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1.Εισαγωγή 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη συσπείρωση των Ευρωπαϊκών Κρατών µε κοινό 

οικονοµικό, πολιτικό , κοινωνικό και πολιτιστικό προσανατολισµό. Επίσης, είναι µία 

από τις µεγαλύτερες οικονοµικές και πολιτικές οντότητες στον κόσµο που κατόρθωσε 

να δηµιουργήσει µια ενιαία αγορά µε κοινή εµπορική πολιτική. Έτσι, µέσα σε αυτά τα 

πλαίσια οι εµπορικές συναλλαγές των κρατών µελών πραγµατοποιούνται µε 

µεγαλύτερη ευκολία. Συνεχώς γίνονται προσπάθειες για την ανεύρεση λύσεων που θα 

διευκολύνουν ακόµα περισσότερο και θα επιταχύνουν τις διαδικασίες αυτών των 

οικονοµικών συναλλαγών, µειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό και διαδικαστικό 

τους κόστος. 

Πλέον είναι κοινά αποδεκτό ότι ζούµε στην εποχή της τεχνολογίας και της άµεσης 

πληροφόρησης. Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει την άµεση ανταλλαγή και µετάδοση 

διαφόρων δεδοµένων χωρίς, ωστόσο, να εξασφαλίζει ούτε την προστασία τους ούτε την 

αξιοπιστία τους. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα έδωσε το ερέθισµα για την δηµιουργία 

µια καινοτόµας διαδικασίας σε σχέση µε τις οικονοµικές συναλλαγές. Η ιδέα της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης άρχισε σταδιακά να διαµορφώνεται και γίνονται 

προσπάθειες να ξεπεραστούν όλα τα εµπόδια που προκύπτουν σε σχέση µε τον τρόπο 

εφαρµογής της.  

Η ιστορική διαδροµή της είναι σχετικά πρόσφατη. Ωστόσο, υπόσχεται ότι θα επιφέρει 

σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο αντίληψης των οικονοµικών συναλλαγών, καθώς και 

ότι θα συντελέσει στην αύξηση των εσόδων, τόσο στο επίπεδο των επιχειρήσεων όσο 

και των κρατών. 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ηλεκτρονική τιµολόγηση να αποτελέσει ένα 

λειτουργικό και αξιόπιστο επιχειρηµατικό εργαλείο, κοινά αποδεκτό από κάθε 

επιχειρηµατική οντότητα στην Ευρώπη. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι συχνά η ηλεκτρονική τιµολόγηση αποτελεί ένα από τα θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης των G 20 εξαιτίας της σηµαντική µείωσης του κόστους που 

µπορεί να επιφέρει. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη διαχείριση κάθε εντύπου τιµολογίου 

στην Ελλάδα µε την ελάχιστη τιµή να κοστίζει 5-7 ευρώ, ενώ αντίστοιχα στην Ευρώπη 
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το κόστος να ανέρχεται σε 15-20 ευρώ ανά τιµολόγιο. («Ηλεκτρονική Τιµολόγηση 

Οφέλη για τις επιχειρήσεις 1 δισ. ετησίως από την ηλεκτρονική τιµολόγηση») 

Τέλος, η ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι µια σχετικά νέα διαδικασία που υπόσχεται να 

επιφέρει αξιοσηµείωτες αλλαγές, κυρίως στον οικονοµικό τοµέα ολόκληρης της 

Ευρώπης για αυτό αξίζει να την προσεγγίσουµε αναλυτικότερα. 
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2. Έννοια και τυπολογία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
 

Η ηλεκτρονική τιµολόγηση έχει µια σύντοµη ιστορική διαδροµή µόλις µερικών 

δεκαετιών. Προκειµένου να γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόµενο της, είναι 

απαραίτητος ο ορισµός της και η αποσαφήνιση µερικών όρων . 

 

2.1 Τιµολόγιο 
 

Συγκεκριµένα, τιµολόγιο είναι το έγγραφο που δείχνει πρώτον το είδος, την ποσότητα 

και την τιµή των αγαθών που έχουν πουληθεί και  δεύτερον, το κόστος των 

εµπορευµάτων, ανάλογα µε το είδος και την ποιότητά τους· Ακολούθως, τιµολόγηση 

είναι η διαδικασία έκδοσης ενός τιµολογίου. 

 

2.2 Ηλεκτρονικό τιµολόγιο 
 

Η διαφορά του ηλεκτρονικού τιµολογίου από το τιµολόγιο είναι ότι το ηλεκτρονικό 

τιµολόγιο αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών (διαφορετικών) δεδοµένων 

(στοιχείων) που ορίζονται ως περιεχόµενο από τις διατάξεις του υφισταµένου θεσµικού 

πλαισίου σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της οδηγία 2001/115/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και το N.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α) της Ελληνικής Νοµοθεσίας . Τα σύµβολα αυτά όπως 

ορίζεται, δηµιουργούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, από κατανοητά 

(αναγνώσιµα) σύµβολα κειµένου, όπως γράµµατα και αριθµούς. Επιπλέον , το σύνολο 

αυτό των διαφορετικών στοιχείων, δύναται να συγκεντρώνεται µαζί και να 

αποθηκεύεται σε ένα ιδιαίτερο ψηφιακό αρχείο κειµένου. Η ακεραιότητα του 

περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται: 

α) είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις  

διατάξεις του Π.∆. 150/2001 (ΦΕΚ 125Α), 

β) είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο  

άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994  

(Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. ΕΙ 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε  αυτήν 

την ανταλλαγή, προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη 

γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων.  
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Επίσης, στην περίπτωση των συναλλαγών µε το εξωτερικό (µέσα στην κοινότητα ή µε  

τρίτη χώρα), απαιτείται ως απαραίτητο, ένα επιπλέον συνοπτικό έγγραφο σε  χαρτί, το 

οποίο να περιέχει τουλάχιστον, τα στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων και ορίζεται ως 

µία εµπορική σύµβαση κοινός αποδεκτή, ως ιδιωτικό συµφωνητικό. 

 

2.3 Ηλεκτρονική υπογραφή 
 

Όσον αφορά στην ηλεκτρονική υπογραφή, όπως ορίζεται µε την σχετική οδηγία 

99/93/ΕΚ και το Π∆ 150/2000, συχνά συγχέεται µε την δηµιουργία ενός ψηφιακού 

ίχνους. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ηλεκτρονική υπογραφή στην 

πραγµατικότητα ,και σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι συνδεδεµένη µε την 

ηλεκτρονική διαβίβαση. Το ψηφιακό ίχνος αντίστοιχα είναι αυτό το µέρος (το κοµµάτι) 

της ηλεκτρονικής υπογραφής, που είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της 

ακεραιότητας των δεδοµένων του µεταδιδόµενου µηνύµατος, δηλαδή του ηλεκτρονικού 

τιµολογίου. Τα υπόλοιπα µέρη της ηλεκτρονικής υπογραφής αφορούν την 

αυθεντικότητα και την ταυτοποίηση των συναλλασσοµένων (αποστολέα - λήπτη). 

Η δηµιουργία της σήµανσης, δεν προϋποθέτει εξ’ αρχής, την ηλεκτρονική διαβίβαση 

του ηλεκτρονικού τιµολογίου. Η ασφαλής διαφύλαξη του ψηφιακού ίχνους της 

σήµανσης κάθε ηλεκτρονικού τιµολογίου, σηµατοδοτεί την οριστικοποίησή του. 

∆ιασφαλίζει τον έλεγχο ακεραιότητας του περιεχοµένου του από οποιονδήποτε στο 

µέλλον και φυσικά, και από τις φορολογικές αρχές.  

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές σαφώς και µπορούν να εξασφαλίσουν τόσο για τον 

αποστολέα, όσο και για το λήπτη, την ασφαλή διαβίβαση των τιµολογίων, όµως στην 

περίπτωση που δεν γίνεται ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακού ίχνους για κάθε διαβίβαση, 

τότε οι φορολογικές αρχές δεν µπορούν να κάνουν κανέναν έλεγχο ακεραιότητας 

δεδοµένων.   Με άλλα λόγια, οποτεδήποτε θελήσουν, ο αποστολέας και ο λήπτης, µετά 

από µεταξύ τους συµφωνία, µπορούν: Να διαγράφουν τα απεσταλµένα αρχικά 

ηλεκτρονικά τιµολόγια,. Να τροποποιούν, όπως θέλουν τα δεδοµένα. Να 

επαναλαµβάνουν τη διαβίβαση των τροποποιηµένων τιµολογίων οποτεδήποτε 

θελήσουν, χωρίς ποτέ αυτό να γίνεται αντιληπτό από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. 

Η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών απαιτεί σχετικά υψηλό κόστος υλοποίησης για τις 

επιχειρήσεις (ιδίως της ΜΜΕ). Ειδικότερα, στην περίπτωση της χρήσης ηλεκτρονικών 
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υπογραφών, που βασίζονται σε πιστοποιητικά, που εκδίδονται από τρίτα µέρη, τότε 

εκτός το από υψηλό κόστος υλοποίησης, υπάρχει και σηµαντικά αυξηµένος βαθµός 

πολυπλοκότητας. Για το λόγο, αυτό εξάλλου, διαγράφηκε η ρητή χρήση τους στην 

τελευταία σχετική Οδηγία 2010/45/ΕΚ. 

Επίσης, σύµφωνα µε το Ελληνικό Νοµικό Πλαίσιο και συγκεκριµένα, τον νόµο 

3522/2006, για την έκδοση ενός έγκυρου τιµολογίου που εκδίδεται µε µηχανογραφικά 

µέσα (µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) και προκειµένου να διασφαλιστεί η γνησιότητα, 

η ακεραιότητα και η προέλευση του τιµολογίου πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά 

από την Προηγούµενη Ασφαλή Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) 

 

2.4 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI) 
 

Επιπλέον, ένας ακόµα όρος της ηλεκτρονικής τιµολόγησης που πρέπει να 

αποσαφηνιστεί είναι αυτός της ηλεκτρονική ανταλλαγής δεδοµένων. Συγκεκριµένα, ο 

EDI αφορά  στη µεταφορά µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συµβάσεων, παραστατικών 

και άλλων εγγράφων, µεταξύ δύο ή περισσοτέρων συναλλασσόµενων µερών, η οποία 

βασίζεται σε ένα κλειστό, κοινά αποδεκτό πρότυπο επικοινωνίας (π.χ. EDIFACT), που 

εξασφαλίζει την γνησιότητα και ακεραιότητα των δεδοµένων. Με αυτή την 

ηλεκτρονική διαδικασία, καταργείται το χαρτί στις εµπορικές συναλλαγές, ενώ 

παράλληλα εξοικονοµείται χρόνος και κόστος. Ωστόσο, ο ΕDI είναι κάτι περισσότερο 

από µια απλή αποστολή e-mail, καθώς  η συνηθισµένη επεξεργασία των λαµβανόµενων 

µηνυµάτων γίνεται αποκλειστικά από  τον υπολογιστή. Αντίστοιχα, η ανθρώπινη 

επέµβαση στην επεξεργασία ενός λαµβανόµενου µηνύµατος περιορίζεται 

χαρακτηριστικά µόνο στις περιπτώσεις λάθους, τον ποιοτικό έλεγχο των 

χαρακτηριστικών του και στις πρόσθετες καταστάσεις. Παράδειγµα εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων, αποτελούν τα συστήµατα SWIFT και ∆ΙΑΣ 

(διατραπεζικό σύστηµα). 
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2.5 Ηλεκτρονική τιµολόγηση 
  

Συνεπώς, ως  ηλεκτρονική τιµολόγηση, σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της οδηγία 

2001/115/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το N.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α), ορίζεται η 

αποστολή τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τη 

µετάδοση, αποθήκευση και ψηφιακή τους επεξεργασία. Ουσιαστικά, η έννοια της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης, αναφέρεται στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιµολογίων 

µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχείρησης, δηµοσίου, φυσικού προσώπου) 

που εµπλέκονται σε µια εµπορική συναλλαγή. 

Αυτή η διαδικασία της ανταλλαγής ηλεκτρονικών τιµολογίων, γίνεται  είτε µε την 

απευθείας αποστολή του ηλεκτρονικού τιµολογίου από τον εκδότη στον παραλήπτη του 

,είτε µε τη µεσολάβηση κάποιου παρόχου (ενδιάµεσου) ηλεκτρονικής τιµολόγησης, ο 

οποίος εκτός από την συνολική υποστήριξη στη διαχείριση των ηλεκτρονικών 

τιµολογίων µιας επιχείρησης, διασφαλίζει και τη νοµιµότητα της ανταλλαγής των 

τιµολογίων (Zafeiropoulos P. (2012), «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση : Άξονες ∆ράσης  

Πρόταση για ένα ελληνικό µορφότυπου παραστατικών») Τέλος, η ηλεκτρονική 

τιµολόγηση είναι ένας ευρύτερος όρος που περιλαµβάνει ένα σύνολο διαδικασιών, που 

στοχεύουν στην άµεση αλληλοενηµέρωση των πληροφοριακών συστηµάτων των 

συναλλασσοµένων  κατά τρόπο άυλο . (Zafeiropoulos P. (2012), «Ηλεκτρονική 

Τιµολόγηση : Άξονες ∆ράσης  Πρόταση για ένα ελληνικό µορφότυπου παραστατικών») 

Τέλος, σηµαντικά κοµµάτια της ηλεκτρονικής τιµολόγησης αποτελούν η έκδοση, η 

αποστολή και αποθήκευση των δεδοµένων, χωρίς να είναι απαραίτητη η έντυπη 

εκτύπωση τους. Αναλυτικότερα, η έκδοση αναφέρεται στην καταχώρηση των 

δεδοµένων του ηλεκτρονικού τιµολογίου στο σύστηµα µε τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Ακόµα, η αποστολή σχετίζεται µε την ηλεκτρονική µετάδοση των 

δεδοµένων από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Ενώ αποστολέας ή παραλήπτης, 

µπορεί να είναι κάθε φυσικό, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τέλος η 

αποθήκευση αφορά στην ηλεκτρονική καταχώρηση του παραστατικού στο δίσκο του 

υπολογιστή και στη δυνατότητα ανάκλησής του. 
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3. Το πρόβληµα και η µεθοδολογία προσέγγισης του  
 

3.1 Θέση του προβλήµατος 
 

Η αναγκαιότητα της ψηφιακής τιµολόγησης παράγεται από µια σειρά προβληµάτων,  

που αντιµετωπίζει όλος ο  δηµόσιος ,επιχειρηµατικός, και τραπεζικός  τοµέας. Ωστόσο, 

κύρια πηγή όλων αυτών των προβληµάτων αποτελεί η έγχαρτη διακίνηση των 

τιµολογίων. 

Αναλυτικότερα, η χειροκίνητη καταχώρηση των τιµολογιακών δεδοµένων, εκτός από 

το ότι είναι µια χρονοβόρα διαδικασία, κατά την οποία συχνά γίνονται λάθη , έχει και 

πολλές παράπλευρες χρηµατικές απώλειες από τα απλά αναλώσιµα υλικά, όπως το 

χαρτί και τα µελανάκια, µέχρι τα καύσιµα που απαιτούνται για τη µεταφορά των 

τιµολογίων και τα έξοδα που σχετίζονται µε την ταχυδροµική τους αποστολή (φάκελοι, 

γραµµατόσηµα κ.α) 

Ακόµα, όλη αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία απαιτεί, πολύ χρόνο και ανθρώπινο 

δυναµικό ακόµα και κατάλληλα εκπαιδευµένο έτσι ώστε, να µπορεί να διαχειρίζεται τα 

διάφορα προβλήµατα που προκύπτουν και να δίνει τις σωστές επεξηγήσεις στα διά 

διάφορα ερωτήµατα, είτε από την πλευρά του αποστολέα είτε από την πλευρά του 

αποδέκτη. 

Επιπλέον, οι καθυστερήσεις που προκαλούνται εξαιτίας όλων αυτών των αιτιών που 

αναφέρθηκαν, έχει ως αποτέλεσµα συχνά να αυξάνονται τα έξοδα µε τις ρήτρες, ποινές 

χρηµατικής αξίας λόγω χρονικών καθυστερήσεων.  

Επίσης, η χρονοβόρα έκδοση των τιµολογίων λειτουργεί συχνά ως τροχοπέδη στην 

αποδοτικότητα των µικρών αλλά και των µεγαλύτερων επιχειρήσεων καθώς 

συνοδεύεται από καθυστερήσεις στις διαδικασίες των προµηθειών , των πληρωµών και 

γενικότερα της χρηµαταγοράς. 

Τέλος, το σηµαντικότερο πρόβληµα της έγχαρτης τιµολογιακής διαδικασίας σε 

συνδυασµό µε την µεγάλη γραφειοκρατία που επικρατεί στον φοροτεχνικό τοµέα είναι 

η ευκολία της παραποίησης των τιµολογίων και κατ’ επέκταση  η φοροδιαφυγή. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι µόνο το τελευταίο διάστηµα εξαρθρώθηκαν τρία 
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τουλάχιστον κυκλώµατα έκδοσης και διακίνησης πλαστών και εικονικών τιµολογίων µε 

έδρα το Λεκανοπέδιο , µε λήπτες του χιλιάδες επιχειρήσεις. 

 

3.2  Μεθοδολογία 
 

Η ηλεκτρονική τιµολόγηση, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι µια σχετικά νέα 

διαδικασία. Με την παρούσα µελέτη επιχειρείται µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγισή 

της προκειµένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και το έργο της. Αναλυτικότερα, αφού 

οριστεί το περιεχόµενο της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, θα ακολουθήσει η διερεύνηση 

των αιτιών που οδήγησαν στην ανάγκη δηµιουργίας της.  

Επίσης, θα εξεταστούν ενδελεχώς τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη που προσφέρει στην 

εξυπηρέτηση των οικονοµικών  συναλλαγών, τόσο από άποψη κόστους, όσο και από 

άποψη χρόνου, καθώς και η συµβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, πέρα από τα πλεονεκτήµατα ως µια καινούρια διαδικασία, η ηλεκτρονική 

τιµολόγηση είναι λογικό να έχει και αρκετά µειονεκτήµατα. Αυτά θα παρουσιαστούν 

προκειµένου να αναδειχθούν ποιοι τοµείς της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι 

προβληµατικοί και κατ’ επέκταση, θα πρέπει να εξεταστούν ώστε, να ληφθούν τα 

κατάλληλα µέτρα ,που θα συµβάλουν στην βελτίωση της διαδικασίας. 

Επιπλέον, σηµαντικό ζήτηµα αποτελεί η εξέταση της ιστορικής διαδροµής της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα  βήµατα που ακολουθήθηκαν για την καθιέρωση της ,καθώς και ο 

τρόπος αποδοχής της από τα κράτη µέλη της ΕΕ. Ακόµα, είναι σηµαντικό να εξεταστεί 

ποια είναι η κατάσταση σχετικά µε την ηλεκτρονική τιµολόγηση που επικρατεί σήµερα 

στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ε.Ε. 

Σε αυτή τη διαδικασία είναι σηµαντική η παρακολούθηση του νοµικού πλαισίου που 

έχει θεσµοθετηθεί, τόσο σε  ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη µορφή κυρίως οδηγιών όσο και 

σε εθνικό επίπεδο, µε τη µορφή νόµων. 

Επίσης, δε θα πρέπει να σηµειωθεί η εξέταση τόσο των νοµικών κενών που 

παρουσιάζει το Ενωσιακό ∆ίκαιο σε σχέση µε την ηλεκτρονική τιµολόγηση, όσο και 
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των τεχνικών προβληµάτων που προκύπτουν από την υιοθέτηση διαφορετικών 

συστηµάτων εφαρµογής της διαδικασίας από τα κράτη µέλη. 

Τέλος, σηµαντική είναι η εξέταση του τρόπου εφαρµογής της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης σε ορισµένα κράτη-µέλη, τα οποία ήδη την υιοθέτησαν. 

Μέσα από αυτή την έρευνα θα αναδειχθεί η σηµασία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 

τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ. Ταυτόχρονα, θα καταδειχθούν ποιοι τοµείς 

χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, ώστε, να γίνει η ηλεκτρονική τιµολόγηση ένα εργαλείο 

εύχρηστο, αποτελεσµατικό, οικονοµικό και αξιόπιστο για όλες τις µορφές των 

επιχειρηµατικών συναλλαγών. 
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4. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 

 

4.1 Γενικά τιµολόγησης 
 

Στόχος της ηλεκτρονικής τιµολόγησης (e-invoicing) που παρέχει όλα τα πληροφοριακά 

στοιχεία σε ψηφιακή µορφή, είναι όπως ήδη αναφέρθηκε, η ασφαλής  και νοµικά 

κατοχυρωµένη ηλεκτρονική δηµιουργία, µεταφορά, παρουσίαση και αποθήκευση των 

τιµολογίων. Η σωστή και ολοκληρωµένη χρήση αυτής της διαδικασίας αναµένεται, ότι 

θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές και οφέλη, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τοµέα, καθώς και στον τραπεζικό σύστηµα. Αξιοσηµείωτες αναµένεται να είναι οι  

βελτιώσεις και στον τοµέα του περιβάλλοντος, ως παράπλευρο επακόλουθο, της 

χρήσης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, λόγω της µείωσης των αναλώσιµων υλικών. 

 

4.2 Πλεονεκτήµατα 
 

Αναλυτικότερα, από την πλευρά των εκδοτών, η ηλεκτρονική τιµολόγηση µπορεί να 

επιφέρει σηµαντική µείωση του κόστους που σχετίζεται µε την εκτύπωση, αποστολή 

και αποθήκευση των τιµολογίων. Επίσης, µπορεί να συµβάλει στην ευκολότερη 

αναζήτηση των ιστορικών ηλεκτρονικών τιµολογίων (Μπακάλης Ν. (2011), 

«Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας ∆ρόµους για την Ανάπτυξη»). Η 

σηµερινή κατάσταση προϋποθέτει έξοδα τιµολόγησης που σχετίζονται µε την 

εκτύπωση του παραστατικού, την αποστολή του στον παραλήπτη και τη διαφύλαξη του 

για σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Όλες αυτές οι διαδικασίες, εκτός από το υλικό 

κόστος, που έχουν προϋποθέτουν και την απασχόληση ανθρωπίνου δυναµικού µε τις 

εκτυπώσεις, τις εµφακελώσεις, τις αποστολές και τους έλεγχους που έχουν ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου παράδοσης των τιµολογίων (Λαµπρόπουλος Κ. 

(2012) “Ηλεκτρονική τιµολόγηση” , Ελληνική ∆ηµοκρατία  Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθήνα). Η καθιέρωση, συνεπώς, της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης, στοχεύει στην ανατροπή αυτής της κατάστασης και παράλληλα, στην 

αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού σε πιο παραγωγικές διαδικασίες  

Επίσης, από την πλευρά των παραληπτών, αναµένεται σηµαντική µείωση κόστους 

σχετικά µε την παραλαβή, την καταχώρηση-πληκτρολόγηση των τιµολογίων στα 
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λογιστικά τους προγράµµατα και την αποθήκευση των στοιχείων. Ακόµα, αναµένονται 

λιγότερες καθυστερήσεις στις πληρωµές µε αποτέλεσµα την αύξηση της αγοραστικής 

δύναµης των παραληπτών (Λαµπρόπουλος Κ. (2012) “Ηλεκτρονική τιµολόγηση” , 

Ελληνική ∆ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Αθήνα).  

Επιπλέον, αξίζει να γίνει αναφορά στην δυνατότητα απαλοιφής ή µείωσης των λαθών, 

που παρέχει η ηλεκτρονική τιµολόγηση, τόσο από την πλευρά του εκδότη, όσο και του 

παραλήπτη. Τα λάθη αυτά αφορούν ενδεικτικά τη διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων 

των παραστατικών στα λογιστικά προγράµµατα, καθώς και την αποστολή των 

τιµολογίων µε καθυστέρηση ή σε λάθος διευθύνσεις, που έχουν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία λογιστικών ασυµφωνιών. Συνεπώς, µε τη χρήση των ηλεκτρονικών 

τιµολογίων, δίνεται η δυνατότητα του αποτελεσµατικότερου ελέγχου τους µε 

αποτέλεσµα την καλύτερη λογιστική συµφωνία των αντισυµβαλλόµενων µερών, καθώς 

και την ταχύτερη εξόφληση των τιµολογίων.  

Επιπλέον, οι δυνατότητες αυτοµατισµού που παρέχουν τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, 

συντελούν στην άµεση και αυτόµατη διαβίβαση τους απευθείας από τα συστήµατα 

αλυσίδων χρηµατοτεχνικής µέριµνας του εκδότη ή του παρόχου της υπηρεσίας, σε 

εκείνα του αποδέκτη. Αυτή η πλήρης διαδικασία αυτοµατισµού και ολοκλήρωσης, 

µεταξύ των συναλλασσόµενων µερών από την εντολή ως την πληρωµή, µπορεί να 

αποφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. 

Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι η οικολογική διάσταση που έχει  η ηλεκτρονική τιµολόγηση 

καθώς συµβάλει στη µείωση της χρήσης χαρτιού και των διαφόρων άλλων αναλώσιµων 

υλικών, όπως αυτών της εκτύπωσης.  Επίσης, σηµαντική είναι η δυνατότητα µείωσης 

των εκποµπών CO2, οι οποίες σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις φτάνουν τα 2,8 

εκατοµµύρια τόνους ετησίως, αριθµό που αγγίζει το σύνολο των εκποµπών CO2 που 

παράγονται από 900.000 αυτοκίνητα. (IOZIA (2011) Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής) 

Ο δηµόσιος τοµέα και ειδικότερα, ο οικονοµικός κλάδος, στοχεύει στην εξυγίανση των 

δηµοσίων οικονοµικών διαµέσου της ολοκληρωµένης εφαρµογής της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης, η οποία στηρίζεται στη διαφάνεια των διαδικασιών και την ποιότητα των 

υπηρεσιών χάρη στη Προηγούµενη Ασφαλή Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ), 



12 
 

που εµπεριέχεται σε αυτήν.(Drakow W. (2010), « Ηλεκτρονική τιµολόγηση στην 

Ελλάδα») 

Επίσης, η ηλεκτρονική τιµολόγηση µπορεί να συµβάλει στη µείωση των φαινοµένων 

απάτης, µέσω της βελτίωσης της τιµολόγησης του ΦΠΑ, καθώς υπολογίζεται άµεσα και 

ηλεκτρονικά. 

Επιπλέον, η ηλεκτρονική τιµολόγηση, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας 

και της ακεραιότητας των τιµολογίων, καθώς και τη διασταύρωσης τους από τις 

φορολογικές αρχές ή την ΓΓΠΣ. (Drakow W. (2010), « Ηλεκτρονική τιµολόγηση στην 

Ελλάδα») 

Ακόµα, προσβλέπει στον ουσιαστικότερο και ταχύτερο φορολογικό έλεγχο και την 

εξάλειψη της έκδοσης και αποδοχής εικονικών ή πλαστών τιµολογίων, φαινόµενο που 

είναι εφικτό, καθώς η ψηφιακή µορφή των παραστατικών και η online πρόσβασης τους, 

διευκολύνει την αναζήτηση, τον έλεγχο και τη διασταύρωση τους. 

Άξιον αναφοράς είναι επίσης, ότι όλες αυτές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα µπορεί 

να παρέχει η ηλεκτρονική τιµολόγηση, θα έχουν ως αποτέλεσµα από τη µια µεριά, τη 

σηµαντική µείωση των θεωρούµενων στοιχείων και κατ’ επέκταση των ελεγκτικών 

οργάνων και από την άλλη µεριά τη βελτίωση της διαδικασίας θεώρησης των 

τιµολογίων, καθώς και τον περιορισµό και ευκολότερο εντοπισµό των διάφορων 

λαθών. Η ηλεκτρονική µορφή των αρχείων θα διευκολύνει το έργο του ελεγκτικού 

µηχανισµού στη διασταύρωση των στοιχείων. Έτσι, θα επιτευχθεί η αποσυµφόρηση 

των φορολογικών υπηρεσιών (πχ. ουρές αναµονής στις ∆ΟΥ). Παράλληλα, θα 

επιτευχθεί σηµαντική µείωση του λειτουργικού κόστους της διαδικασίας σήµανσης των 

στοιχείων.  

Επίσης, η χρήση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω της εύκολης δηµιουργίας 

στατιστικών στοιχείων για τις τιµές των αγοραζοµένων αγαθών και τη σύγκριση τους 

κατά τοµέα και είδος, (Λαµπρόπουλος Κ. (2012) “Ηλεκτρονική τιµολόγηση”, Ελληνική 

∆ηµοκρατία  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθήνα) 

µπορεί να συµβάλει στη διαχείριση των προϋπολογισµών του κράτους κάθε χρονιάς. 

Να διευκολύνει την πρόβλεψη για τα αναµενόµενα έσοδα ανά είδη φόρων (άµεσοι και 

έµµεσοι), τις πωλήσεις, τις αγορές, στατιστικά µεγέθη. Συνεπώς, να εξασφαλίζεται έτσι, 

µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα των δηµοσίων οικονοµικών, που δίνει τη δυνατότητα 

εξοµάλυνσης των τυχόν ανισορροπιών στους διαφόρους παραγωγικούς κλάδους, µέσω 
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της λήψεως των κατάλληλων πολιτικών αποφάσεων. Ενδεικτική είναι η δυνατότητα 

προϋπολογισµού του επιστρεφόµενου ΦΠΑ, λόγω του ταχύτερου και ευκολότερου 

υπολογισµού του, που παρέχει η ηλεκτρονική τιµολόγηση (Λαµπρόπουλος Κ. (2012) 

“Ηλεκτρονική τιµολόγηση”, Ελληνική ∆ηµοκρατία  Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθήνα) 

Τέλος, η χρήση της ηλεκτρονική τιµολόγησης για δηµόσιες προµήθειες, µπορεί να 

βελτιώσει σηµαντικά, τόσο τον προγραµµατισµό, όσο και τον έλεγχο των δηµοσίων 

προµηθειών, ειδικά σε κλάδους που διαφαίνονται προβληµατικοί, όπως οι προµήθειες 

των δηµοσίων νοσοκοµείων. Γενικότερα, µέσα από τη χρήση της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης, θα υπάρχει η δυνατότητα του αποτελεσµατικότερου έλεγχου και του 

εντοπισµού των παθογενειών του συστήµατος. 

Τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει ο ιδιωτικός τοµέας και κυρίως, ο χώρος των 

επιχειρήσεων, από την ηλεκτρονική τιµολόγηση, είναι εξ’ ίσου σηµαντικά. Έχουν 

πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες µε στόχο την ποσοτικοποίηση του οικονοµικού 

οφέλους από την ηλεκτρονική τιµολόγηση, οι οποίες εκτιµούν οφέλη έως και 80%, 

αποφέροντας ετήσια οφέλη σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, άνω των 20 δις ευρώ (IOZIA 

(2011) Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής) 

Αρχικά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επένδυση στην ηλεκτρονική τιµολόγηση 

πρόκειται να  έχει χαµηλό κόστος και να µην απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, µπορεί η αποστολή των ηλεκτρονικών τιµολογίων, να 

πραγµατοποιηθεί από το φορολογικό µηχανισµό, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

αναβάθµιση της εµπορικής εφαρµογής. (Εnvo s2m business(2011), «Τάσεις  

Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης και οφέλη για την επιχείρηση») 

Επιπλέον, εκτός από την εξοικονόµηση κόστους από τη σηµαντική µείωση των 

αναλώσιµων προϊόντων (χαρτί,toner κ.α), την εξοικονόµηση χώρου από τη διατήρηση 

αντιγράφων σε ηλεκτρονική µορφή αντί της φυσικής αρχειοθέτησης των τιµολογίων, η 

ηλεκτρονική τιµολόγηση θα παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόµησης χρόνου εξαιτίας της 

αυτοµατοποίησης και της βελτιστοποίησης της οργάνωσης διαδικασιών αρχειοθέτησης 

και τιµολόγησης. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στον άµεσο τρόπο αναζήτησης και 

ανάκτησης των αρχειοθετηµένων παραστατικών και τιµολογίων µε αποτέλεσµα την 

καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού.   
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Επίσης, όντας νοµικά κατοχυρωµένη η υπηρεσία της ηλεκτρονική τιµολόγησης, µπορεί 

να παρέχει στις επιχειρήσεις την εγγυηµένη και ασφαλή αποστολή των ηλεκτρονικών 

παραστατικών τους προς τους πελάτες τους, καθώς και  ενηµέρωση για την αποστολή 

και την παραλαβή τους. Εξάλλου , πετυχαίνεται η ασφαλής σήµανση και πιστοποίηση 

της γνησιότητας των εκδιδοµένων στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο θα µπορεί να , 

πραγµατοποιηθεί µε ευκολία ο έλεγχος µεταξύ παραγγελίας και τιµολογίου, ενώ θα 

σηµειωθεί σηµαντική µείωση λαθών σε σχέση µε τα χειρόγραφα τιµολόγια µε 

αποτέλεσµα  τη γρήγορη επίλυση των αµφισβητήσεων και τη µείωση του χρόνου 

παράδοσης των τιµολογίων (Λαµπρόπουλος Κ. (2012) “Ηλεκτρονική τιµολόγηση”, 

Ελληνική ∆ηµοκρατία  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

Αθήνα) 

Ακόµα, οι επιχειρήσεις µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, µπορούν να 

επιτύχουν τη µείωση του κόστους στον κύκλο παραγγελία-πληρωµή, τη µείωση της 

γραφειοκρατίας και την αποσυµφόρησή τους από το τµήµα του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων των Εφοριών, µε αποτέλεσµα τις ακόµα πιο γρήγορες συναλλαγές µε το 

∆ηµόσιο. 

Γενικότερα, η µετάβαση στην ηλεκτρονική τιµολόγηση, αναµένεται να έχει ως 

αποτέλεσµα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µεταξύ των επιχειρήσεων, τη 

βελτίωση της ρευστότητας, τη µείωση των απωλειών από τις πιστώσεις και την 

γενικότερη ικανοποίηση των υπηρεσιών προς τους πελάτες. (Λαµπρόπουλος Κ. (2012) 

“Ηλεκτρονική τιµολόγηση”, Ελληνική ∆ηµοκρατία  Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθήνα) 

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν όλο 

και περισσότερες ανάγκες. Για αυτό, και εµπλουτίζονται συνεχώς οι υπηρεσίες µε 

καινούργιες ηλεκτρονικές εφαρµογές, που αφορούν στην παραγγελιοληψία, τις 

πληρωµές, το factoring, την αρχειοθέτηση, και την παρακολούθηση. (Be Exchanges 

S.A 2011) “∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης από την 

Business Exchanges SA”) Ενδεικτικά αναφέρουµε, την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής 

Αρχειοθέτησης, που σχετίζεται µε τα τιµολόγια και γενικά, τα παραστατικά. Αυτή 

µπορεί να έχει εφαρµογή είτε τοπικά στην επιχείρηση είτε σε κεντρική βάση. Επίσης 

την Υπηρεσία Άυλης Ηλεκτρονικής ∆ιακίνησης τιµολογίων, που επιτρέπει την 

κατάργηση του έντυπου και παραδοσιακού τρόπου αποστολής (ΕΛΤΑ, currier), τόσο 

από τον εκδότη όσο και από τον παραλήπτη. 
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Τέλος, ένας ακόµα παράγοντας που ενδέχεται να επηρεαστεί από την υιοθέτηση της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης, είναι αυτός της ανταγωνιστικότατης, ακόµα και στο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς µειώνεται σηµαντικά ο χρόνος των εµπορικών 

συναλλαγών. 

Σχετικά µε τον τραπεζικό τοµέα, τα οφέλη που πρόκειται να προκύψουν από την 

αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, αφορούν στην µείωση της χρήσης 

µετρητών και επιταγών λόγω της  ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και 

πληρωµών. 

Επίσης, η χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης συµβάλει σηµαντικά στην εξοικείωση 

των πελατών τους µε τη χρήση των τραπεζικών διαδικτυακών εφαρµογών, όπως το e-

banking και γενικότερα, στην επέκταση των τραπεζικών διαδικτυακών εφαρµογών σε 

εξειδικευµένες εφαρµογές όπως εισαγωγές-εξαγωγές. Τέλος, η ηλεκτρονική 

τιµολόγηση θα δώσει ώθηση στις  διασυνοριακές, αλλά και τις εσωτερικές ή εθνικές 

διατραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

 

4.3 Μειονεκτήµατα 
 

Παρά τα τόσα πλεονεκτήµατα και οφέλη που µπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική 

τιµολόγηση, έχει ακόµα αρκετά προβληµατικά σηµεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής 

και αποκατάστασης, προκειµένου να την καταστήσουν µια πλήρως λειτουργική και 

αξιόπιστη διαδικασία. 

Αναλυτικότερα, υπάρχει απουσία σχεδίου ενεργοποίησης και κινητοποίησης των 

επιχειρήσεων, αυτό σηµαίνει ουσιαστικά ότι οι επιχειρήσεις έχουν ελλιπή 

πληροφόρηση σχετικά µε το θεσµικό, και το τεχνικό τοµέα της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης. . Επιπλέον, οι σποραδικές, ανεπίσηµες και ανοργάνωτες πληροφορίες που 

διαχέονται στον επιχειρησιακό χώρο, προκαλούν µάλλον µεγαλύτερη ανασφάλεια 

σχετικά µε τις προθέσεις του κεντρικού σχεδιασµού των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης  και των σκοπών που αυτή εξυπηρετεί. Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι  οι επιχειρήσεις αγνοούν την ύπαρξη έτοιµων και απλών λύσεων, που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν άµεσα.  
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Ακόµα, δεν τους δίνονται κίνητρα κυρίως οικονοµικά, για την υιοθέτηση των 

συστηµάτων της ηλεκτρονικής τιµολόγησης ή και για την προσαρµογή των 

υφιστάµενων υποδοµών τους, στις απαιτήσεις αυτών των εφαρµογών. 

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις παραµένουν ιδιαιτέρως επιφυλακτικές απέναντι στην 

ηλεκτρονική τιµολόγηση, λόγω της αβεβαιότητας και της επιφυλακτικότητας των 

φορολογικών αρχών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο 

διαθέτει πεδία που δεν έχουν ακόµη αποσαφηνιστεί και επειδή οι αρµόδιες ελεγκτικές 

αρχές δεν είναι ακόµη επαρκώς εκπαιδευµένες και έµπειρες ώστε, να µπορούν να 

επιτελέσουν το ελεγκτικό τους έργο σε ένα περιβάλλον, που κάνει διευρυµένη χρήση 

των εφαρµογών της ηλεκτρονικής τιµολόγησης (Μπακάλης Ν. (2011), 

«Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας ∆ρόµους για την Ανάπτυξη»).  

Μεταξύ των άλλων, και ο τοµέας του σχεδιασµού, έχει να αντιµετωπίσει µια σειρά 

προβληµάτων, που καθιστούν δυσλειτουργική τη χρήση της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης. Χαρακτηριστικά θα αναφερθούµε ότι στην Ελλάδα η απουσία µιας 

προτυποποιηµένης µεθόδου υλοποίησης των ηλεκτρονικών λειτουργεί ανασταλτικά. 

Συχνά εµποδίζει τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, τόσο σε εθνικό όσο και 

διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συναλλαγών που περιλαµβάνουν ΦΠΑ. 

Γενικότερα, η ελλιπής προτυποποίηση και τυποποίηση όλων των απαιτούµενων 

ηλεκτρονικών εγγράφων, παραστατικών, αρχείων, πρωτοκόλλων, πιστοποιητικών, 

προκαλεί δυσλειτουργίες στην ολοκληρωµένη εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης του τιµολογίου. 

Μία βασική έλλειψη που καλείται να επιλύσει η ηλεκτρονική τιµολόγηση αφορά την 

αδυναµία αντιµετώπισης µε αποτελεσµατικότητα της φοροδιαφυγής. Το πρόβληµα 

αυτό είναι κυρίως τεχνικό, καθώς δεν υπάρχει ακόµα διευρυµένη ηλεκτρονική 

διασύνδεση των κρατικών φορέων (π.χ ΓΓΠΣ) µε τους εκδότες παραστατικών 

(τιµολογίων και δελτίων αποστολής) . Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να µη γίνεται άµεσα η 

διασταύρωση των στοιχείων, αλλά ούτε να υπάρχει αυτόµατος και άµεσος έλεγχος της 

ροής του ΦΠΑ και των τιµολογίων. 

Ακόµα, οι ασάφειες του θεσµικού πλαισίου, συµβάλουν µε τον τρόπο τους και 

παρεµποδίζουν τις επιχειρήσεις και το δηµόσιο, στην αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων 

που προσφέρει η ηλεκτρονική τιµολόγηση. Αναλυτικότερα, προβληµατισµό προκαλούν 

οι ασάφειες ως προς την εξίσωση ηλεκτρονικού και έγχαρτου τιµολογίου, το πλαίσιο 
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των ψηφιακών υπογραφών, ως προς τις διαδικασίες της  έκδοσης και των ελέγχων. 

Επίσης, ανασφάλειες και προβληµατισµούς προκαλεί το  γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι 

αναγκαίες εξειδικεύσεις για τη ρύθµιση των θεµάτων του Άρθρου 20 της ΠΟΛ1091/14-

06-2010, δηλαδή για το χρόνο και τη διαδικασία, σταδιακής εφαρµογής των διατάξεων 

που αφορούν στη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές µέσω του 

ηλεκτρονικού συστήµατος. 

Ένα ακόµα πρόβληµα που καλείται να βρει τρόπο να αντιµετωπίσει η ηλεκτρονική 

τιµολόγηση προκειµένου να γίνει αποδοτική και αποτελεσµατική, αφορά στα δελτία 

αποστολής, τα οποία έχουν παραµείνει στην παραδοσιακή χάρτινη τους µορφή και 

υπάρχει αδυναµία σύνδεσης τους µε την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας της 

τιµολόγησης. Αυτό οφείλεται στην ΠΟΛ 1049/2006, η οποία αναφέρεται µόνο στα 

τιµολόγια και όχι στα δελτία αποστολής (χρησιµοποιούνται στην διακίνηση προϊόντων) 

ή τον συνδυασµό τιµολογίου-δελτίου αποστολής (που χρησιµοποιούνται και για την 

τιµολόγηση  και την διακίνηση). (Μπακάλης Ν. (2011), «Επιχειρηµατικότητα χωρίς 

Εµπόδια: Ανοίγοντας ∆ρόµους για την Ανάπτυξη») 

Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη άµεση προσαρµογής του θεσµικού πλαισίου µέσω 

επικαιροποίησης και της συµπλήρωσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας, ιδιαίτερα για τη 

µεταβίβαση, την αποθήκευση και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τιµολογίων. 

Επιπλέον, η έκδοση και η διακίνηση πλαστών εγγράφων και εικονικών τιµολογίων 

αποτελεί µείζον ζήτηµα, καθώς είναι δύσκολη η άµεση και αυτόµατη εξακρίβωση της 

ταυτότητας ενός αποστολέα τιµολογίου από τον παραλήπτη και η αποποίηση της 

ευθύνης από µέρους του τελευταίου, σε περίπτωση που το περιεχόµενο του τιµολογίου 

δεν αντιστοιχεί σε πραγµατικά στοιχεία. Γεγονός αποτελεί, ότι οι έλεγχοι που 

βασίζονται στην αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών συνόψεων και των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων που αποδίδονται από τα εµπλεκόµενα µέρη µε αυτές που βρίσκονται 

στην ΕΑΦ∆ΣΣ του εκδότη, υστερούν σηµαντικά σε επίπεδο ευελιξίας (π.χ µέχρι και 

1,5-2 χρόνια αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή). Παράλληλα, είναι δύσκολη η 

διαδικασία της εξακρίβωσης, δηλαδή ότι τα περιεχόµενα του τιµολογίου 

αντικατοπτρίζουν ένα νόµιµο τιµολόγιο και δυστυχώς η παρούσα δοµή βάση ΕΑΦ∆ΣΣ, 

δεν είναι ακόµη έτοιµη, να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το πρόβληµα των πλαστών 

και εικονικών τιµολογίων. (Μπακάλης Ν. (2011), «Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: 

Ανοίγοντας ∆ρόµους για την Ανάπτυξη») 
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Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το κόστος συντήρησης των πολλαπλών διαδικασιών 

για την τιµολόγηση δηµιουργεί σηµαντικό διαχειριστικό κόστος στην καθηµερινή 

λειτουργία της επιχείρησης. 

Επιπροσθέτως, ένα ακόµη πρόβληµα δηµιουργεί η περιορισµένη διαλειτουργικότητα 

της εφαρµογής όσον αφορά στη λήψη ηλεκτρονικών τιµολογίων από το εξωτερικό, 

καθώς δηµιουργείται η ανάγκη για διαφορετικές διαδικασίες, τις οποίες θα πρέπει να 

εφαρµόσουν τα εµπλεκόµενα µέρη, αλλά και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του ΥΠ.ΟΙΚ. , 

ώστε, να καλυφθεί η περίπτωση του ελέγχου της εγκυρότητας των τιµολογίων που 

έχουν υπογραφεί µε την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. (Μπακάλης Ν. (2011), 

«Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας ∆ρόµους για την Ανάπτυξη») 

Τέλος, σύµφωνα µε την οδηγία 45/2010,«η αυθεντικότητα και η ακεραιτότητα των 

ηλεκτρονικών τιµολογίων, µπορεί να διασφαλιστεί µε την χρήση υφιστάµενων 

τεχνολογιών, όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI) και οι προηγµένες 

ηλεκτρονικές υπογραφές». Ωστόσο, το γεγονός ότι «δεν απαιτείται από τους 

υποκείµενους στο φόρο να χρησιµοποιούν κάποια συγκεκριµένη τεχνολογία» και 

δεδοµένης, της κατάστασης από το ΥΠ.ΟΙΚ, δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς το υπάρχον 

σύστηµα στον σχεδιασµό της συνολικής λύσης, οδηγεί στην καχύποπτη αντιµετώπιση 

της ηλεκτρονικής τιµολόγησης από τις επιχειρήσεις. (Μπακάλης Ν. (2011), 

«Επιχειρηµατικότητα χωρίς Εµπόδια: Ανοίγοντας ∆ρόµους για την Ανάπτυξη») 
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5. Ιστορική διαδροµή της Ηλεκτρονική Τιµολόγησης 

 

5.1 Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Η ανεύρεση λύσεων που συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους κατά την 

διαδικασία της τιµολόγησης µέσω της µείωσης στην κατανάλωση του χαρτιού είναι ένα 

θέµα που προβληµατίζει πολλές χώρες και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή  η 

ανάγκη ήταν που οδήγησε το 1960 στην δηµιουργία του EDI (Electronic Data 

Exchange). 

Το EDI αποτελεί ουσιαστικά ένα κλειστό σύστηµα- δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

που χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ επιχειρήσεων και µεγάλων 

οργανισµών, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Βασικό του 

χαρακτηριστικό είναι ότι στηρίζεται σε συµφωνηθέντα πρότυπα και συµβάσεις, µεταξύ 

των αντισυµβαλλοµένων µερών. Επίσης οι πληροφορίες που διακινούνται µέσω των 

δικτύων EDI, είναι τυποποιηµένες και κωδικοποιηµένες. 

Μετά από διεργασίες πολλών ετών, τελικά το 1996 η ΕΟΚ, εξέδωσε µία οδηγία 

96/9/ΕΟΚ που αφορούσε γενικά την νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Μέσα 

σε αυτά τα πλαίσια, ο EDI απέκτησε τη νοµική του υπόσταση. 

Σταδιακά, λοιπόν, διαµορφώθηκε το όραµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκαν οι 

βάσεις για την δηµιουργία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης .(ΕΕΙ/European e-invoicing). 

Στόχος αποτελούσε κάθε φορέας, επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, να έχει την 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την ηλεκτρονική τιµολόγηση ως ένα κοινά αποδεκτό 

και αξιόπιστο επιχειρηµατικό εργαλείο, προς κάθε εµπορική οντότητα στην Ευρώπη.  

 

Σύµφωνα µε αυτήν την λογική προέκυψε η τροποποίηση της οδηγίας 77/3888/ΕΟΚ, η 

οποία αφορούσε την διασυνοριακή κίνηση αγαθών και την έντυπη χρήση τιµολογίων. 

Έτσι, η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/115/ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ από την 

1 Ιανουαρίου 2004, οδήγησε στην καθιέρωση και περαιτέρω διευκρίνιση της 

εφαρµογής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µεταξύ των κρατών µελών. Αναλυτικότερα, 

όριζε τις προδιαγραφές των εναλλακτικών αποδεκτών τρόπων έκδοσης , αποστολής και 

αποθήκευσης ηλεκτρονικών τιµολογίων και δελτίων αποστολής από όλες τις 
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επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο την 

αντικατάσταση των αντίστοιχων έντυπων παραστατικών.  

Μάλιστα υπήρχε η προτροπή προς τις επιχειρήσεις των κρατών µελών να προβούν στις 

απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε, µέχρι το 2004, να έχουν εναρµονιστεί µε τις 

διαδικασίες της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και να είναι σε θέση να τις εφαρµόσουν. Σε 

αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι κάποιες χώρες όπως η Γερµανία και η Γαλλία 

υιοθέτησαν  άµεσα, ήδη από το 2002 , την χρήση ηλεκτρονικών τιµολογίων και 

µάλιστα, προέβησαν άµεσα και στη νοµοθέτησης της. 

Έπειτα, ακολούθησε, µία µακρά περίοδος φαινοµενικής σταθερότητας αλλά και 

παράλληλων διαδικασιών, ώσπου το 2006 εξεδόθη η οδηγία 2006/112/ΕΕ µε την οποία 

ορίζονταν ποιο είναι το ηλεκτρονικό τιµολόγιο και ποιο όχι προς αποφυγή λαθών. 

Σταδιακά όλο και περισσότερες χώρες, άρχισαν να εφαρµόζουν τη νέα µέθοδο 

τιµολόγησης. 

Ωστόσο, ο ρυθµός υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, επιτεύχθηκε µε 

διαφορετικούς ρυθµούς ανά χώρα Ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν διακυµάνσεις 

στην τιµολόγηση µεταξύ των επιχειρήσεων προς τις επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 

προς τους καταναλωτές (Τριανταφύλλου ∆. (2011), «Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως 

εργαλείο εξέλιξης) 

Παρόλα αυτά, η ηλεκτρονική τιµολόγηση σηµείωσε αξιοσηµείωτη αυξητική πορεία 

τόσο σε εθνικό επίπεδο συγκεκριµένων κρατών, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 2008 η ηλεκτρονική τιµολόγηση είχε 50 % ανάπτυξη για 

όλη την Ευρώπη ως ενιαίο σύνολο, αν και ανά Ευρωπαϊκή χώρα η διείσδυση 

κυµαινόταν από το 3-12% το περισσότερο. ∆ηλαδή εξακολουθούσε να βρίσκεται σε 

σχετικά χαµηλή βάση, αλλά είχε ακόµα µεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Εκτός των 

άλλων, σηµαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης από τα 

κράτη µέλη, υπήρξε η αξιοσηµείωτη µείωση του κόστους, που προέκυπτε από την όλη 

διαδικασία  της έγχαρτης τιµολόγησης. Ενδεικτικά το 2011 εκδόθηκαν 30 δεις 

τιµολογίων σε όλη την Ευρώπη και αυτό κόστισε 216 δισεκατοµµύρια ευρώ  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στις 13/7/2010 µε την οδηγία 2010/45/ΕΕ, 

τροποποιήθηκε η οδηγία 112/ΕΚ του 2006 και ορίστηκε επακριβώς και µε 

περισσότερες λεπτοµέρειες, η µορφή και το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού τιµολογίου. 

Επίσης, σύµφωνα µε το Ευρωπαίο Επίτροπο που είναι αρµόδιος για την φορολογία τα 
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τελωνεία, την καταπολέµηση της απάτης και τον έλεγχο Algirdas Šemeta από την 1 

Ιανουαρίου του 2013 να επικρατήσουν απλούστεροι κανόνες σε σχέση µε τα 

ηλεκτρονικά τιµολόγια. Αναλυτικότερα, αναµένεται η ηλεκτρονική τιµολόγηση να 

τεθεί στο ίδιο επίπεδο µε την τιµολόγηση µε χαρτί µε κοινούς κανόνες και για τις δύο 

περιπτώσεις. Επίσης οι φορολογικές αρχές των κρατών µελών, δεν θα µπορούν πλέον 

να επιβάλουν ορισµένες προϋποθέσεις, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή ή η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων (EDI). Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται στην 

υιοθέτηση οµοιόµορφων απαιτήσεων σε όλη την επικράτεια της, παρέχοντας 

παράλληλα νοµική ασφάλεια και µεγαλύτερη απλούστευση για τις διασυνοριακές 

επιχειρήσεις. Τέλος, σύµφωνα µε τον Algirdas Šemeta, τα τιµολόγια θα επιτρέπεται να 

αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, ακόµα, και αν το πρωτότυπο είναι σε χαρτί, ενώ οι 

περίοδοι αποθήκευσης θα είναι ίδιες και για τις δύο περιπτώσεις. 

 

 

Πίνακας 1. Χώρες που χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική τιµολόγηση στην Ευρώπη 

 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Αυστρία Ουγγαρία Ρουµανία Τσεχία 

Βέλγιο Ιρλανδία Σλοβακία ∆ανία 

Βουλγαρία Ιταλία Σλοβενία Ισλανδία 

Κροατία Λετονία Ισπανία Λουξεµβούργο 

Εσθονία Λιθουανία Σουηδία Μάλτα 

Φινλανδία Ολλανδία   Ελβετία Ελλάδα 

Γαλλία Νορβηγία Τουρκία Πορτογαλία 

Γερµανία Πολωνία Ηνωµένο Βασίλειο Κύπρος 
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5.2 Ελλάδα 
 

Η ηλεκτρονική τιµολόγηση παρουσιάζει σηµαντική αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία 

χρόνια, ωστόσο, όπως είδαµε ήδη, κάνει τα πρώτα της δειλά βήµατα εδώ και δεκαετίες. 

Η Ελλάδα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ευρώπη έχει χαράξει τη δική της 

διαδροµή σε σχέση µε αυτή την καινοτόµα ηλεκτρονική διαδικασία. 

Οι πρώτες ενέργειες αποδοχής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στην Ελλάδα έγιναν 

σχετικά γρήγορα µε την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό δίκαιο. 

Αναλυτικότερα υιοθετήθηκαν σε σύντοµο σχετικά διάστηµα του Ν.3193/2003 

(ΦΕΚ266Α) που υιοθέτησε τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική τιµολόγηση τις 

οποίες όριζε η κοινοτική οδηγία 2001/115/ΕΚ. Έπειτα στις 21-3-2006η  η ΠΟΛ1049/21-

3-2006 στηριζόµενη στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 186/92 προσδιόρισε την ηλεκτρονική 

επεξεργασία των τιµολογίων και όρισε τον ελληνικό µορφότυπο των εκδοθέντων 

τιµολογίων. Ουσιαστικά έτσι, θεσµοθετήθηκε και επίσηµα η δυνατότητα της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης και επιτράπηκε σταδιακά η εξάπλωση της σε µεγάλο εύρος 

των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Ωστόσο, είναι ενδεικτικό του αργού ρυθµού ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 

στην Ελλάδα, το γεγονός ότι, άρχισε να κινητοποιείται ο πολιτικός µηχανισµός, µόλις 

τον Μάρτιο του 2006 ενώ δηλαδή το Ευρωπαϊκή Συµβούλιο προετοιµαζόταν ήδη για 

την υιοθέτηση της δεύτερης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 116/2006/ΕΕ. 

Τρείς µήνες, αργότερα, στις 23-6-2006, ακολούθησε  η τροποποίηση του Π∆186/9. 

Τότε µε την προσθήκη του 18α άρθρου, ουσιαστικά δόθηκε η δυνατότητα αποδοχής των 

τιµολογίων από τον παραλήπτη, µε την µορφή ηλεκτρονικού αρχείου. 

Σταδιακά, λοιπόν, άρχισε να αποκτάει υπόσταση η ηλεκτρονική τιµολόγηση στην 

Ελλάδα και νοµοθετείται το θεσµικό της πλαίσιο. Μάλιστα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

(ν3842/2010), η ηλεκτρονική τιµολόγηση έχανε το προαιρετικό της χαρακτήρα στις 

συναλλαγές ανάµεσα σε επιχειρήσεις και απέκτησε υποχρεωτική ισχύ στο δηµόσιο 

τοµέα. Ωστόσο, αυτή η νοµοθεσία για διάφορους λόγους, δεν εφαρµόστηκε, αν και 

άνοιξε το δρόµο για την καθολική επικράτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. 

Ενδεικτική είναι η ΠΟΛ 1158/2011 µε την οποία άρθηκε η υποχρέωση φύλαξης του 

δελτίου αποστολής, ενώ ορίστηκε η διαβίβαση, η αποδοχή και αποθήκευση των 

φορολογικών στοιχείων µε ηλεκτρονικά µέσα. 
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Τέλος, µε την ΠΟΛ1004/2012 ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο, οι οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (112/2006/ΕΕ και η 45/2010/ΕΕ) µε τις τροποποιήσεις τους και 

ορίστηκε επακριβώς η έννοια του ηλεκτρονικού τιµολογίου. 

Εκτός από τη νοµική και θεσµική µετάβαση από την έγχαρτη τιµολόγηση στην 

ηλεκτρονική, αξίζει να αναφερθούµε στον αντίκτυπο που είχε αυτή η εξέλιξη στον 

χώρο των εµπορικών συναλλαγών. 

Σύµφωνα µε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Ελλάδα, έχουν εδώ και 

χρόνια τη λογική και την µέθοδο της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στις συναλλαγές τους 

µε τους προµηθευτές προκειµένου να διαχειρίζονται αποδοτικότερα τα χιλιάδες 

τιµολόγια που αντάλλασαν. Για την κάλυψη αυτής της επιχειρηµατικής ανάγκης, 

στηρίχθηκαν αρχικά στην τεχνολογία EDI και αργότερα, στο διαδίκτυο.( «Ηλεκτρονική 

Τιµολόγηση Οφέλη για τις επιχειρήσεις 1 δισ. ετησίως από την ηλεκτρονική 

τιµολόγηση») 

Σταδιακά, όλο και περισσότερες εταιρείες άρχισαν να εφαρµόζουν την ηλεκτρονική 

τιµολόγηση. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι περίπου 4000 ελληνικές κυρίως µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, εφάρµοζαν το 2010 αυτό το σύστηµα. Επίσης εκτιµάται, ότι αυτές οι 

επιχειρήσεις, διακίνησαν 10 εκ ηλεκτρονικά τιµολόγια ετησίως, συνολικής αξίας 5-6 δις 

ευρώ. («Ηλεκτρονική Τιµολόγηση Οφέλη για τις επιχειρήσεις 1 δισ. ετησίως από την 

ηλεκτρονική τιµολόγηση») 

Ακόµα, πέραν από τις συναλλαγές µεταξύ των παρατηρήθηκε και αύξηση των 

ηλεκτρονικών τιµολογίων και στον κλάδο των υπηρεσιών, στις οποίες δεν απαιτείται η 

έκδοση δελτίου αποστολής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αεροδροµίου Ελ. 

Βενιζέλος, το οποίο χρησιµοποιεί 100% ηλεκτρονικά τιµολόγια και αποτελεί, ένα από 

τα καλύτερα παραδείγµατα της εφαρµογής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. («Ηλεκτρονική Τιµολόγηση Οφέλη για τις 

επιχειρήσεις 1 δισ. ετησίως από την ηλεκτρονική τιµολόγηση») 
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6. Νοµικό Πλαίσιο 
 

Το  Νοµικό πλαίσιο περιλαµβάνει το ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο. 

 

6.1 Ενωσιακό ∆ίκαιο 
 

Το Ενωσιακό ρυθµίζει τα προβλήµατα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µε τις εξής 

οδηγίες: 

 

Α. Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.  
 

Στο προοίµιο αυτής της οδηγίας, αναφέρονται οι επόµενες εκτιµήσεις: 

 

(1) ότι οι στόχοι της Κοινότητας που διατυπώνονται στη συνθήκη, όπως 

τροποποιήθηκε µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, συνίστανται στην επίτευξη 

όλο και µεγαλύτερης ενότητας µεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, στην ανάπτυξη 

στενότερων σχέσεων µεταξύ των χωρών της Κοινότητας, στην εξασφάλιση, 

µέσω κοινής προσπάθειας, της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου, µε την 

κατάργηση των φραγµών που χωρίζουν την Ευρώπη, στην προώθηση της 

συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των λαών, στη διατήρηση και 

την εδραίωση της ειρήνης και της ελευθερίας και στην προώθηση της 

δηµοκρατίας µε βάση τα θεµελιώδη δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τα 

συντάγµατα και τους νόµους των κρατών µελών καθώς και την ευρωπαϊκή 

σύµβαση περί προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 

ελευθεριών. 

 

(2) Στόχος της οδηγίας κατά το Άρθρο 1 είναι: 

 

     1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

την προστασία των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων, 
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και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

     2. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ των κρατών µελών για 

λόγους συναφείς µε την προστασία που εξασφαλίζεται δυνάµει της παραγράφου 1. 

 

 

(3) Οι Ορισµοί για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

 

     α) <δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα>, κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 

φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί <το 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα>- ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα 

µπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που µπορεί να προσδιοριστεί, 

άµεσα ή έµµεσα, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων 

συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από φυσική, 

βιολογική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική άποψη- 

     β) <επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα> <επεξεργασία>, κάθε εργασία 

ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων 

διαδικασιών και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, 

η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή ή η τροποποίηση, η 

ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η ανακοίνωση µε διαβίβαση, η 

διάδοση ή κάθε άλλη µορφή διάθεσης, η εναρµόνιση ή ο συνδυασµός, καθώς και το 

κλείδωµα, η διαγραφή ή η καταστροφή- 

     γ) <αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα> <αρχείο>, κάθε διαρθρωµένο 

σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προσιτών µε γνώµονα συγκεκριµένα 

κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωµένο είτε αποκεντρωµένο είτε 

κατανεµηµένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση- 

 

B. Οδηγία 96/9/ΕOΚ του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη 
νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. 
 

Ειδικότερα το άρθρο ορίζει: 
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1. Η παρούσα οδηγία αφορά τη νοµική προστασία των πάσης µορφής βάσεων 

δεδοµένων. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «βάση δεδοµένων» νοείται η συλλογή 

έργων, δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετηµένων κατά συστηµατικό 

ή µεθοδικό τρόπο και ατοµικώς προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα ή κατ` άλλον τρόπο. 

3. Η προστασία που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία δεν αφορά τα προγράµµατα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ή τη λειτουργία 

βάσεων δεδοµένων προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα. 

 

Γ. Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των 
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες 
της κοινωνίας των πληροφοριών.  

 

Στο προοίµιο αυτής της οδηγίας αναφέρονται οι επόµενες εκτιµήσεις:  

(1) ότι η οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για την 

καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 

κανονισµών ( 4 ), τροποποιήθηκε πολλές φορές και σε σηµαντική έκταση· ότι είναι, ως 

εκ τούτου, σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, η κωδικοποίηση της εν 

λόγω οδηγίας·  

(2) ότι η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, µέσα στον 

οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των 

υπηρεσιών και των κεφαλαίων· ότι, εποµένως, ένα από τα θεµέλια της Κοινότητας είναι 

η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισµών στις συναλλαγές εµπορευµάτων, καθώς και 

των µέτρων που έχουν ισοδύναµο αποτέλεσµα µε τους ποσοτικούς αυτούς 

περιορισµούς· 

«Τεχνική προδιαγραφή»: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο 

ορίζονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας 

ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων 

που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονοµασία πώλησης, την ορολογία, τα 
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σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµής, τη συσκευασία, τη σήµανση και το 

ετικετάρισµα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας.  

Ο όρος «τεχνική προδιαγραφή» καλύπτει επίσης τις µεθόδους και διαδικασίες 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων δυνάµει του άρθρου 38 παράγραφος 1 της συνθήκης, 

προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς 

και φαρµάκων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ ( 2 ), καθώς και τις 

µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν 

επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα. 

 

∆. Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
13ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές. 
 

(1) Το άρθρο 1 προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής ης οδηγίας ως εξής: 

 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών 

και να συµβάλει στη νοµική αναγνώρισή τους. Θεσπίζει νοµικό πλαίσιο για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές και ορισµένες υπηρεσίες πιστοποίησης, ώστε να εξασφαλίσει 

την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. ∆εν καλύπτει πτυχές που αφορούν τη 

σύναψη και την ισχύ συµβάσεων ή άλλων νοµικών υποχρεώσεων που διέπονται από 

απαιτήσεις ως προς τον τύπο δυνάµει του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου και δεν 

θίγει κανόνες και περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση εγγράφων οι οποίοι περιέχονται  

στο εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο. 

 

(2) Το άρθρο 2 ορίζει: 

 

1. «ηλεκτρονική υπογραφή»: δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή τα οποία είναι 

συνηµµένα σε, ή λογικά συσχετιζόµενα µε, άλλα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα οποία 

χρησιµεύουν ως µέθοδος 

 

2. «προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή»: ηλεκτρονική υπογραφή που ανταποκρίνεται 

στις εξής απαιτήσεις: 

α) συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα· 
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β) είναι ικανή να ταυτοποιήσει τον υπογράφοντα· 

γ) δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να διατηρήσει υπό τον 

αποκλειστικό του έλεγχο, και 

δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να µπορεί να 

εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων. 

3. «υπογράφων»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει διάταξη δηµιουργίας 

υπογραφής και ενεργεί είτε για λογαριασµό του είτε εξ ονόµατος φυσικού ή νοµικού 

προσώπου ή φορέα που αντιπροσωπεύει, 

4. «δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής»: µονοσήµαντα δεδοµένα όπως κώδικες ή 

ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιµοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη 

δηµιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής, 

5. «διάταξη δηµιουργίας υπογραφής»: διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό που 

χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων δηµιουργίας της υπογραφής, 

6. «ασφαλής διάταξη δηµιουργίας υπογραφής»: διάταξη δηµιουργίας υπογραφής που 

πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, 

7. «δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής»: δεδοµένα, όπως κώδικες  ή δηµόσια κλειδιά 

κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής, 

8. «δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής»: διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό που 

χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων επαλήθευσης υπογραφής, 

9. «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδοµένα επαλήθευσης 

υπογραφής µε ένα άτοµο που επιβεβαιώνει την ταυτότητά του, 

10. «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό»: πιστοποιητικό που ανταποκρίνεται στις 

οριζόµενες στο παράρτηµα Ι απαιτήσεις και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης ο οποίος πληροί τις οριζόµενες στο παράρτηµα ΙΙ απαιτήσεις, 

11. «πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης»: φορέας ή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες, συναφείς µε τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές, 

12. «προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής»: υλικό ή λογισµικό ή συναφή συστατικά 

στοιχεία τους, που προορίζονται για χρήση από τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης 

για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής ή προορίζονται να 

χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ή επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών, 

13. «εθελοντική διαπίστευση»: κάθε άδεια, στην οποία ορίζονται τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσειςς που διέπουν την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και η οποία χορηγείται 
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κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης από το 

δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον καθορισµό αυτών των 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και για τον έλεγχο της τήρησής τους, όταν ο πάροχος 

των υπηρεσιών πιστοποίησης δεν δικαούται να ασκεί τα δικαιώµατα που απορρέουν 

από την άδεια προτού λάβει την απόφαση του 

 

 

Ε. Οδηγία 2001/115/ΕΕ  για την ηλεκτρονική τιµολόγηση που αποτελεί 
τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον 
εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση 
όσον αφορά το φόρο προστιθέµενης αξίας. 
 

Στο προοίµιο της οδηγίας αυτής γίνεται η επόµενη εκτίµηση: 

Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι 

συνεπώς αναγκαία η κατάρτιση σε κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου για τον φόρο 

προστιθεµένης αξίας, εναρµονισµένου καταλόγου των υποχρεωτικών ενδείξεων των 

τιµολογίων καθώς και ορισµένων κοινών ρυθµίσεων όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης και της ηλεκτρονικής αποθήκευσης των τιµολογίων, καθώς 

και την αυτοτιµολόγηση και την υπεργολαβική ανάθεση εργασιών τιµολόγησης. 

 

 

Εξάλλου το άρθρο 2 ορίζει τα εξής:  

 

α) είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε χαρτί ή, υπό τον όρο της αποδοχής του 

παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά µέσα. 

 

Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά από τα κράτη 

µέλη υπό την προϋπόθεση ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα 

του περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται: 

— είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια του άρθρου 2 

παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές υπογραφές · τα κράτη µέλη δύνανται ωστόσο να ζητούν προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και έχει 
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δηµιουργηθεί από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής κατά την έννοια του 

άρθρου 2 παράγραφοι 6 και 10, της προαναφερόµενης οδηγίας, 

— είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI) όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994, σχετικά 

µε τις νοµικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων, εφόσον η συµφωνία 

σχετικά µε αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να 

εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων· 

ωστόσο τα κράτη µέλη δύνανται, τηρουµένων των προϋποθέσεων που έχουν θεσπίσει, 

να απαιτούν ως απαραίτητο ένα επί πλέον συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί. 

Τα τιµολόγια µπορούν ωστόσο να διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε 

άλλες µεθόδους υπό τον όρο της αποδοχής τους από το οικείο ή τα οικεία κράτη µέλη. 

Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο έως την 1η ∆εκεµβρίου 2008, έκθεση 

συνοδευόµενη ενδεχοµένως από πρόταση για την τροποποίηση των προϋποθέσεων 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι πιθανές µελλοντικές 

τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον τοµέα. 

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαιτούν από τους υποκείµενους στο φόρο, οι οποίοι 

πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο έδαφός τους καµία 

άλλη υποχρέωση ή διατύπωση σχετική µε τη χρησιµοποίηση συστήµατος διαβίβασης 

τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα. Ωστόσο, µπορούν, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2005, να 

υποβάλουν τη χρησιµοποίηση του εν λόγω συστήµατος στην υποχρέωση προηγούµενης 

γνωστοποίησης. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους για την ηλεκτρονική έκδοση 

τιµολογίων σχετικά µε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που 

πραγµατοποιούνται στο έδαφός τους, από χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική 

πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις 

οδηγίες 76/308/ΕΟΚ και 77/799/ΕΟΚ και από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 218/92. 

Στην περίπτωση παρτίδων τιµολογίων που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα στον 

ίδιο αποδέκτη, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια µπορούν να αναφέρονται µια 

µόνο φορά µε την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των 

πληροφοριών κάθε τιµολογίου. 



31 
 

 

 

ΣΤ. Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και Κοινοβουλίου  της 12ης 
Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες 
 

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών (4), επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα 

και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής τους ζωής, 

προκειµένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Κοινότητα. 

Οι νοµοθετικές, κανονιστικές και τεχνικές διατάξεις που έχουν θεσπίσει τα κράτη µέλη 

όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής ζωής 

και των εννόµων συµφερόντων των νοµικών προσώπων στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών θα πρέπει να εναρµονισθούν ώστε να αποφεύγονται τα εµπόδια στην 

εσωτερική αγορά για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της 

συνθήκης. Η εναρµόνιση θα πρέπει να περιορίζεται στις απαραίτητες απαιτήσεις που 

αποβλέπουν στο να µην εµποδίζεται η προαγωγή και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και 

δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των κρατών µελών. 

Το άρθρο 1 ορίζει το πεδίο εφαρµογής και τους στόχους της παραπάνω οδηγίας ως 

εξής: 

Με την παρούσα οδηγία εναρµονίζονται οι διατάξεις των κρατών µελών οι οποίες 

απαιτούνται προκειµένου να διασφαλίζεται ισοδύναµο επίπεδο προστασίας των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, ιδίως το δικαίωµα στην ιδιωτικήζωή , όσον 

αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, καθώς και να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών και των εξοπλισµών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 

Κοινότητα. 



32 
 

 

Ζ. Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2006 σχετικά µε το 
κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας 
 

Στο προοίµιο αυτής της οδηγίας, µεταξύ των άλλων εκτιµήσεων, γίνεται και η 

ακόλουθη: 

Η χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 

διενέργειας ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Είναι συνεπώς σκόπιµο, προκειµένου 

να διασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να καταρτισθεί 

εναρµονισµένος κατάλογος των υποχρεωτικών ενδείξεων των τιµολογίων, καθώς και 

να καθορισθούν ορισµένες κοινές ρυθµίσεις όσον αφορά στη χρησιµοποίηση της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης και της ηλεκτρονικής φύλαξης των τιµολογίων καθώς και 

της αυτοτιµολόγησης και υπεργολαβικής ανάθεση εργασιών τιµολόγησης. 

Τα κράτη µέλη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν, θα πρέπει να επιτρέπουν και να 

δύνανται να απαιτούν την υποβολή ορισµένων δηλώσεων µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Το Άρθρο 217 οριοθετεί τη διαβίβαση του τιµολογίου ως «διαβίβαση τιµολογίου µε 

ηλεκτρονικά µέσα» νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του ενδιαφεροµένου 

δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας 

(περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και φύλαξης, καθώς και µε χρήση 

ενσύρµατων, ασύρµατων, οπτικών ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων. 

Λεπτοµερής, ρύθµιση της έννοιας του ηλεκτρονικού τιµολογίου και της διαβίβασης του 

γίνεται από τα άρθρα 218,219,232,233,237 της παραπάνω οδηγίας. Ειδικότερα: 

Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη αποδέχονται ως τιµολόγια όλα 

τα έγγραφα ή µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή τα οποία πληρούν τους 

όρους που καθορίζονται από το παρόν κεφάλαιο. (Άρθρο 218) 

Κάθε έγγραφο ή µήνυµα, που µεταβάλλει το αρχικό τιµολόγιο και αναφέρεται ειδικά 

και µετά βεβαιότητος στο αρχικό τιµολόγιο, εξοµοιώνεται µε τιµολόγιο. (Άρθρο 219) 

Τα τιµολόγια που εκδίδονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του τµήµατος 2 είναι 

δυνατόν να διαβιβάζονται σε χαρτί ή, µε τον όρο της αποδοχής του αποκτώντος τα 

αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών, να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση του 

ενδιαφεροµένου µε ηλεκτρονικά µέσα. (Άρθρο 232) 
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1. Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται ή τίθενται στη διάθεση του ενδιαφεροµένου µε 

ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά από τα κράτη µέλη µε την προϋπόθεση ότι η 

γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους 

εξασφαλίζονται µε µία από τις ακόλουθες µεθόδους: 

α) µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 

της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 

∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. (1) 

β) µε ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά µε τις 

νοµικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (2), εφόσον η συµφωνία 

σχετικά µε αυτή την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να 

εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων. 

Τα τιµολόγια µπορούν πάντως να διαβιβάζονται ή να τίθενται στη διάθεση του 

ενδιαφεροµένου µε ηλεκτρονικά µέσα µε άλλες µεθόδους, µε τον όρο της αποδοχής 

τους από το οικείο ή τα οικεία κράτη µέλη. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α),τα κράτη µέλη 

µπορούν εξάλλου να ζητούν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που να βασίζεται σε 

αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και να έχει δηµιουργηθεί από ασφαλή διάταξη 

δηµιουργίας υπογραφής κατά την έννοια του άρθρου 2, σηµεία 6 και 10 της οδηγίας 

1999/93/ΕΚ. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), τα κράτη µέλη 

µπορούν εξάλλου, τηρουµένων των προϋποθέσεων που έχουν θεσπίσει, να απαιτούν 

την αποστολή ενός πρόσθετου ανακεφαλαιωτικού εγγράφου σε χαρτί. (Άρθρο 233) 

Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να απαιτούν από τους υποκείµενους στον φόρο, οι 

οποίοι πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο έδαφός τους 

καµία άλλη υποχρέωση ή διατύπωση σχετική µε τη χρησιµοποίηση συστήµατος 

διαβίβασης ή διάθεσης τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα. (Άρθρο 234) 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους για την ηλεκτρονική έκδοση 

τιµολογίων σχετικά µε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που 

πραγµατοποιούνται στο έδαφός τους, από χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική 
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πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης έκτασης µε την προβλεπόµενη από την 

οδηγία 76/308/ΕΟΚ και από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003. (Άρθρο 235) 

Στην περίπτωση που διαβιβάζεται στον ίδιο αποκτώντα αγαθά ή λήπτη υπηρεσιών ή 

τίθεται στη διάθεσή του µε ηλεκτρονικά µέσα πλήθος τιµολογίων, οι κοινές ενδείξεις 

στα διάφορα τιµολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται µία µόνο φορά, µε την 

προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε 

τιµολογίου. (Άρθρο 236) 

Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2008, έκθεση 

συνοδευόµενη ενδεχοµένως από πρόταση για την τροποποίηση των προϋποθέσεων 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης, µε τρόπο ώστε να ληφθούν υπόψη οι πιθανές µελλοντικές 

τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον τοµέα. (Άρθρο 237) 

 

Η.  Οδηγία 2010/45/EE του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου 
προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιµολόγησης 
    

Στο προοίµιο αυτής της οδηγίας εκτιµώνται µεταξύ άλλων, τα εξής: 

Ορισµένες απαιτήσεις αναφορικά µε τις πληροφορίες που θα παρέχονται στα τιµολόγια 

θα πρέπει να τροποποιηθούν µε σκοπό τον καλύτερο έλεγχο των φόρων, την πιο 

οµοιόµορφη µεταχείριση µεταξύ διασυνοριακών και εγχώριων παραδόσεων ή παροχών 

και την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης.       

∆εδοµένου ότι η χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µπορεί να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να µειώσουν το κόστος και να είναι πιο ανταγωνιστικές, οι ισχύουσες 

απαιτήσεις περί ΦΠΑ για την ηλεκτρονική τιµολόγηση θα πρέπει να αναθεωρηθούν για 

να αρθούν οι υφιστάµενες επιβαρύνσεις και φραγµοί. Τα χάρτινα και τα ηλεκτρονικά 

τιµολόγια θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης και δεν θα πρέπει να αυξηθεί ο 

διοικητικός φόρτος επί των χάρτινων τιµολογίων. 

Η ίση µεταχείριση θα πρέπει επίσης να εφαρµόζεται όσον αφορά στις αρµοδιότητες των 

φορολογικών αρχών. Οι αρµοδιότητές τους ως προς τον έλεγχο και τα δικαιώµατα και 

οι υποχρεώσεις των υποκειµένων στον φόρο θα πρέπει να εφαρµόζονται εξίσου, 
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ανεξαρτήτως εάν ο υποκείµενος στον φόρο επιλέγει να εκδώσει χάρτινα ή ηλεκτρονικά 

τιµολόγια 

Η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των ηλεκτρονικών τιµολογίων µπορεί επίσης να 

διασφαλίζεται µε τη χρήση υφιστάµενων τεχνολογιών, όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή 

δεδοµένων (EDI) και οι προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές. ∆εδοµένου, ωστόσο, ότι 

υφίστανται και άλλες τεχνολογίες, δεν θα απαιτείται από τους υποκείµενους στον φόρο 

να χρησιµοποιούν κάποια συγκεκριµένη τεχνολογία ηλεκτρονικής τιµολόγησης.  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν ένας υποκείµενος στον φόρο αποθηκεύει 

ηλεκτρονικά τιµολόγια τα οποία έχει εκδώσει ή λάβει, παράλληλα µε το κράτος µέλος 

στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο υποκείµενος στον φόρο, δικαίωµα 

πρόσβασης σε αυτά τα τιµολόγια για σκοπούς ελέγχου θα πρέπει να έχει και το κράτος 

µέλος στο οποίο οφείλεται ο φόρος. 

Περαιτέρω, τα άρθρα 217,232,233,235 ορίζονται ως εξής:  

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως “ηλεκτρονικό τιµολόγιο” νοείται ένα 

τιµολόγιο που περιέχει τις απαιτούµενες σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία πληροφορίες 

και το οποίο έχει εκδοθεί και έχει ληφθεί σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή.». 

(Άρθρο 217) 

Η χρήση ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή 

του λήπτη των υπηρεσιών. (Άρθρο 232)  

1. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και η 

αναγνωσιµότητα των τιµολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται από 

τη χρονική στιγµή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους.  

Κάθε υποκείµενος στον φόρο ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της 

προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του. Αυτό 

µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιουσδήποτε ελέγχους των επιχειρήσεων οι οποίοι 

δηµιουργούν µια αξιόπιστη διαδροµή ελέγχου µεταξύ τιµολογίου και παράδοσης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.  

Με τον όρο “αυθεντικότητα της προέλευσης” νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του 

προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου.  
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Με τον όρο “ακεραιότητα του περιεχοµένου” νοείται ότι το περιεχόµενο που απαιτείται 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί.  

2. Πλην των περιγραφοµένων στην παράγραφο 1 τύπων ελέγχων των επιχειρήσεων, τα 

ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα τεχνολογιών οι οποίες διασφαλίζουν την 

αυθεντικότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου ενός 

ηλεκτρονικού τιµολογίου:  

α) προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του σηµείου 2 του άρθρου 2 της 

οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης 

∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (*), 

που να βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και να δηµιουργείται από ασφαλή 

διάταξη δηµιουργίας υπογραφής κατά την έννοια των σηµείων 6 και 10 του άρθρου 2 

της οδηγίας 1999/93/ΕΚ·  

β) ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του 

παραρτήµατος Ι της σύστασης 94/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994, 

σχετικά µε τις νοµικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (**), όταν η 

συµφωνία σχετικά µε αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών 

που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των 

δεδοµένων. (Άρθρο 232) 

  Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια 

που εκδίδονται σχετικά µε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που 

πραγµατοποιούνται στο έδαφός τους, από χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική 

πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης έκτασης µε την προβλεπόµενη από την 

οδηγία 2010/24/ΕΕ και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003. (Άρθρο 235) 
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Το ενωσιακό δίκαιο ως προς την τυποποίηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 

συνοψίζεται στα εξής.  

Σύµφωνα µε την οδηγία  95/46/ΕΚ προστατεύεται η ατοµικότητας έναντι της 

επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων και της ελεύθερης κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών. 

Η οδηγία 96/9/ΕOΚ αφορά  στη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων και στην 

ηλεκτρονική αποθήκευση των στοιχείων , συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών 

τιµολόγιων. 

Η οδηγία 98/34/ΕΚ ρυθµίζει θέµατα για την καθιέρωση µιας διαδικασίας 

πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 

κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών τιµολόγιων. 

Η οδηγία 1999/93/ΕΚ, ρυθµίζει τις ψηφιακές υπογραφές και θεσπίζει το νοµικό πλαίσιο 

που την πλαισιώνει. Συγκεκριµένα σύµφωνα στο άρθρο 2 ορίζεται πότε µια 

ηλεκτρονική υπογραφή εγγυάται την αυθεντικότητα προέλευσης και την ακεραιότητα 

του περιεχοµένου. Επιπλέον,  το κάθε κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει, παρά ταύτα, η 

προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή να βασιστεί σε ένα κατάλληλο πιστοποιητικό και να 

δηµιουργηθεί από µια ασφαλή συσκευή υπογραφών όπως ορίζει το άρθρο 2. 

Η οδηγία 2001/115/ΕΕ,  για την ηλεκτρονική τιµολόγηση που τροποποιεί την οδηγία 

77/388/ΕΟΚ, στοχεύει την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των 

όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέµενης αξίας 

(ΦΠΑ). Πιο συγκεκριµένα η οδηγία ορίζει την ηλεκτρονικής τιµολόγησης και εισαγάγει 

εναρµονισµένες διαδικασίες για την ηλεκτρονική τιµολόγηση. Επιπλέον, ορίζει ότι τα 

κράτη µέλη δεσµεύονται να κάνουν αποδεκτά τα ηλεκτρονικά τιµολόγια, µόνο και 

εφόσον εξασφαλίζεται η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα τους. 

Η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ρυθµίζει την επεξεργασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες), συµπεριλαµβανοµένου και της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. 

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ που σχετίζεται µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης 

αξίας, ορίζει ρητά για πρώτη φορά, στο άρθρο 217 ότι ως «διαβίβαση τιµολογίου µε 



38 
 

ηλεκτρονικά µέσα» νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του ενδιαφεροµένου 

δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας 

(περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και φύλαξης, καθώς και µε χρήση 

ενσύρµατων, ασύρµατων, οπτικών ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων. Επιπλέον, 

επαναπροσδιορίζεται ότι τα τιµολόγια που διαβιβάζονται ή τίθενται στη διάθεση του 

ενδιαφεροµένου µε ηλεκτρονικά µέσα, γίνονται δεκτά από τα κράτη µέλη µε την 

προϋπόθεση ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα του 

περιεχοµένου τους εξασφαλίζονται, είτε µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά 

την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, είτε µε ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης 

Οκτωβρίου 1994, σχετικά µε τις νοµικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

δεδοµένων (2), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτή την ανταλλαγή προβλέπει τη 

χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και 

την ακεραιότητα των δεδοµένων. 

 Τέλος, η οδηγία 2010/45/EE τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ και ορίζει το κοινό 

σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιµολόγησης. Σύµφωνα 

µε την οδηγία αυτήν το άρθρο 217 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο και 

ορίζεται ως “ηλεκτρονικό τιµολόγιο” νοείται ένα τιµολόγιο που περιέχει τις 

απαιτούµενες σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία πληροφορίες και το οποίο έχει εκδοθεί 

και έχει ληφθεί σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή.» ενώ ορίζεται για πρώτη φορά ότι 

µε τον όρο “αυθεντικότητα της προέλευσης” νοείται η διασφάλιση απλά της 

ταυτότητας του προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου ενώ µε τον όρο “ακεραιότητα 

του περιεχοµένου” νοείται ότι το περιεχόµενο που απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα 

οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. Ενώ παραδείγµατα τεχνολογιών οι οποίες διασφαλίζουν την 

αυθεντικότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου ενός 

ηλεκτρονικού τιµολογίου είναι προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων (EDI). 
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6.2 Ελληνικό ∆ίκαιο 

 

6.2.1 Ισχύσαν δίκαιο-Ρυθµιστικό πλαίσιο σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ 

 

Α. Νόµος 3193/2003 

 
Ο κυριότερος, νόµος στην χώρα µας, που καθορίζει το νοµικό πλαίσιο στην 

ηλεκτρονική τιµολόγηση, είναι ο νόµος 3193/2003 (Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις 

Φ.Π.Α, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις)-(ΦΕΚ 266/Α). 

Ο Νόµος 3193/2003 είναι αυτός που επιδιώκει να εναρµονίσει την ελληνική νοµοθεσία 

µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/115/Ε.Κ του συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 

2001.Αντικείµενο του νόµου που αναφέρθηκε είναι η εξασφάλιση της έκδοσης 

τιµολογίων από τον επιτηδευµατία από τον ίδιο καθώς επίσης εξ ονόµατός του και γiα 

λογαριασµό του πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε 

άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη µε αποτέλεσµα τα τιµολόγια 

που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα να γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι η 

γνησιότητα της προέλευσης τους και η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους 

εξασφαλίζεται είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε µέσω ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδοµένων (EDI). 

Μετά το άρθρο 18 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α) 

προστίθεται άρθρο 18α ως εξής: "Άρθρο 18α 5. Τα τιµολόγια που εκδίδονται κατ' 

εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε χαρτί 

ή, υπό τον όρο της αποδοχής του παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα τιµολόγια που 

διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι η 

γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους 

εξασφαλίζεται: 

α) είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

διατάξεις του Π.∆. 150/2001 (ΦΕΚ 125Α), 

β) είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 
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1994(Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. ΕΙ 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε 

αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν 

τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων.  

Ειδικά στην περίπτωση συναλλαγών µε το εξωτερικό (µέσα στην κοινότητα ή µε τρίτη 

χώρα) απαιτείται ως απαραίτητο ένα επί πλέον συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί. το οποίο 

να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων και τη συνολική αξία της 

συναλλαγής, Το ανωτέρω έγγραφο δεν απαιτείται εφόσον φυλάσσονται αντίτυπα 

τιµολογίων. 

 

Β. Ιδιωτικό Συµφωνητικό 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό όπως ορίζεται από τον Νόµος 3193/2003 για την 
επιβεβαίωση των συναλλαγών µεταξύ των συναλλασσοµένων. 
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Γ. Νόµος 3522/2006  
 

Ο νόµος 3522/2006 όρισε τις ειδικές ασφαλείς φορολογικές διατάξεις της σήµανσης 
στοιχειών (ΕΑΦ∆ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και λειτουργίας χρήσης τους.- 
ΦΕΚ Β 3517 2012. 

Πιο συγκεκριµένα , στα άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,8 ορίζει: 

 

(1) Γενικά  

1.1 Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, συµπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα 

µε την περίπτωση, τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισµών του Κεφαλαίου 2, για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές 

∆ιατάξεις Σήµανσης Στοιχείων - (ΕΑΦ∆ΣΣ), ως ειδική κατηγορία Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισµών.  

 1.2. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήµανσης στοιχείων µε τη χρήση 

Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής ∆ιάταξης Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ). (Άρθρο 1) 

 

(2) Ορισµοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Ειδικών Ασφαλών 

Φορολογικών ∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων.  

2.1. Ειδική Ασφαλής Φορολογική ∆ιάταξη Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ). 

2.2. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας ∆εδοµένων - (ΕΘΕ∆) 

2.3. Προηγµένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ). 

2.4. Ειδικά Φορολογικά ∆ελτία τα οποία εκδίδονται από την ΕΑΦ∆ΣΣ. 

2.5. ∆ελτίο Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου (∆ΦΣΣ). 

2.6. ∆ελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ηµέρας (∆ΣΥΜ) 

2.7. ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων (∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ». 

2.8. ∆ελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων - 

(∆ΑΠΦΜΗΣ) (Άρθρο 2) 

 

 (3) Λογισµικό. 

 3.1. Λογισµικό εκδότη στοιχείων - Γενικά 

 3.2. Περιπτώσεις Λογισµικού Υποστήριξης 

 3.3. ∆ηµιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρονικών Αρχείων στοιχείων. 

(Άρθρο 3) 
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(4) ∆εδοµένα ∆ηµιουργίας ΠΑΗΨΣ 

4.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ. 

4.2. Χρήση συγκεκριµένης κωδικοποίησης - κωδικοσελίδας. 

4.3. Ειδικοί χαρακτήρες - χαρακτήρες ελέγχου µορφοποίησης 

4.4. Χρήση Γραφικών - Εικόνων. 

4.5. ∆ηµιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου και ΠΑΗΨΣ αρχείου δεδοµένων 

4.6. Αποτύπωση - εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόµενο στοιχείο - Συµβολοσειρά 

Σήµανσης Στοιχείου. 

4.7. ∆ηµιουργία γενικής ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ (Άρθρο 4) 

 

(5) ∆ιαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδοµένων στοιχείων µε βάση τα 

αποθηκευµένα ηλεκτρονικά αρχεία. 

5.1. Ο ελεγχόµενος παρέχει και θέτει σε άµεση χρήση κάθε µέσο και εξοπλισµό για τη 

διενέργεια του ελέγχου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. (Άρθρο 5) 

 

(6) Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

6.1. Κύριες Λειτουργίες - Βασικά Χαρακτηριστικά (Άρθρο 6) 

 

(7) Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

7.1. Γενικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΕΑΦ∆ΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται 

στις αντίστοιχες παραγράφους του Κεφαλαίου 2.  

7.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία 

7.3. Μνήµη εργασίας - ασφάλεια δεδοµένων 

7.4. Βλάβη Μνήµης Εργασίας (CMOS Error) 

7.5. Για την Ενταµίευση δεδοµένων στη φορολογική µνήµη 

7.6. Ρολόι ΕΑΦ∆ΣΣ και Ωρα έκδοσης δελτίων 

 7.7. Εκτυπωτικός µηχανισµός ΕΑΦ∆ΣΣ. 

7.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής µνήµης 

7.9. ∆ιασύνδεση - Επικοινωνία ∆εδοµένων 

7.10. Αποσύνδεση 

7.11. Ασφάλεια δεδοµένων ΕΑΦ∆ΣΣ 

7.12. Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια (Άρθρο 7) 
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(8) Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών 

8.1. Γενικά 

8.2. Γενικές επισηµάνσεις για το Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών (Άρθρο 8) 

 

(9) Παρακολούθηση ΕΑΦ∆ΣΣ µέσω του συστήµατος TAXIS. 

Για την παρακολούθηση των ΕΑΦ∆ΣΣ που εγκαθίστανται σε επιχειρήσεις και 
επιτηδευµατίες,  

ακολουθείται η διαδικασία που εφαρµόζεται ήδη και στις Φορολογικές Ταµειακές 
Μηχανές - Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς και Συστήµατα, µέσω του 
συστήµατος TAXIS (Άρθρο 9)  

 

6.2.2 Ισχύον Πλαίσιο-Ρυθµιστικό πλαίσιο σύµφωνα µε τον  Κ.Φ.Α.Σ. 
(Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) 

 

Α. Νόµος 3842/2010 
 

Η αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες 

διατάξεις ορίζεται από τα άρθρα 6,20 (ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010): 

 

(1) Τύπος εγγράφων, µηνυµάτων κ.λπ, που επέχουν θέση τιµολογίου. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, που ενσωµατώνουν στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ. τις 

διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 18α του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.∆. 

186/1992), είναι οµοίου περιεχοµένου µε αυτές και δεν χρήζουν περαιτέρω 

διευκρινίσεων. (Άρθρο 6) 

(2) ∆ιασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών 

Για συναλλαγές επιτηδευµατιών µε άλλους επιτηδευµατίες και πρόσωπα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. τα δεδοµένα των 

φορολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση 

δεδοµένων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου. 

(Άρθρο 20) 
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B. Νόµος 4046/2012 
 

Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου ''Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4046/2012-(ΦΕΚ Α' 222) 

 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 - 2016'' 

ορίζεται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης και συγκεκριµένα ορίζεται ότι: 

1.Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών που έχει ως εξής 

« ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» 

Λεπτοµερής, ρύθµιση της έννοιας του ηλεκτρονικού τιµολογίου και της διαβίβασης του 

γίνεται από τα άρθρα 2,6,9 της παραπάνω νόµου. Ειδικότερα: 

 

(1) Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ως «ηλεκτρονικό τιµολόγιο» νοείται το 

τιµολόγιο που περιέχει τις απαιτούµενες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο πληροφορίες 

και το οποίο εκδίδεται και λαµβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική µορφή. Η χρήση 

ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του 

λήπτη των υπηρεσιών. 

Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και η 

αναγνωσιµότητα των τιµολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται από 

τη χρονική στιγµή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους. Κάθε 

υπόχρεος ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της 

ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητάς του µε κάθε πρόσφορο τρόπο 

ο οποίος διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδροµής µεταξύ τιµολογίου και παράδοσης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η 

διασφάλιση της ταυτότητας του προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου. Με τον όρο 

«ακεραιότητα του περιεχοµένου» νοείται ότι το περιεχόµενο που απαιτείται σύµφωνα 

µε την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. 
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Για την υλοποίηση των προαναφεροµένων η αυθεντικότητα της προέλευσης και η 

ακεραιότητα του περιεχοµένου ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου, θεωρείται ότι 

διασφαλίζεται µε τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόµενους τρόπους: 

α) προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του 

Π.∆. 150/2001 (Α’  125). 

β) ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη 

Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτήν την 

ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη 

γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων. 

γ) σήµανση µε τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήµανσης του ν. 1809/1988. 

Στην περίπτωση που πλήθος τιµολογίων αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του ίδιου 

αποκτώντος αγαθά ή λήπτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια είναι 

δυνατόν να παρατίθενται µία µόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο 

των πληροφοριών κάθε τιµολογίου. 

Ειδικά, για συναλλαγές µε ιδιώτες το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή 

παραστατικών που προορίζεται για τον πελάτη, µπορεί να µην αποστέλλεται σε χαρτί, 

εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία περιέχουν όλα 

τα δεδοµένα και τις ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ηλεκτρονικό 

αρχείο του εκδότη των στοιχείων. (Άρθρο 2) 

 

(2)Τιµολόγηση Συναλλαγών 

Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή µηνύµατα 

σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από 

τις διατάξεις του παρόντος νόµου . (Άρθρο 6) 

 

 (3)∆ιασφάλιση συναλλαγών και ∆ιαφύλαξη ∆εδοµένων 

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούται στη διαφύλαξη των τιµολογίων µε 

την αρχική τους µορφή µε την οποία διαβιβάσθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του, σε 



48 
 

χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Επίσης, όταν τα τιµολόγια διαφυλάσσονται µε 

ηλεκτρονικά µέσα, διαφυλάσσονται µε ηλεκτρονικά µέσα και τα δεδοµένα που 

εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου 

κάθε τιµολογίου. 

Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών αποθηκεύει, µε ηλεκτρονικά µέσα τα οποία 

εξασφαλίζουν πρόσβαση µε απευθείας σύνδεση (on-line) πρόσβαση στα σχετικά 

δεδοµένα, τιµολόγια τα οποία εκδίδει ή λαµβάνει, οι αρµόδιες αρχές του κράτους 

µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος και, όταν ο ΦΠΑ οφείλεται σε ένα άλλο κράτος 

µέλος, οι αρµόδιες αρχές εκείνου του κράτους µέλους έχουν δικαίωµα πρόσβασης, 

λήψης και χρήσης αυτών των τιµολογίων. 

Με τον όρο «διαφύλαξη τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα» νοείται η διαφύλαξη 

δεδοµένων που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας 

(περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και διαφύλαξης καθώς και µε ενσύρµατα, 

ασύρµατα, οπτικά ή άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα . (Άρθρο 9) 
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7. Τεχνική διαδικασία 
 

Η περιγραφή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης περιέχεται στο κεφάλαιο 3 της 

ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (Κωδικοποίηση και συµπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών 

φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών και συστηµάτων - διαδικασίες χρήσης και 

λειτουργίας τους. - Αρ. Πρ. 1100772/1474/0015)1.  

Τα στάδια της διαδικασίας σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση (κεφ.3, §1.2.2-1.2.6) 

είναι τα εξής: 

Βήµα 1.  

«1.2.2. Μετά την καταχώρηση και τη διαµόρφωση των προς εκτύπωση δεδοµένων στον 

Η/Υ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης - εκτύπωσης του στοιχείου, το 

λογισµικό του Η/Υ αποθηκεύει, επικοινωνεί και αποστέλλει στην ΕΑΦ∆ΣΣ, το σύνολο 

των απαιτούµενων δεδοµένων του υπό έκδοση στοιχείου».  

 

Ο Η/Υ ανήκει στον εκδότη του ηλεκτρονικού τιµολογίου, ο οποίος µέσω µιας 

εφαρµογής ERP που έχει επιλέξει να χρησιµοποιεί, καταχωρεί τα στοιχεία του 

τιµολογίου
2. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

1 βλ. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/5375 
2 βλ. παρακάτω εικόνα ενός τυπικού τιµολογίου όπου διακρίνονται τα στοιχεία που καταχωρεί ο εκδότης 
του τιµολογίου (πηγή: William Drakos,  Ηλεκτρονική τιµολόγηση στην Ελλάδα, διαφάνεια 9, Ηµερίδα 
labs.opengov.gr, 4-3-2012) 
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Εικόνα 1. Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιµολογίου 

 

 

Τα στοιχεία του τιµολογίου είναι οι εκτυπώσιµοι χαρακτήρες που στο παρελθόν 

τυπώνονταν µε χρήση εκτυπωτών dot matrix πάνω στην µηχανογραφική έκδοση των 

παραστατικών. Πρόκειται για πρακτική που χρησιµοποιούταν κατά κόρον την εποχή 

ψήφισης τόσο του νόµου Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’), όσο και της έκδοσης της 

Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/26.10.2005 / 1100772/1474/0015/ (ΦΕΚ 159 B’)3. Οι 

εκτυπώσιµοι αυτοί χαρακτήρες σε κωδικοποίηση ASCII και µόνο αυτοί4 (χωρίς τους 

υπόλοιπους χαρακτήρες του τιµολογίου που έτσι και αλλιώς ήταν στο παρελθόν 

τυπωµένοι σε χαρτί) αποτελούν το αρχείο a.txt. Το αρχείο αυτό αποθηκεύεται στον 

υπολογιστή του εκδότη και αποστέλλεται στην Ειδική Ασφαλή Φορολογική ∆ιάταξη 

Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ) που έχει αποκτήσει (και δηλώσει στην εφορία) ο 

εκδότης. 

                                                 
 

3 βλέπε Zafeiropoulos P. (2012), «Ηλεκτρονική τιµολόγηση : Άξονες ∆ράσης  Πρόταση για ένα ελληνικό 
µορφότυπου παραστατικών» σ.10  
4 Η παραβίαση του περιορισµού αυτού και η αποστολή και άλλων δοµικών δεδοµένων (format) του 
ηλεκτρονικού τιµολογίου, όπως στηλοθέτες, εικόνες, λογότυπα και άλλα στοιχεία που υιοθετούν τα 
σύγχρονα συστήµατα ERP (πρβλ Zafeiropoulos P. (2012), «Ηλεκτρονική τιµολόγηση : Άξονες ∆ράσης  
Πρόταση για ένα ελληνικό µορφότυπου παραστατικών» σ.10), δεν προκαλούν κανένα πρόβληµα κατά τη 
σήµανση του ηλεκτρονικού τιµολογίου εξαιτίας της ιδιότητας των συναρτήσεων κατακερµατισµού, που 
µπορούν να δέχονται ως δεδοµένα εισόδου αρχεία οποιουδήποτε µεγέθους και να παράγουν δεδοµένα 
σταθερού µεγέθους, βλ. επόµενη υποσηµείωση. 
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Βήµα 2 

 

«1.2.3. Η ΕΑΦ∆ΣΣ, δέχεται τα δεδοµένα αυτά, τα επεξεργάζεται µε ειδικό ασφαλή 

αλγόριθµο δηµιουργίας σύνοψης - υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόµενο 

Η/Υ, το αποτέλεσµα αυτής της επεξεργασίας, δηλ. έναν κωδικό - µια αλληλουχία 

χαρακτήρων που αποτελεί µοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωµα (σύνοψη) των δεδοµένων 

του υπό έκδοση στοιχείου. Επιπλέον η ΕΑΦ∆ΣΣ αποθηκεύει την σύνοψη - υπογραφή, 

σε µνήµη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο - 

απόδειξη, µε ηµεροµηνία, ώρα, ηµερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου». 

 

Τα δεδοµένα του αρχείου a.txt (το µέγεθος των οποίων µπορεί να ποικίλλει) εισάγονται, 

στην ΕΑΦ∆ΣΣ ως δεδοµένα εισόδου και εφαρµόζεται σε αυτά µια συνάρτηση 

κατακερµατισµού (hash function)5. Το αποτέλεσµα (έξοδος) αυτής της συνάρτησης 

είναι η σύνοψη των δεδοµένων εισόδου και είναι σταθερού µεγέθους (40 

αλφαριθµητικοί χαρακτήρες). Η σύνοψη αυτή αποστέλλεται πίσω στον Η/Υ του εκδότη 

και ταυτόχρονα αποθηκεύεται στην προσωρινή µνήµη (cache memory) της ΕΑΦ∆ΣΣ. 

Το αρχείο b.txt που παράγεται αποτελείται από την σύνοψη και το δελτίο έκδοσης 

(ηµεροµηνία, ώρα, ηµερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου). 

Έτσι τα τµήµατα του αρχείου b.txt είναι τα παρακάτω:  

 
                                                 
 

5 Στην συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιείται η SHA-1. Οι συναρτήσεις κατακερµατισµού 
χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση τροποποιήσεων που µπορεί να υποστούν τα δεδοµένα στη διάρκεια 
του χρόνου ή κατά τη διάρκεια µεταφοράς τους µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Πρόκειται για 
µαθηµατικές συναρτήσεις που στην είσοδό τους δέχονται δεδοµένα µεταβλητού µήκους και παράγουν 
αλφαριθµητικά δεδοµένα σταθερού µήκους (hash value), τα οποία και µπορούν να θεωρηθούν ως το 
«αποτύπωµα-σύνοψη» των δεδοµένων εισόδου (βλ. Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, TCP/IP Tutorial 
and Technical Overview, 7th edition, Prentice Hall, 2002, σελ.669). Βασικές ιδιότητες που πρέπει να 
διαθέτουν είναι: α) να είναι «µονόδροµες», δηλαδή έχοντας την σύνοψη-hash value να µην µπορούν να 
εξαχθούν τα αρχικά δεδοµένα και β) να είναι collision resistant, δηλαδή να είναι πολύ δύσκολο να 
βρεθούν δύο διαφορετικά δεδοµένα εισόδου, τα οποία να παράγουν την ίδια σύνοψη-hash value. Η 
έξοδος µιας συνάρτησης κατακερµατισµού είναι το αποτύπωµα των δεδοµένων εισόδου, εξαιτίας της 
ιδιότητάς της να αντιλαµβάνεται ακόµα και ελάχιστες διαφορές µεταξύ των δεδοµένων εισόδου. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα παραγόταν µε την εφαρµογή της συνάρτησης εντελώς διαφορετικά δεδοµένα. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συναρτήσεις κατακερµατισµού βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/∆. 
Γκρίζαλη, Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών, 2003, σελ.240-243.  
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Εικόνα 2. Η  σύνοψη – υπογραφή 

 

A998691F7036481BA2F200D38CF0455EC7EF5AD4 0008 00014722 0703161030 

EPZ03000462  

 

                           1                             2       3            4              5 

όπου: 

 1. η σύνοψη 

 2. ο αύξων αριθµός από το τελευταίο «Ζ» 

 3. η γενική αρίθµηση 

 4. η ηµεροµηνία και ώρα ανάποδα, δηλαδή το νούµερο 0703161030 σηµαίνει έκδοση 

τιµολογίου στις 10:30 και ηµεροµηνία 16/3/2007 

   5. κωδικός µηχανισµού ΕΑΦ∆ΣΣ 

  

 

Βήµα 3  

 

«1.2.4. Το λογισµικό υποστήριξης της ΕΑΦ∆ΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόµενο 

Η/Υ, λαµβάνει αυτή τη «µοναδική σύνοψη - υπογραφή» (κωδικό), και την εκτυπώνει 

µαζί µε τα λοιπά δεδοµένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα 

ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούµενα δεδοµένα του εκτυπωθέντος στοιχείου, όσο 

και την «σύνοψη - υπογραφή». Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για κάθε 

εκδιδόµενο στοιχείο από τον εκδότη.» 
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Το λογισµικό του εκδότη εκτυπώνει µαζί µε το αρχείο a.txt και το αρχείο b.txt και 

ταυτόχρονα τα αποθηκεύει τοπικά στον Η/Υ του εκδότη6. 

 

Εικόνα 3. Τα συνολικά στάδια της διαδικασίας 

 

 

 

Συµπληρωµατικές ενέργειες στο τέλος κάθε µέρας 

 

«1.2.5. Στο τέλος της ηµέρας, η ΕΑΦ∆ΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των «συνόψεων -

υπογραφών» της µνήµης εργασίας, παράγει µια γενική ηµερήσια «σύνοψη - υπογραφή» 

όλων των «συνόψεων - υπογραφών» των εκδοθέντων στοιχείων της ηµέρας, εκδίδει 

δελτίο ηµερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική ηµερήσια «σύνοψη - 

υπογραφή», αποθηκεύει αυτή την σύνοψη - υπογραφή, µόνιµα σε ασφαλή φορολογική 

µνήµη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόµενο Η/Υ.» 

 

                                                 
 

6 Το λογισµικό του εκδότη είναι δυνατό να αποθηκεύει το ηλεκτρονικό τιµολόγιο και σε άλλες µορφές 
πιο προσιτές στον απλό χρήστη όπως πχ σε pdf ενώ συνήθως περιλαµβάνονται και επιπρόσθετες 
πληροφορίες αυτόµατης καταχώρισης (βλ. William Drakos,  Ηλεκτρονική τιµολόγηση στην Ελλάδα, 
διαφάνεια 10, Ηµερίδα labs.opengov.gr, 4-3-2012 καθώς και το pdf atlantis einvoicing) 
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Στο τέλος κάθε ηµέρας η ΕΑΦ∆ΣΣ ανακτά από την προσωρινή µνήµη της (cache 

memory), το σύνολο των συνόψεων της ηµέρας, στο οποίο εφαρµόζει τη συνάρτηση 

κατακερµατισµού παράγοντας έτσι την ηµερήσια αναφορά (πρόκειται δηλαδή 

κυριολεκτικά για τη σύνοψη των συνόψεων). Η ηµερήσια αναφορά που προκύπτει 

(«Ζ»), αποθηκεύεται µόνιµα στη ΕΑΦ∆ΣΣ και αποστέλλεται και στον Η/Υ του εκδότη, 

που µε τη σειρά του την αποθηκεύει και αυτός σε ξεχωριστό αρχείο7. 

 

Παρατηρήσεις επί των ηλεκτρονικών τιµολογίων 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι κατά την ηλεκτρονική τιµολόγηση δεν 

χρησιµοποιείται η τεχνολογία ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως αυτή περιγράφεται στο 

Π∆150/2001, αλλά µόνο το υπο-τµήµα αυτής που αφορά τις συναρτήσεις 

κατακερµατισµού
8.  Έτσι µε βάση τη σηµερινή πραγµατικότητα εξασφαλίζεται µε 

αυτόµατο τρόπο µόνο η ακεραιότητα των δεδοµένων του ηλεκτρονικού τιµολογίου και 

όχι η αυθεντικότητά τους ή ο εκδότης του τιµολογίου. Ο τελευταίος αναγνωρίζεται 

εµµέσως από το σειριακό αριθµό της συσκευής ΕΑΦ∆ΣΣ που αποτυπώνεται στο αρχείο 

b.txt.  

Με βάση την §1 της ΠΟΛ.1049/21.3.2006 (∆ιαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση 

τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα) 

«Η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα των δεδοµένων του περιεχοµένου 

του τιµολογίου που εκδίδεται µηχανογραφικά και διαβιβάζεται µε ηλεκτρονικά µέσα, 

από τον επιτηδευµατία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.∆. 186/1992) ή εξ 

ονόµατός του και για λογαριασµό του από τα πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 18α του ίδιου Κώδικα, για την παράδοση αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από αυτόν είτε στο εσωτερικό της χώρας 

είτε σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε τρίτη χώρα και είναι 

εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεωτικά διασφαλίζεται µέσω 

Προηγµένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης που δηµιουργείται µέσω της 

                                                 
 

7 1.2.6. κεφάλαιο 3 του ΠΟΛ.1135/26.10.2005: «Το λογισµικό του Η/Υ, λαµβάνει αυτή τη µοναδική γενική 
«σύνοψη - υπογραφή ηµέρας», και την αποθηκεύει σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο». 
8 Άλλωστε κάτι τέτοιο θεωρήθηκε ότι θα δηµιουργούσε αυξηµένη πολυπλοκότητα βλ. οδηγία 
2010/045/ΕΚ, Zafeiropoulos P. (2012), «Ηλεκτρονική τιµολόγηση : Άξονες ∆ράσης  Πρόταση για ένα 
ελληνικό µορφότυπου παραστατικών» σ.13  
. 



55 
 

χρήσης εγκεκριµένου µοντέλου Ειδικής Ασφαλούς ∆ιάταξης Σήµανσης Στοιχείων, 

όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των ΑΥΟΟ 1051082/549/0015/ ΠΟΛ 1082/2-6-

2003 και ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005.» 

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι η γνησιότητα της προέλευσης και η 

ακεραιότητα των δεδοµένων µπορεί να γίνει και από τρίτα πρόσωπα όπως αυτά 

ορίζονται στην §1 του άρθρου 18α του ΚΒΣ.  

Το ρόλο αυτών των τρίτων προσώπων παίζουν οι τέσσερις εταιρείες στις οποίες. Ο 

τρόπος λειτουργίας των εταιρειών αυτών φαίνεται στη διαφάνεια 10. Προφανώς η 

εταιρεία που λειτουργεί ως ενδιάµεσος πρέπει να επικοινωνεί µε τους πελάτες 

χρησιµοποιώντας to EDI.  

Η πρόταση που υποβάλλουν οι 4 αυτές εταιρείες είναι η ταυτόχρονη αποστολή των 

τιµολογίων (µε παρόµοιο τρόπο) εκτός από τους πελάτες και στη ΓΓΠΣ, µε προφανή 

πλεονεκτήµατα.  
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8. Νοµικά και τεχνικά προβλήµατα ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
 

8.1 Νοµικά Προβλήµατα 
 

Με το νοµικό πλαίσιο η ηλεκτρονική τιµολόγηση καλείται να αντιµετωπίσει τις 

ασάφειες που προκύπτουν από την εξίσωση του ηλεκτρονικού και εγχάρτου τιµολογίου 

στα θέµατα των ηλεκτρονικών ψηφιακών υπογραφών, καθώς και όλες τις διαδικασίες 

έκδοσης και ελέγχου των τιµολογίων.  

Επιπλέον, ένα ακόµη πρόβληµα που καλείται να επιλύσει η ηλεκτρονική τιµολόγηση 

αφορά είναι στα κενά και στην ανάγκη για εξειδικεύσεις ως προς τη ρύθµιση και 

εφαρµογή του Άρθρου 20 της ΠΟΛ 1091/14-6-2010, που αφορά το χρόνο και τη 

διαδικασία σταδιακής εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε τη διαβίβαση των 

φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος.  

 

8.2 Τεχνικά προβλήµατα  
 

Γενικότερα η τεχνική διαδικασία που ακολουθείται για την ηλεκτρονική τιµολόγηση 

θεωρείται από την ΕΕ ένα από τα πιο έγκυρα συστήµατα. 

∆εδοµένου όµως, ότι  η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα των δεδοµένων 

του περιεχοµένου του τιµολογίου διασφαλίζεται µέσω της ΠΑΗΨΣ (Προηγµένης 

Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης),  ενώ η ασφαλής διαβίβαση 

ηλεκτρονικών τιµολογίων υλοποιείται µε τη δηµιουργία και αποστολή των αρχείων 

a.txt και b.txt που παράγονται από τις ΕΑΦ∆ΣΣ (Ειδική Ασφαλή Φορολογική ∆ιάταξη 

Σήµανσης Στοιχείων) αποτελεί µία «κλειστή»  λύση που προτείνεται από την Ελλάδα 

και βασίζεται στις ΕΑΦ∆ΣΣ έναντι άλλων µεθόδων (π.χ. προηγµένης ψηφιακής 

υπογραφής) και δηµιουργεί ορισµένα προβλήµατα.   

Ενδεικτικά, είναι το πρόβληµα ότι η προτυποποίηση παραστατικών και η εκτύπωση 

µόνο του µεταβλητού µέρους του τιµολογίου  (συνήθως Τιµολόγια-∆ελτία Αποστολής)  

δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά από τον φορολογικό µηχανισµό, καθώς δεν 

εµφανίζονται τα στοιχεία της εγκατάστασης του παραλήπτη στο a.txt.  
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 Τέλος, η περιορισµένη διαλειτουργικότητα όσον αφορά στην λήψη ηλεκτρονικών 

τιµολογίων από το εξωτερικό,  δηµιουργεί την ανάγκη για διαφορετικές διαδικασίες 

που πρέπει να εφαρµόσουν τα εµπλεκόµενα µέρη αλλά και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί 

του ΥΠ.ΟΙΚ, ώστε να καλυφθεί η περίπτωση του ελέγχου της εγκυρότητας των 

τιµολογίων που έχουν υπογραφεί µε την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών.   
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9. Πρόταση βελτίωσης των Νοµικών  και Τεχνικών προβληµάτων της  
ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
 

Έχοντας υπόψη τις ασάφειες που προκύπτουν τόσο στο νοµικό όσο και τα τεχνικά 

προβλήµατα θα πρέπει να πρέπει να προταθούν κάποιες λύσεις πάνω στα ζητήµατα 

αυτά. 

 

Συγκεκριµένα στο ζήτηµα των κενών και στην ανάγκη για εξειδικεύσεις ως προς τη 

ρύθµιση και εφαρµογή του Άρθρου 20 της ΠΟΛ 1091/14-6-2010, που αφορά το χρόνο 

και τη διαδικασία σταδιακής εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε τη διαβίβαση των 

φορολογικών στοιχείων µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος θα πρέπει να  υπάρξει νέα 

θεσµοθέτηση στο ζήτηµα αυτό και να δοθεί ένα ακριβές χρονοδιάγραµµα που θα 

προτείνει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, π.χ µιας εβδοµάδας. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσµα να µην υπάρχουν παρερµηνείες και να µην διαταραχθεί η οµαλή 

λειτουργία της αγοράς. 

 

¨Όσο αναφορά το τεχνικό πρόβληµα που προκύπτει από την «κλειστή»  λύση που 

προτείνεται από την Ελλάδα βασίζεται στις ΕΑΦ∆ΣΣ έναντι άλλων µεθόδων µία από 

τις λύσεις που µπορούν να δοθούν είναι  να προταθεί στην ελληνική αγορά πιο 

ελεύθερη διαχείριση του ζητήµατος µε την δυνατότητα επιλογής από πλευράς των 

επιχειρήσεων  της µεθόδου πιστοποίηση της γνησιότητα των ηλεκτρονικών τιµολογίων. 

Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε συναλλασσόµενος θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει ο 

ίδιος, έναν από τους τρόπος της τεχνικής διαδικασίας που θα αποφέρει στην επιχείρησή 

του, πιθανότατα  µεγαλύτερα οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη. 

Τέλος, το ΥΠ.ΟΙΚ θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί τεχνικά µε φοροτεχνικού 

µηχανισµούς τελευταίας τεχνολογίας προκειµένου να καλύψουν το γεγονός της λήψης 

ηλεκτρονικών τιµολογίων από το εξωτερικό. 
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10. Παράδειγµα προσέγγισης ηλεκτρονικής τιµολόγησης στην ∆ανία 
 

Μια ακόµη χώρα που υιοθέτησε και αξιοποίησε τις δυνατότητες της εφαρµογής της 

ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι η ∆ανία. Αναλυτικότερα, το ∆εκέµβριο του 2005 το 

δανικό κοινοβούλιο ψήφισε οµόφωνα το «νόµο σχετικά µε τις πληρωµές του 

δηµοσίου». Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η εξουσία στο Υπουργό Οικονοµικών να 

καθορίσει του κανόνες και τους κανονισµούς που διέπουν το σύστηµα ηλεκτρονικών 

πληρωµών στο δηµόσιο. 

Το φθινόπωρο του 2004 ακολούθησε µια διαφηµιστική εκστρατεία (επικοινωνίας και) 

της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. 

Στάλθηκαν επιστολές και εγχειρίδια σε όλες τις εταιρίες της ∆ανίας. Επίσης σχετικές 

πληροφορίες παρείχαν διάφορες ιστοσελίδες ενώ δηµιουργήθηκε και σχετική  γραµµή 

βοήθειας. Ακόµα, πληροφορίες παρείχαν διάφορες ιστοσελίδες ενώ δηµιουργήθηκε και 

σχετική γραµµή βοήθειας. Ακόµα, πληροφορίες για την ηλεκτρονική τιµολόγηση 

παρείχαν η τηλεόραση και ο τύπος. Γενικότερα η ∆ανική κυβέρνηση έδειξε µεγάλο 

ενδιαφέρον για την κοινοποίηση στην ∆ανική κοινωνία του τρόπου λειτουργίας και των 

ωφελειών που προσέφερε αυτή η καινοτόµα εφαρµογή. 

Έτσι την 1η Φεβρουαρίου του 2005 
η νέα ηλεκτρονική τιµολόγηση τέθηκε σε ισχύ και 

όλα τα δηµόσια και ιδρύµατα της ∆ανίας άρχισαν να δέχονται µόνο τιµολόγια 

ηλεκτρονικής µορφής από τους προµηθευτές του. 

Μέσα στο έτος δηµόσια ιδρύµατα και ιδιωτικές εταιρείες έκαναν τις απαραίτητες 

προσαρµογές στα συστήµατα και τις διαδικασίες προκειµένου να επιτύχουν την 

αποτελεσµατική αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιµολογίων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε ένα νοµοσχέδιο στη ∆ανία ορίστηκε µια 

συγκεκριµένη µορφή για το ηλεκτρονικό τιµολόγιο προκειµένου να είναι δυνατή η 

ανάγνωση του από όλα τα λογιστικά συστήµατα του δηµοσίου τοµέα. Έτσι 

δηµιουργήθηκε η µορφή του «0Ι0XML electronic invoiced» η οποία βασίστηκε στον 

OASIS(Οργανισµό για την προώθηση των ∆οµηµένων Συστηµάτων Πληροφοριών) και 

ακολούθησε το πρότυπο του Universal Business Language (UBL). Η χρήση 0Ι0XML 

καθιερώθηκε από το δηµόσιο τοµέα και σταδιακά επεκτάθηκε στον ιδιωτικό. 
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Αναλυτικότερα η ηλεκτρονική τιµολόγηση απαιτεί ένα σύστηµα µεταφοράς δεδοµένων. 

Η ∆ανία λοιπόν στηρίχθηκε στο δίκτυο VANS (Value Added Services Network) που 

διέθετε. Οι εταιρείες µπορούν να στείλουν τα τιµολόγια τους µε διάφορους τρόπους. 

Ένας τρόπος είναι µέσω του δικού τους συστήµατος εµπορικών συναλλαγών (ERP), 

στέλνοντας ένα ψηφιακό τιµολόγιο σε µια συγκεκριµένη µορφή XML απευθείας στο 

δηµόσιο τοµέα ή στον πελάτη τους µέσω διαδικτύου. 

Ένας άλλος τρόπος είναι µέσω µιας ψηφιακής πύλης που µοιάζει µε διαδικτυακή 

τράπεζα. Εκεί τις εταιρίες συνθέτουν τα τιµολόγια τους και χρησιµοποιώντας ένα 

όνοµα χρήστη και έναν κωδικό, έχουν τη δυνατότητα να το αποστέλλουν ηλεκτρονικά. 

Τέλος οι προµηθευτές που δεν επιθυµούν ή δεν µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

τα τιµολόγια, του παρέχεται η δυνατότητα να τα αποστείλουν σε έντυπη µορφή µαζί µε 

τον αριθµό ΕΑΝ (Electronic Article Number) στην υπηρεσία “Read In Bureau” η οποία 

αφού τα µετατρέψει σε ψηφιακά τα προωθεί στην κατάλληλη δηµόσια υπηρεσία. 

Η πρωτοβουλία για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στη ∆ανία ήρθε ως 

πρόταση του ∆ανικού Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας. Έτσι η πρόταση έφτασε στο κοινοβούλιο και 

ψηφίστηκε και η ηλεκτρονική τιµολόγηση σύµφωνα µε τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που 

παρέλαβαν οι δηµόσιοι φορείς σηµείωσε µια πολύ γρήγορη ανάπτυξη της τάξεως του 

95% από τη βάση µέσα στους 10 πρώτους µήνες της εφαρµογής της από το 

Φεβρουάριο του 2005. Ενώ πλέον περισσότερο από 90% των τιµολογίων προς τους 

δηµόσιους φορείς αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 

Ο τρόπος εφαρµογής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στη ∆ανία δείχνει ότι ο δηµόσιος 

τοµέας µπορεί να αναβαθµιστεί και να σηµειώσει αξιοσηµείωτη βελτίωση στην 

αποδοτικότητα του αν υπάρχει η απαραίτητη στην βούληση και η κατάλληλη 

τεχνολογική υποστήριξη. 

 

Συνοπτικά η κεντρική υποδοµή της δανική ηλεκτρονικής τιµολόγησης χρησιµοποιεί τα 

υφιστάµενα δίκτυα και τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Επίσης πλαισιώνεται από τις 

υπηρεσίες “Read in Bureau”. 
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Τέλος το σύστηµα αυτό παρέχει ασφάλεια και είναι εύκολο στη χρήση. Για αυτούς τους 

λόγους περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες θα µπορούσαν να υιοθετήσουν ως ένα βαθµό 

τη συγκεκριµένη µέθοδο ηλεκτρονικής τιµολόγησης. Εξάλλου θα πρέπει να ότι η ∆ανία 

πήρε το βραβείο eEurope για το ηλεκτρονικό σύστηµα τιµολόγησης που έχει 

διαµορφώσει. 
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11. Συµπεράσµατα 
 

Η κοινωνία µας αλλάζει , εξελίσσεται και πλέον κινείται σε πιο έντονους ρυθµούς  απ’ 

ότι παλιότερα µε συνέπεια, να βρίσκεται σε µια συνεχή αναζήτηση κατάλληλων 

λύσεων µε άµεσα αποτελέσµατα. Η µείωση του κόστους και του χρόνου είναι τα 

ζητούµενα της εποχής µας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει συµβάλλει η αλµατώδης 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας που έχει διεισδύσει στους διαφόρους τοµείς 

της σύγχρονης κοινωνίας. 

Αναλυτικότερα, τεράστιες δυνατότητες έχουν δηµιουργηθεί από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών σε σχέση µε τη µετάδοση, την αποθήκευση και την επεξεργασία των 

διαφόρων πληροφοριών. Σταδιακά ,λοιπόν, δόθηκε το ερέθισµα για την εφαρµογή µιας 

διαδικασίας που θα εξυπηρετούσε στην διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών, τόσο 

σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο . Έτσι, η ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσα σε 

λίγα χρόνια απέκτησε τη θεσµική, αλλά και πρακτική της υπόσταση, παρέχοντας 

σηµαντικά οφέλη τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Τα αξιοσηµείωτα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, όπως ήδη 

αναφέρθηκε ,συγκαταλέγονται η εξοικονόµηση κόστους, χρόνου , πόρων , ανθρώπινου 

δυναµικού και φυσικά η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, άξια λόγου είναι και τα µειονεκτήµατα που πρέπει να εξεταστούν και να 

βρεθεί τρόπος να αντιµετωπιστούν στα πλαίσια της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. Αυτά 

συνοπτικά πηγάζουν από την ελλιπή ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κλάδου σχετικά 

µε την ουσία και τη χρήση αυτής της διαδικασίας, καθώς και από κάποιες νοµοθετικές 

και φοροτεχνικές ασάφειες, που ακόµα δεν έχουν λυθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ενωσιακό επίπεδο. Επίσης, σηµαντικά είναι τα νοµικά και τεχνικά προβλήµατα που 

πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου να καλυφθούν οι διάφορες ανασφάλειες του 

επιχειρηµατικού τοµέα .  

Ακόµα, έχει αναφερθεί ήδη ότι η ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι µια νέα διαδικασία. 

Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό µέσα από την προσεχτική εξέταση του ενωσιακού, 

αλλά και του ελληνικού δικαίου, όσο και από την παρακολούθηση της ιστορικής της 

διαδροµής στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα. 
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Η αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και τα οφέλη που παρέχει µέσα από την τεχνική 

εφαρµογή της έχουν αναδειχθεί ιδιαίτερα στην ∆ανία, η οποία αποτελεί ένα µοντέλο 

πρότυπο για όλη την Ευρώπη.  

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να παρουσιάσει όσο πιο ολοκληρωµένα µπορούσε την 

ουσία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, καθώς και την θεσµική της διαδροµή σε Ελλάδα 

και Ευρώπη, εστιάζοντας σε θεωρητικό κυρίως επίπεδο τόσο τα πλεονεκτήµατα όσο 

και τα µειονεκτήµατα της. Η παρουσίαση του θέµατος στηρίχθηκε πέρα από το 

νοµοθετικό πλαίσιο, στην εξέταση της σχετικά περιορισµένης αρθρογραφίας και στα 

λίγα παραδείγµατα εµπειρικής µελέτης. Ενδεικτικό του πόσο καινοτόµα είναι η 

διαδικασία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στην χώρα µας αποτελεί το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει ακόµα κάποια επίσηµη  έγγραφη µε αυτό το θέµα σε µορφή οικονοµικού 

βιβλίου. 

Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή η ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι µία καινοτόµα 

διαδικασία, που στηρίζεται στα ηλεκτρονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα, έχει ως 

αποτέλεσµα να µην µένει στάσιµη. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι και συνεχόµενη η 

παρακολούθηση της και η διαδικασία βελτίωσης της, ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα 

στιγµή η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της. 

Φυσικά, πρωταρχικό µέληµα πρέπει να αποτελέσει η οργάνωση όλων των κρατικών 

φορέων µε το κατάλληλο λειτουργικό σύστηµα µέσω του οποίου θα πραγµατοποιείται η 

διακίνηση των ηλεκτρονικών τιµολογίων. Είναι θεµιτό αυτό το λειτουργικό σύστηµα να 

µπορεί να είναι αναγνώσιµο και στα υπόλοιπα κράτη µέλη προκειµένου να είναι 

δυνατές οι διασυνοριακές συναλλαγές. 

Επίσης, είναι βασική η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού στο σωστό τρόπο 

χειρισµού της διαδικασίας της ηλεκτρονικής τιµολόγησης όσο και στον τρόπο ελέγχου 

των πλαστών και εικονικών τιµολογίων,  

Επιπλέον, βασικό κρίκο της οικονοµικής αλυσίδας αποτελεί ο επιχειρηµατικός κλάδος, 

ο οποίος θα πρέπει να ενηµερωθεί άµεσα µε τρόπο έγκυρο και να πειστεί για την 

χρησιµότητα και τα οφέλη που µπορεί να εξασφαλίσει η ηλεκτρονική τιµολόγηση. 

Αυτό µπορεί να γίνει, είτε µέσω της πραγµατοποίησης κάποιων ηµερίδων είτε κάποιων 

σεµιναρίων. Επίσης, άλλος ένας τρόπος είναι µέσω της χρησιµοποίησης  των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης και δικτύωσης µε την µορφή διαφηµίσεων ή και µέσω διάφορων 

ενηµερωτικών επιχειρηµατικών εκποµπών. 
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Η ηλεκτρονική τιµολόγηση, µε όλες τις αστοχίες που µπορεί να συµπεριλαµβάνει 

εξαιτίας της σχετικά σύντοµης ιστορική διαδροµής της, ανοίγει µία νέα πόρτα µε 

πολλές προοπτικές στον οικονοµικό χώρο. Παρέχει την δυνατότητα να εξοµαλυνθούν 

πολλές δυσλειτουργίες που επικρατούν µέχρι σήµερα εξαιτίας του γραφειοκρατικού 

συστήµατος. Επίσης, δίνει την ευκαιρία να απλοποιηθούν οι διασυνοριακές οικονοµικές 

επαφές.  Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο.     
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