕ με 3% των επιχειρήσεων (με μέσο 

όρο το 18%)

Πηγή: EU



Ελλάδα και Παραοικονομία

Πηγή: Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών Ερευνών Παν. Tubingen



Πρόταση Εφαρμογής
Σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με υποχρεωτική αποστολή 
βασικών στοιχείων στις ελεγκτικές αρχές

(ευκαιρία η εναρμόνιση με Οδηγία 55/2014)

Βασικές Προϋποθέσεις

• Προετοιμασία Δημόσιου Τομέα

• Προετοιμασία υποδοχής από τις ελεγκτικές αρχές

• Σχετικά μικρή επιβάρυνση για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

• Εκτενής ενημέρωση επιχειρήσεων και επιτηδευματιών



Γενικό Μοντέλο Λειτουργίας

Αποστολέας 
1 Πάροχος

ΓΓΠΣ

Αποστολέας
2

Παραλήπτης



Πώς μπορεί να υλοποιηθεί

12 μήνες

• Εισηγμένες στο 
ΧΑΑ

• Τζίρος > 20 εκ €

18 μήνες

• Προμηθευτές 
Δημοσίου

• Τζίρος > 2 εκ €

24 μήνες

• ΔΕΚΟ και 
Κοινωφελείς

• Προμηθευτές 
Αυτοδιοίκησης

• Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

36 μήνες

• Όλες οι 
επιχειρήσεις

• Επιτηδευματίες

• Σε όλο το 
Δημόσιο 
(ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)

36 μήνες


