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Ξεκινάει η ηλεκτρονική τιμολόγηση και  

τα ηλεκτρονικά βιβλία 
Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία 
έρχονται σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Αν και με καθυστέρηση, η επέκταση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών ανταποκρίνεται στις προτάσεις του ΣΕΒ για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής 
μέσα από την έναρξη λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας MyData της ΑΑΔΕ, τον καθορισμό της 
μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, και τις υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (τιμολογίων).  

1. Πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ 

Από τον Απρίλιο του 2020 οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να διαθέτουν 
ηλεκτρονικά βιβλία και να είναι συνδεδεμένες με την πλατφόρμας MyData. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανογραφημένα λογιστήρια την αυτοματοποιημένη μεταβίβαση των 
δεδομένων τους στην ΑΑΔΕ, και στην ΑΑΔΕ να προβαίνει σε διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων.  
Απώτερος στόχος είναι η υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.  

Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και συναλλαγών συμβάλει στην καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και τη διαφάνεια στην αγορά, μειώνει τα κόστη λειτουργίας και αυτοματοποιεί τις ελεγκτικές 
διαδικασίες. Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις, επιταχύνεται η επιστροφή φόρων και ΦΠΑ, αλλά και 
απλοποιούνται οι φορολογικές δηλώσεις, κάτι που θα μειώσει και τα διοικητικά βάρη.  

Ο ΣΕΒ έχει ήδη διοργανώσει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων των μελών του με την ΑΑΔΕ προκειμένου 
να επιταχυνθεί η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες διατάξεις. 

2. Μορφότυπος έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου 

Ο μορφότυπος είναι πρωταρχική προϋπόθεση για την τυποποίηση και τη μείωση του κόστους της 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής τιμολογίων. Καθορίζεται με το Φ.Ε.Κ. Β΄ 457/14.02.2020, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931:2017 (άρθρο 149 του Ν. 4601/2019) και αφορά όλες τις συναλλαγές, 
εκτός αυτών που διενεργούνται στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Ορίζει τα απαραίτητα πεδία που 
πρέπει να αναφέρονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όπως:   

- ο μοναδικός αριθμός ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον εκδότη,  
- η περιγραφή και η διεύθυνση του πωλητή, 
- η περιγραφή και η διεύθυνση του αγοραστή,  
- η περιγραφή του φορολογικού αντιπροσώπου (όταν ορίζεται), 
- η διεύθυνση παραλαβής των προϊόντων,  
- πληροφορίες για παρακρατήσεις φόρων και κρατήσεις υπέρ τρίτων,  
- πληροφορίες για το ΦΠΑ,  
- λοιποί φόροι, δικαιώματα, τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, κ.λπ. 

Ο καθορισμός του μορφοτύπου αποτελούσε πάγιο αίτημα του ΣΕΒ, καθώς η ύπαρξη πολλαπλών 
προτύπων θα είχε σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις 

3. Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και διαδικασίες 
ελέγχου 

Το πλαίσιο λειτουργίας και οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
ορίστηκαν με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 551/20.02.2020). Η λειτουργία της 
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αγοράς των παρόχων με κανόνες αποτελούσε ένα ακόμα αίτημα του ΣΕΒ και αναμένεται να δημιουργήσει 
σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες στον κλάδο ΤΠΕ.  

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πάροχοι πρέπει να έχουν άδεια καταλληλόλητας για το λογισμικό που 
διαθέτουν. Η άδεια παρέχεται από την ΑΑΔΕ, κατόπιν πιστοποίησης βάσει των εξής ειδικότερων 
προϋποθέσεων:  

- Ο πάροχος πρέπει να έχει έδρα ή να δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα,  
- να διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης,  
- να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας για την τήρηση ψηφιακών 

δεδομένων,  
- να είναι οικονομικά φερέγγυος,  
- να τηρεί εντός της ΕΕ τα δεδομένα, που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά. 

Για την αδειοδότηση, ο πάροχος καταθέτει σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, υποβάλλοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα (καταστατικό, πιστοποιητικό ασφάλειας ISO-27001, συνοπτική 
αναφορά των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, 
βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, 
κλπ).  

Επίσης, ο πάροχος υποχρεούται να προσκομίζει στοιχεία για τη διαδικασία έκδοσης των στοιχείων 
πώλησης, να παρέχει πλήρη περιγραφή του τρόπου υλοποίησης και των διεπαφών του λογισμικού, και να 
αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλα τα παραστατικά που εκδίδει στην πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, κ.λπ. Η άδεια καταλληλότας έχει διάρκεια 5 ετών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε από τον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης 

Senior Advisor: Μάγκυ Αθανασιάδη  

Associate Advisor: Αλέξης Νικολαΐδης  

  

Για περισσότερες πληροφορίες Ε: industrial@sev.org.gr 
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*      ποσοστό επί του συνόλου ICAP 
**     κέρδη κερδοφόρων ως ποσοστό επί του συνόλου κερδών κερδοφόρων ICAP 
***   ποσοστό επί του συνόλου τακτικών αποδοχών/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  ποσοστό επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων  

 
Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  
Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  
Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  
Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους και με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 
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https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

