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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ορισµός
«Ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η διαδικασία κατά την οποία µια επιχείρηση λειτουργεί
µέσω του ∆ιαδικτύου. Στην πιο εµφανή του µορφή είναι η πώληση προϊόντων και
υπηρεσιών στους καταναλωτές, µέσω ∆ιαδικτύου, αλλά ουσιαστικά οποιαδήποτε
επιχειρηµατική συναλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά αποτελεί µέρος του ηλεκτρονικού
εµπορίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
• ΕDI

Προγενέστερες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου

Στόχοι του EDI (Electronic Data Interchange) είναι:
α) θα παραλαµβάνει µεγάλο όγκο πληροφοριών
β) θα τις κατηγοριοποιεί και
γ) θα τις προσφέρει στις εταιρείες υπό µορφή οµάδων
Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του είδους επεξεργασίας της πληροφορίας είναι η
µείωση των λαθών και η ελαχιστοποίηση του χρόνου των συναλλαγών των
εταιρειών.
z Basic e-Commerce
Eίδος ηλεκτρονικού εµπορίου ανάµεσα σε αγοραστές και προµηθευτές χωρίς
κάποιον διαµεσολαβητικό φορέα.
z Communities of Commerce
Πρόκειται για εταιρείες που παίζουν τον ρόλο του µεσάζοντα και ονοµάζονται third
party web destinations.
• Collaborative Commerce
Στόχος αυτής της οµάδας η συµµετοχή και υποστήριξη ενδιάµεσων διαδικασιών από
ενδιάµεσους φορείς.
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Προτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου
ΒΙΤ ΤΑΧ
Πρόκειται για πρόσταση επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΕΟΚ η οποία το 1996
πρότεινε την επιβολή ειδικής φορολογίας, της λεγόµενης bit tax, στο ηλεκτρονικό
εµπόριο
Σηµαντικοί παράγοντες για την επιβολή της bit tax είναι:
• Ο χρόνος χρήσης του internet και
• Η απόσταση ανάµεσα στα αλληλοσυνδεόµενα σηµεία
Επιχειρήµατα υπέρ της µη επιβολής του bit tax:
• Φορολόγηση της κατανάλωσης των bits χωρίς αναφορά στην αξία
• ∆ιαφορετική φορολόγηση των πράξεων σύµφωνα µε τον κλασσικό ή ηλεκτρονικό
τρόπο σύναψής τους
Global Εmail tax
Πρόταση επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την επιβολή του λεγόµενου Global
Εmail tax (1 cent ανά 100 mail 1996-1999, 60 δις ), µε σκοπό την χρηµατοδότηση των
ζωνών χαµηλών εισοδηµάτων και την ενίσχυση της παγκόσµιας ανάπτυξης.
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Προτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Φορολόγηση του ηλεκτρονικού εµπορίου κατά τον ΟΟΣΑ:
Η επιτροπή του ΟΟΣΑ σε συνεργασία µε την Ενωµένη Ευρώπη και τις κυβερνήσεις
της Φινλανδίας και της Ιαπωνίας, οργάνωσε το Νοέµβριο του 1997, forum στο Τurku
της Ιαπωνίας, όπου δόθηκε εντολή στον ΟΟΣΑ να ερευνήσει τις οικονοµικές και
κοινωνικές πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας παρουσιάστηκαν στη διεθνή υπουργική σύνοδο
της Ottawa τον Οκτώβριο 1998 και ήταν τα ακόλουθα:
• Ενίσχυση της εµπιστοσύνης των χρηστών και των καταναλωτών για την:
i) Θέσπιση βασικών κανόνων της ψηφιακής αγοράς
ii) Βελτίωση των σχετικών υποδοµών
iii) Βελτίωση ανάπτυξης των πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού εµπορίου
• Σκοπός της θέσπισης των βασικών κανόνων ήταν:
i) Η προσαρµογή των ήδη υπαρχόντων νοµικών κανόνων στον ειδικό χαρακτήρα του
ηλεκτρονικού εµπορίου
ii) Η αποσαφήνιση -και ιδίως η επίτευξη- της ίσης µεταχείρισης των µορφών
εµπορίου εκτός και εντός του ηλεκτρονικού εµπορίου
iii) Η θέσπιση της λεγόµενης φορολογικής ουδετερότητας του ηλεκτρονικού εµπορίου
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Προτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Κατευθυντήριες γραµµές της συνόδου της Ottawa:
• Η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας, επισηµαίνει ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο:
1) ∆εν πρέπει να έχει χειρότερη φορολογική µεταχείριση από το κλασσικό εµπόριο,
δηλαδή δεν πρέπει σε αυτό να επιβάλλεται ειδικός φόρος
2) ∆εν µπορεί να τύχει καλύτερης φορολογικής µεταχείρισης, δηλαδή να απαλλασσεται της επιβολής φόρων που επιβάλλεται στις κλασσικές µορφές εµπορίου
• Συµπληρωµατικές αρχές :
¾ Η αρχή της αποτελεσµατικότητας (efficiency)
¾ Η αρχή της βεβαιότητας και της απλότητας
¾ Η αρχή της δικαιοσύνης (equity)
¾ Η αρχή της ελαστικότητας (flexibility)
¾ Η αρχή της ευθυκρισίας
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Προβλήµατα Φορολογίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Προϋπόθεση για την εφαρµογή των αρχών είναι η επίλυση των ακόλουθων
προβληµάτων:
α) Προσδιορισµός του τόπου επιβολής της φορολογίας
β) Νοµικός χαρακτηρισµός των πράξεων που υπόκεινται σε φόρο
γ) Προσδιορισµός του υπόχρεου σε φορολόγηση καταναλωτή
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Επίκαιροι Ορισµοί Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Ως καταναλωτής: ορίζεται σύµφωνα µε το άρθ.1 παρ.4 εδ.α του Ν. 2251/1994
«κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το πρόσωπο που κάνει χρήση τέτοιων
προϊόντων ή υπηρεσιών ως τελικός αποδέκτης τους»
Ως προµηθευτής: ορίζεται σύµφωνα µε το άρθ. 1 παρ.4 εδ.β του Ν. 2251/1994
«κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής ή
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας προµηθεύει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον
καταναλωτή»
Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας
της πληροφορίας, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αµοιβής, µε
ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη
υπηρεσιών (Π.∆. 39/2001, άρθ. 2, παρ. 2, ΦΕΚ Α' 28)
Φορέας παροχής υπηρεσιών: κάθε φυσικό η νοµικό πρόσωπο που παρέχει µια
υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας
Εγκατεστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών: φορέας ο οποίος ασκεί ουσιαστικώς
µια οικονοµική δραστηριότητα µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης για αόριστη χρονική
διάρκεια. Η παρουσία και η χρήση των τεχνικών µέσων και των τεχνολογιών που
απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας δεν συνιστούν εγκατάσταση του φορέα
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Ορισµοί Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Κατηγοριοποίηση ηλεκτρονικού εµπορίου µε βάση την οντότητα που
συναλλάσσεται (φυσική ή νοµική)
Επιχείρηση-προς-Επιχείρηση (Business-to-Business ή Β2Β)
Περιλαµβάνει όλες τις εφαρµογές που καλύπτουν την επικοινωνία και ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ επιχειρήσεων.
Επιχείρηση-προς-Καταναλωτή (business-to-consumer ή B2C)
Περιλαµβάνει όλες τις εφαρµογές που καλύπτουν την επικοινωνία µε τον καταναλωτή.

Καταναλωτή-προς-Καταναλωτή (consumer-to-consumer ή C2C)
Πρόκειται για µία νεο-εισερχόµενη υποκατηγορία του B2C που δηµιουργείται µέσα
από τούς αναδυόµενους χώρους αγοράς (marketplaces).
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Ορισµοί Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Ηλεκτρονικά Έγγραφα
Στο νόµο δεν απαντάται ορισµός του ηλεκτρονικού εγγράφου. Έτσι, ως τέτοιο θα
µπορούσε, να νοηθεί µε βάση και την κοινή πείρα, κάθε έγγραφο που έχει ως ειδοποιό
χαρακτηριστικό το ότι δηµιουργείται µε τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
Κατηγορίες ηλεκτρονικών εγγράφων:
α. Γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα ή ηλεκτρονικά έγγραφα µε στενή έννοια
Είναι έγγραφα µε ολοκληρωτικά ηλεκτρονική υπόσταση, δηλ. καταχωρήσεις
ηλεκτρονικών δεδοµένων σε µαγνητικό υλικό (π.χ. σκληρό δίσκο, δισκέτα, zip, cd
κ.λ.π.).
β. Μη γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα
Μη γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα είναι χάρτινα έγγραφα µε περιεχόµενο και
υπογραφή ηλεκτρονικά αποτυπωµένα σ' αυτά είναι τα ακόλουθα:
• Το τηλεοµοιότυπο ή τηλοµοιότυπο (fax) και
• Το τηλέτυπο (telex).
Ηλεκτρονική υπογραφή
Η οδηγία 99/93/ΕΚ αναγνωρίζει γενικά ως ηλεκτρονικές υπογραφές όλα τα δεδοµένα
σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία είναι συνηµµένα σε ή λογικά συσχετιζόµενα µε άλλα
ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα οποία χρησιµεύουν ως µέθοδος απόδειξης της
γνησιότητας.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη διαδικτυακών επιχειρήσεων

Βήµα 1ο: Επιλογή ονόµατος της εταιρίας στον κυβερνοχώρο
Βήµα 2ο: Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού καταστήµατος
Βήµα 3ο: Η «προσωπικότητα» του ηλεκτρονικού καταστήµατος
Βήµα 4ο: Εύκολη πλοήγηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος
Βήµα 5ο: «Μαζική Εξατοµίκευση»
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Κόστος εγχειρήµατος ηλεκτρονικού επιχειρείν
∆απάνες για κατηγορία Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Ελάχιστη δαπάνη

Μέγιστη δαπάνη

∆ηµιουργία δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού
εµπορίου
Υποστήριξη ηλεκτρονικών προµηθειών

2000 €

10000 €

2000 €

10000 €

Τροποποιήσεις λογισµικού Αποθήκης
Λογιστηρίου για σύνδεση µε το e-commerce site.

1500 €

8000 €

Συµµετοχή σε άλλα συστήµατα
«Ηλεκτρονικού επιχειρείν»
Μελέτη και µέτρα ασφαλείας για το e-commerce
site
Συστήµατα γραµµωτού κώδικα (Barcode
software & hardware).
Έξοδα εγκατάστασης

1000 €

5000 €

1000 €

5000 €

3000 €

8000 €

300 €

600 €

500 €

1200 €

0€

1500€

1300 €

20800 €

12600,00 €

70100,00 €

Εκπαίδευση προσωπικού
Περιβάλλον ανοιχτού κώδικα ή UNIX
Λογισµικό βάσεων δεδοµένων για διαχείριση
συναλλαγών ανοιχτού κώδικα ή UNIX
Σύνολα
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Έγγραφα Έναρξης ∆ιαδικτυακών Επιχειρήσεων
Για την έναρξη εργασιών µίας Οµόρρυθµης- Ετερόρρυθµης εταιρίας υποβάλλονται
υποχρεωτικά τα ακόλουθα έντυπα δηλώσεων:
• Μ3 ∆ήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου
• Μ7 ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου (διαχειριστές, φορολογικούς
αντιπροσώπους κ.λ.π.)
• Μ8 ∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου
Ανάλογα µε την περίπτωση υποβάλλονται τα ακόλουθα έντυπα δηλώσεων:
• Μ6 ∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων
• Μ10 ∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού
(για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα)
• Μ11 ∆ήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού
(για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση εκτός Ελλάδος)
• Μ12 ∆ήλωση Πωλήσεων από Απόσταση
(για τις επιχειρήσεις που έχουν φυσικά υποκαταστήµατα στο εξωτερικό)
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Έγγραφα Έναρξης ∆ιαδικτυακών Επιχειρήσεων (Συνέχεια)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών µιας Οµόρρυθµης
εταιρίας είναι τα ακόλουθα:
• Καταστατικό
• Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
• Βεβαίωση εγγραφής σε Επιµελητήριο, όπου απαιτείται
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από ασφαλιστικό φορέα
Τα δικαιολογητικά:
1. ∆εν υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ.
2. Φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης
3. Επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αµέσως µετά την έναρξη εργασιών
Οι δηλώσεις υποβάλλονται:
• Στην ∆.Ο.Υ. έδρας της επιχείρησης εντός 30 ηµερών από τη ∆ηµοσίευση του
Καταστατικού της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. στο Πρωτοδικείο
• Σε περίπτωση προσέλευσης τρίτου προσώπου χρειάζεται σχετική εξουσιοδότηση
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Έγγραφα Έναρξης ∆ιαδικτυακών Επιχειρήσεων (Συνέχεια)
Για την έναρξη εργασιών µίας ανώνυµης εταιρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά τα
ακόλουθα έντυπα δηλώσεων:
• Μ3 ∆ήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου
• Μ7 ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου
Κατά περίπτωση: Όµοια µε ΟΕ και ΕΕ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη εργασιών µιας ανώνυµης εταιρίας
είναι τα ακόλουθα:
• Καταστατικό
• Έγκριση Νοµαρχίας
• Ανακοίνωση Νοµαρχίας
• Τ.Α.Π.Ε.Τ. (Ταµείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου)
• Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
• Βεβαίωση εγγραφής σε Επιµελητήριο, όπου απαιτείται
• Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από ασφαλιστικό φορέα
• Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
ανώνυµης εταιρίας, εφόσον έχει συγκροτηθεί

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Έλεγχος διαθεσιµότητας και κόστος ονόµατος χώρου (domain name)
• Αναζήτηση στο ΙΤΕ (Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας) ή σε κάποια άλλη εταιρία

Αν ο δικτυακός τόπος είναι καταχωρηµένος θα προβληθεί το εξής µήνυµα:

Αν ο δικτυακός τόπος δεν είναι καταχωρηµένος θα προβληθεί το εξής µήνυµα:

• Κόστος ονόµατος χώρου 51 €΄, ισχύς 2 έτη
• Συµπλήρωση της αίτησης

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Έγγραφα για απόκτηση ‘.gr domain’
Ι∆ΙΩΤΕΣ
• Φωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις) ή διαβατηρίου του αιτούνος
• Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας
• Φωτοτυπία πιστωτικής κάρτας
• Εξουσιοδότηση για χρέωση της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από την Αστυνοµία η Τράπεζα (αν ο αιτών είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο της κάρτας)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Όµοια µε ιδιώτες και επιπλέον:
• Σφραγίδα του επιχειρηµατία στην αίτηση/ σύµβαση
• Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αστυνοµία ή
τράπεζα, αν ο αιτών δεν είναι ο επιχειρηµατίας
• Φωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις) ή διαβατηρίου του επιχειρηµατία, αν δεν είναι ο
αιτών
• Φωτοτυπία λογαριασµού ∆ΕΗ ή ΟΤΕ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Έγγραφα για απόκτηση ‘.gr domain’ (συνέχεια)
ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
• Φωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις) ή διαβατηρίου του αιτούνος
• Φωτοτυπία πιστωτικής κάρτας, όταν επιλέγεται ως µέσο πληρωµής
• Εξουσοδότηση για δικαίωµα χρέωσης της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από Αστυνοµία ή Τράπεζα,αν ο αιτών είναι διαφορετικός
από τον κάτοχο της κάρτας
• Σφραγίδα της επιχείρησης στην αίτηση/ σύµβαση
• Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αστυνοµία ή τράπεζα,
αν ο αιτών δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος
• Φωτοτυπία του ΦΕΚ και της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναφέρουν
τον νόµιµο εκπρόσωπο
ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ο.Ε. & Ε.Ε
• Όλα τα παραπάνω εκτός της φωτοτυπίας του ΦΕΚ
• Φωτοτυπία του ισχύοντος καταστατικού θεωρηµένο από το αρµόδιο (της έδρας)
Πρωτοδικείο

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εργαλεία ∆ηµιουργίας ηλεκτρονικών καταστηµάτων
Πακέτα ηλεκτρονικού εµπορίου
•
•
•
•
•
•

ecBuilder,
StoreBot,
MyStore,
EZ-Mall,
SoftCart,
SmartStore professional

Το περιβάλλον του Smart Store είναι γραµµένο και στην ελληνική γλώσσα πράγµα για
την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων ρυθµίσεων και παραµέτρων
Γενικές ρυθµίσεις του προγράµµατος :
• Ρυθµίσεις γενικών παραµέτρων
• Επιλογή γλώσσας καταλόγου

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Smartore Professional
Ορισµός περιοχών φορολόγησης και
φορολογικών συντελεστών:

Ορισµός πρότυπου
φορολογικού συντελεστή:

Ορισµός πρότυπης περιοχής
φορολόγησης:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Smartore Professional (Συνέχεια)
Απεικόνιση φορολογικών ρυθµίσεων:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Smartore Professional (Συνέχεια)
Εισαγωγή εµπορευµάτων και φορολογικών
συντελεστών για αυτά:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Smartore Professional (Συνέχεια)
Απεικόνιση εµπορευµάτων και φορολογικών
συντελεστών για τα προϊόντα:

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Smartore Professional (Συνέχεια)
Απεικόνιση ορισµού εφορίας και ΦΠΑ αποστολής:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Web Εργαλεία δηµιουργίας ηλεκτρονικού καταστήµατος
http://www.internetq.net/shopper.php
http://www.virtual.gr/commerce.htm
http://www.e2b.gr/ecommerce.htm
http://www.northlink.gr/main.html
http://www.instore.gr/indexgr.htm
http://www.allweb.gr
http://www.easycommerce.gr
http://www.commercekey.gr
http://www.openshop.gr
http://www.emporos.gr
Έκδοση Lite
Το περιβάλλον του χρήστηadministrator :

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πλατφόρµα “emporos”
Εισαγωγή χώρας:

Επιλογή γλώσσας καταστήµατος:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πλατφόρµα “emporos” (Συνέχεια)
Καθορισµός φορολογικών συντελεστών:
Βήµα 1ο: Ορισµός φορολογικής ζώνης

Βήµα 2ο: Ορισµός
φορολογικής κλάσης
Αν ορίσω συντελεστές ΦΠΑ µε την ίδια
προτεραιότητα, τότε αυτοί οι συντελεστές
προστίθενται για να δώσουν την µικτή
τελική αξία του προϊόντος. Σε αντίθετη
περίπτωση επιπροστίθενται.

Βήµα 3ο:
Προσδιορισµός
συντελεστή ΦΠΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πλατφόρµα “emporos” (Συνέχεια)
Εγγραφή στο σύστηµα:

Αποστολή προϊόντων:
Άλλη
χώρα

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύγκριση των δυο εργαλείων

Smarstore

Emporos

Πλεονεκτήµατα:

Πλεονεκτήµατα:
• Ταχύτητα πλατφόρµας
• Φιλικότερο περιβάλλον για τον
χρήστη-καταναλωτή
• Τεχνική υποστήριξη
• Φιλοξενία σε εξυπηρετητές της
εταιρίας
• Απευθύνεται σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (οι εκδόσεις Starter &
Lite)
Μειονεκτήµατα:

• Οικονοµικό εργαλείο
• Πληθώρα ρυθµίσεων εφαρµογής
• Πλήθος παραµετροποιήσεων για
το ηλεκτρονικό κατάστηµα
• Ορισµός άπειρων φορολογικών
συντελεστών

Μειονεκτήµατα:
• Ελλιπής τεχνική υποστήριξη
• Επιβάρυνση για την φιλοξενία
του ηλεκτρονικού καταστήµατος
στους servers της εταιρίας

• Έλλειψη δυνατότητας επιλογής
έκδοσης τιµολογίου (για την έκδοση
Starter & Lite της εφαρµογής)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρα φορολογίας ηλεκτρονικού εµπορίου
Άρθρο 18α Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Ν.2193/03)
Πάρ. 4
Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας και εκφράζονται σε ξένη
γλώσσα και νόµισµα απαιτείται για λόγους ελέγχου να διατυπώνονται και στην ελληνική γλώσσα
και στο εθνικό νόµισµα (ευρώ).
Παρ. 5
Τα τιµολόγια που εκδίδονται είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε χαρτί ή, υπό τον όρο της
αποδοχής του παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά µέσα.
Πάρ. 6
Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι
η γνησιότητα της προέλευσης τους και η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται:
α) είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής
β) είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI)
Παρ. 9
Καθορισµός του τόπου αποθήκευσης.
Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να γνωστοποιεί άµεσα στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν, καθώς και κάθε µεταβολή του τόπου
αυτού.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 35α Κώδικας ΦΠΑ (Ν.3259/04)
Ειδικό καθεστώς για µη εγκατεστηµένoυς στην Κοινότητα υποκείµενους στο φόρο, οι
οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενους µέσα στην Κοινότητα
Παρ. 3
Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος επιλέγει ως κράτος - µέλος
αναγνώρισης την Ελλάδα και υπάγεται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού
υποχρεούται να δηλώνει την ένταξη και την έξοδο του από το καθεστώς αυτό µε την
υποβολή, ηλεκτρονικά, της κατά περίπτωση σχετικής δήλωσης. Μετά την υποβολή της
δήλωσης αναγνώρισης χορηγείται ειδικός κωδικός αριθµός αναγνώρισης στον µη
εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο. Ο αριθµός αυτός κοινοποιείται µε ηλεκτρονικά
µέσα στον µη εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έκτη οδηγία ΦΠΑ (Οδηγία 77/388/ΕΟΚ)
Άρθρο 6 Ορισµός ηλεκτρονικών υπηρεσιών
• Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή
δραστηριότητες αναψυχής και άλλες παρόµοιες δραστηριότητες, µεταξύ άλλων τις
δραστηριότητες των οργανωτών των εν λόγω δραστηριοτήτων
• Λογισµικό
• Επεξεργασία δεδοµένων, η οποία περιλαµβάνει ρητά τις υπηρεσίες πληροφορικής, µεταξύ
άλλων τη φιλοξενία και τον σχεδιασµό σελίδων web ή παρόµοιες υπηρεσίες
• Παροχή πληροφοριών
Άρθρο 9 παρ. 2 εδ. στ
• Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από φορέα µη εγκατεστηµένο στην ΕΕ, σε ένα πελάτη στην
ΕΕ, ο τόπος φορολογίας θα είναι εντός της ΕΕ, κατά συνέπεια θα υπόκεινται στον ΦΠΑ
• Όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα εγκατεστηµένο στην ΕΕ προς ένα πελάτη µη
εγκατεστηµένο στην ΕΕ, ο τόπος της φορολογίας θα είναι αυτός όπου βρίσκεται ο πελάτης, και
οι υπηρεσίες δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ της ΕΕ
• Όταν ένας φορέας της ΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε υποκείµενο στο φόρο (δηλαδή σε
άλλη επιχείρηση) σε άλλο κράτος µέλος, ο τόπος της παροχής είναι ο τόπος εγκατάστασης του
πελάτη
• Όταν ο ίδιος φορέας, παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε ιδιώτη στην ΕΕ ή σε υποκείµενο στο
φόρο στο ίδιο κράτος µέλος, ο τόπος παροχής είναι ο τόπος εγκατάστασης του προµηθευτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το σύστηµα V.I.E.S στην ενιαία αγορά
∆ηµιουργήθηκε για να επιτρέψει τη ροή των σχετικών στοιχείων στο εσωτερικό της
Κοινότητας, το οποίο επιτρέπει:
• στις επιχειρήσεις να λαµβάνουν έγκυρη επιβεβαίωση των αριθµών Φ.Π.Α
των εµπορικών συνεργατών τους
• στις διοικήσεις Φ.Π.Α να επιτηρούν και να ελέγχουν τις κατάλληλες
πληροφορίες ενδοκοινοτικού εµπορίου για τον εντοπισµό κάθε είδους παρατυπιών
Για να εγγραφεί κάποιος επιτηδευµατίας που έχει έδρα την Ελλάδα στο σύστηµα vies
θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστηµα του taxisnet του Υπουργείου Οικονοµικών, το
οποίο βρίσκεται στη σελίδα www.taxisnet.gr.
Για την επαλήθευση της ορθότητας του ΑΦΜ ενός πελάτη ή προµηθευτή, θα πρέπει
να εισαχθεί το ΑΦΜ του στο επίσηµο site ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο
προστιθέµενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/el/vieshome.htm

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το σύστηµα V.I.E.S στην ενιαία αγορά (Συνέχεια)
Στην πρώτη οθόνη εισάγουµε τα στοιχεία του ενδιαφεροµένου, τα οποία είναι: το
κράτος µέλος στο οποίο ανήκει και ο αριθµός ΦΠΑ του επιτηδευµατία.

Αν ο αριθµός ΦΠΑ είναι έγκυρος, τότε θα εµφανίσει το µήνυµα «Ναι ο αριθµός ΦΠΑ
ισχύει».

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το σύστηµα V.I.E.S στην ενιαία αγορά (Συνέχεια)
Ειδικό καθεστώς για τους µη εγκατεστηµένους στην κοινότητα επιτηδευµατίες
Για να αποκτήσει κάποιος λογαριασµό ΦΠΑ στην Ελλάδα θα πρέπει να εγγραφεί στην
παρακάτω διεύθυνση: http://ecom.e-oikonomia.gr/ecom/ (VatonE_services)
Στην περίπτωση που ο επιτηδευµατίας επιθυµεί να εγγραφεί στο φορολογικό σύστηµα
της Ελλάδας και έχει λάβει ειδικό κωδικό αναγνώρισης στην Ελλάδα, υποβάλει
ηλεκτρονικά την ειδική δήλωση ΦΠΑ κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι την 20η
ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο αναφοράς.
Στην ειδική δήλωση Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται:
• Ο ειδικός κωδικός αριθµός αναγνώρισης
• Η συνολική αξία της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χωρίς το Φ.Π.Α., για τη
φορολογική περίοδο
• Το συνολικό ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος - µέλος κατανάλωσης
στο οποίο οφείλεται φόρος
• Αναφέρονται επίσης οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές και το συνολικό ποσό
του φόρου που οφείλεται
• Η ειδική δήλωση ΦΠΑ σηµπληρώνεται σε Ευρώ. Αν η παροχή υπηρεσιών έχει
πραγµατοποιηθεί σε άλλο νόµισµα, λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική ισοτιµία
που ισχύει την τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το σύστηµα V.I.E.S στην ενιαία αγορά (Συνέχεια)

Η 14η ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται
αρµόδια υπηρεσία για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των αιτήσεων για την χορήγηση ειδικού αριθµού
αναγνώρισης
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του αιτούντος, καθώς και τη
χορήγηση του ειδικού αριθµού αναγνώρισης
γ) την ηλεκτρονική παραλαβή της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
δ) την επιβεβαίωση της καταβολής του οφειλόµενου φόρου
ε) την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των Κρατών - Μελών για την επαλήθευση της
ακρίβειας των συναλλαγών, οι οποίες καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς του
άρθρου αυτού
στ) την κατανοµή των ποσών που αναλογούν στα άλλα Κράτη - Μέλη µε βάση τα
στοιχεία των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και της Τράπεζας της Ελλάδος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Λογισµικό φορολογίας των διαδικτυακών επιχειρήσεων
Λογισµικό SAP
Το SAP αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση για µεγάλα καταστήµατα, τα όποια
διαθέτουν πληθώρα προϊόντων, όγκο συναλλαγών και πολλά τµήµατα
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ενός χρήστη ενηµερώνονται τα
παρακάτω τµήµατα µε σειρά προτεραιότητας:
• Τµήµα παραγγελιών
• Η αποθήκη
• Το λογιστήριο
• Ο µεταφορέας
Το λογιστήριο διαθέτει τα εξής στοιχεία: από το µενού Πελάτες - Προβολή, µπορεί να
δει την καρτέλα του πελάτη µε τα ακριβή στοιχεία του και το είδος της συναλλαγής.

Απεικόνιση συναλλαγών πελάτη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Λογισµικό φορολογίας των διαδικτυακών επιχειρήσεων
Λογισµικό SAP (Συνέχεια)
Εγγραφές συναλλαγής από το λογιστήριο Ο διαχειριστής του ΠΣ έχει τη δυνατότητα
να δει την εξέλιξη της παραγγελίας και να
παρακολουθήσει τις κινήσεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί από κάθε τµήµα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Είδη περιοδικών δηλώσεων
Όταν η ηλεκτρονική επιχείρηση δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο, και οι
συναλλαγές της πραγµατοποιούνται στον ελληνικό χώρο, τότε στο τέλος κάθε µήνα θα
πρέπει να υποβάλλεται µια περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Οι πωλήσεις
ηλεκτρονικού εµπορίου
φορολογούνται µε ΦΠΑ
18% και συµπληρώνεται

Σύνολα

• Το πεδίο µε κωδικό
303 «εκροές
ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις»
• Το πεδίο µε κωδικό
333 «φόρος 18 %»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Είδη περιοδικών δηλώσεων (Συνέχεια)
Όταν η επιχείρηση πραγµατοποιεί πωλήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τότε η επιχείρηση υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. τα εξής έντυπα:
1. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ. (Υποβάλλεται κάθε τρίµηνο από εταιρίες µε βιβλία Β
κατηγορίας και κάθε µήνα από εταιρίες µε βιβλία Γ κατηγορίας ).

Για πωλήσεις στην Κοινότητα
συµπληρώνεται:
• Το πεδίο 309 «ενδοκοινοτικές
παραδόσεις, εξαγωγές
απαλλασσόµενες µε δικαίωµα
έκπτωσης»
• Το πεδίο 342 «συνολικές
ενδοκοινοτικές παραδόσεις»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Είδη περιοδικών δηλώσεων (Συνέχεια)
2. Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή ανακεφαιωτικό listing. (Υποβάλλεται κάθε
τρίµηνο µαζί µε τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από εταιρίες µε Β κατηγορία βιβλίων.
Οι Α.Ε. υποβάλουν αυτόν τον πίνακα κάθε µήνα).

Αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται από τα Κράτη-Μέλη για το σχηµατισµό των
αριθµών φορολογικού µητρώου ΦΠΑ (Ενδεικτικοί)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Είδη περιοδικών δηλώσεων (Συνέχεια)
3. Πίνακας Intrastat. ( Συνυποβάλλεται ταυτόχρονα µε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ
ανάλογα µε τη κατηγορία βιβλίων εφόσον τα έσοδα έχουν υπερβεί το κατώφλι των
29000 € (27500 € για το 2004). Σηµειώνεται ότι τα έσοδα δεν µηδενίζονται µε την
πάροδο του έτους).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων
Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει θεσπίσει µια σειρά από µέτρα που
πρέπει να παίρνονται από τις επιχειρήσεις προκειµένου να διευκολύνεται ο έλεγχος και
να αποφεύγεται η φοροδιαφυγή, όπως η Ειδική Ασφαλής Φορολογική ∆ιάταξη
Σήµανσης Στοιχείων (ΕΣΦ∆ΣΣ).
Το ευρέως διαδεδοµένο µηχάνηµα για ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι το µηχάνηµα
“TaxLine” της εταιρίας quest. Αυτό ισχύει γιατί το µηχάνηµα µπορεί να συνεργαστεί
µε όλες τις πλατφόρµες των σηµερινών ηλεκτρονικών καταστηµάτων.

Το µηχάνηµα της quest
TaxLine 1000

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων (Συνέχεια)
Κατά την έκδοση παραστατικού από εκτυπωτή ή από φορολογική ταµειακή µηχανή το
µηχάνηµα εκδίδει και µία απόδειξη µε κωδικοποιηµένα στοιχεία της συναλλαγής όπως
παρακάτω:

Το παραστατικό , το οποίο εκδίδεται προς τον πελάτη αναγράφει και έναν αριθµό, ο
οποίος παράγεται από το µηχάνηµα και είναι µοναδικός για κάθε συναλλαγή.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων (Συνέχεια)
Τα δελτία που µπορούν να εκδοθούν από µια συσκευή ΕΑ∆ΦΣΣ είναι τα ακόλουθα:
• ∆ελτίο Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου (∆ΦΣΣ)
• ∆ελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ηµέρας (∆ΣΥΜ)
• ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων (∆ΗΦΑΣΣ) – «Ζ»
• ∆ελτίο
Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων
(∆ΠΑΦΜΗΣ), το οποίο ονοµάζεται επίσης «Ειδικό Φορολογικό ∆ελτίο» (ΕΦ∆)

Άλλες δυνατότητες:
∆ίδεται στο κατάστηµα η δυνατότητα να επιλέξει το λογισµικό ή να το δηµιουργήσει
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του, µε το οποίο θα µπορούν να τυπώνονται τα παραστατικά
των συναλλαγών και θα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται µε το λογισµικό του
µηχανήµατος έτσι, ώστε να τυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία στο παραστατικό.
Το λογισµικό αυτό πρέπει να σταλεί οπωσδήποτε στην εφορία ή σε ανάλογο τµήµα του
υπουργείου οικονοµικών για έλεγχο αποτελεσµατικότητας.
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Πρόστιµα
Σύµφωνα µε το νόµο 2325/1997 ορίζονται πρόστιµα για φορολογικές παραβάσεις που
αφορούν τα βιβλία και τα στοιχεία του Κ.Β.Σ.
Σύµφωνα µε αυτό το νόµο ορίζονται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.
∆ιοικητικές κυρώσεις
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992
ΦΕΚ 84 Α’) τιµωρείται µε πρόστιµο που προσδιορίζεται κατ’ αντικειµενικό τρόπο. Για
το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δύο βάσεις υπολογισµού, συντελεστές βαρύτητας, και
ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, γενικές και
αυτοτελείς.
• Για τις γενικές παραβάσεις λαµβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισµού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.
1) και εφαρµόζεται ο συντελεστής βαρύτητας µε αριθµητική τιµή ένα (1).
Ένα πρόστιµο ανά διαχειριστική περίοδο:
Α κατηγορία: 293 €.
Β κατηγορία: 586 €.
Γ κατηγορία: 880 €.
• Για τις αυτοτελείς παραβάσεις λαµβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισµού Νο 1
(ΒΑΣ.ΥΠ. 1) και εφαρµόζεται εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικα ο συντελεστής
βαρύτητας µε αριθµητική τιµή ένα (1). Το ύψος του προστίµου εξαρτάται από το
ύψος της παράβασης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πρόστιµα (Συνέχεια)
Είδη γενικών παραβάσεων:
• Μη τήρηση βιβλίων υποχρεωτικών και πρόσθετων
• Ελλιπής περιγραφή ειδών στα βιβλία και στοιχεία
• Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων
• Μη σύνταξη ή εκπρόθεσµη σύνταξη ισολογισµού
• Παρεµπόδιση προληπτικού φορολογικού ελέγχου
• Μη τήρηση αναλυτικής λογιστικής
Τύποι αυτοτελών παραβάσεων:
• Παράλειψη έκδοσης στοιχείων Κ.Β.Σ.
• Έκδοση αθεώρητων στοιχείων
• Ανακριβής ή µη αναγραφή βασικών στοιχείων (ΑΦΜ, επωνυµία)
• Μη καταχώρηση στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου
• Ανύπαρκτες καταχωρήσεις εσόδων ή πωλήσεων
• Μη εµπρόθεσµη εκτύπωση κάθε βιβλίου, του µηνιαίου ισοζυγίου γενικού καθολικού
και της µηνιαίας κατάστασης του βιβλίου αποθήκης
• Μη κάλυψη από τα προγράµµατα λογισµικού των υποχρεώσεων που προβλέπονται

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πρόστιµα (Συνέχεια)
Ποινικές κυρώσεις

Όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή
στο σύνολό της ή για µέρος αυτής, τιµωρείται:
α) Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών
φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
β) Με κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ
γ) Όταν η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, για την
πλαστότητα ή εικονικότητα των οποίων καταδικάζεται ο δράστης, υπερβαίνει το ποσό
των ογδόντα εκατοµµυρίων (80.000.000) δραχµών ή 235.000 €, επιβάλλεται ως
παρεπόµενη ποινή το κλείσιµο του καταστήµατος, γραφείου, εργοστασίου,
εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά επαγγελµατικής εγκατάστασης αυτού µέχρι ένα (1)
µήνα

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Νοµικά χαρακτηριστικά ορισµού ονόµατος χώρου (domain name)
• Η εκχώρηση των ονοµάτων χώρου µε κατάληξη «.gr» διέπεται (αρθ.3 παρ.7) από την
αρχή της χρονικής προτεραιότητας
• Mε ειδική πρόβλεψη του αρθ.3 παρ.8 απελευθερώνεται η «αγορά» των ελληνικών
domain names µε το δικαίωµα συµµετοχής και αλλοδαπών προσώπων
• H εταιρία που χρησιµοποιεί ένα συγκεκριµένο όνοµα χώρου στο διαδίκτυο πρέπει να
το κατοχυρώσει και ως διακριτικό της γνώρισµα µε βάση τις κείµενες διατάξεις, ώστε
να αποφύγει τυχούσες µελλοντικές συγκρούσεις και να αυξήσει την νοµική ισχύ του
δικαιώµατός της πάνω στο συγκεκριµένο όνοµα
• Επιτρέπεται η καταχώρηση ονοµάτων ∆ιαδικτύου µε διακριτικά γνωρίσµατα
παρόµοιων µε αυτά τρίτων περιορίζοντας έτσι ο πεδίο προστασίας των τελευταίων
• Η ΕΕΤΤ, ως υπέυθυνος φορέας, δικαιούται να προβεί σε διαγραφή ονόµατος χώρου
ανεξάρτητα από ενδεχόµενη υπάρξη απόφασης δικαστηρίου
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Σχέσεις µεταξύ Εταιρίας και Παρόχων Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP)
Η Σύµβαση φιλοξενίας από την πλευρά του ISP περιλαµβάνει:
• Εξασφάλιση απαραίτητης χωρητικότητας µνήµης για την φιλοξενία του εταιρικού
ιστότοπου
• Απρόσκοπτη πρόσβαση στον εταιρικό ιστότοπο
• Παρεπόµενες παροχές όπως :
1. Επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των πληροφοριών από την επίσκεψη
των χρηστών στον εµπορικό ιστότοπο
2. Σύνδεση της σελίδας µε µηχανές αναζήτησης
3. ∆ηµιουργία λογαριασµών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Η Σύµβαση φιλοξενίας από την πλευρά της εταιρίας περιλαµβάνει:
• Καταβολή της αµοιβής του ISP που αντιστοιχεί στις παρεχόµενες από εκείνον
υπηρεσίες
• ∆ιαφύλαξη των κωδικών πρόσβασης που της παρέχονται
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Ευθύνες των Παρόχων ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών (ISPs)
Η Οδηγία 2000/31 προσδιόρισε το καθεστώς απαλλαγής από την ευθύνη τους σχετικά
µε το περιεχόµενο των σελίδων.
Οι περισσότερες εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων δεν εξετάζουν το περιεχόµενο των
σελίδων παρά µόνο εφόσον υπάρξει διαµαρτυρία από κάποιον τρίτο.
Ευθύνη των Παρόχων Σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο (Internet Access Providers)
• Η βασική αποστολή ενός παρόχου σύνδεσης (Internet Access Provider) είναι η
πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Οι κοινοτικές Οδηγίες επιβάλλουν την αρχή της έλλειψης ευθύνης του παρόχου για
το µεταδιδόµενο περιεχόµενο
• Απαλλαγή από την ευθύνη της «αυτόµατης, ενδιάµεσης και προσωρινής
αποθήκευσης» (caching) των πληροφοριών
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Γενικοί Όροι Συναλλαγών
Για τη διασφάλιση των συµφερόντων της, µια εταιρία πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα :
1. Να επιστήσει την προσοχή των επισκεπτών της στους ΓΟΣ :
- Mε ειδικό σύνδεσµο (link) στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας, ο οποίος πρέπει να
περιλαµβάνει όλους τους όρους της σύµβασης και τους ΓΟΣ
- Στην αρχή της συναλλαγής ή πριν από την ολοκλήρωσή της
- Με ειδικό εικονίδιο που να αποστέλλει email στο χρήστη µε τους όρους
- Με ειδικό σύνδεσµο (link) πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής δίπλα στο
εικονίδιο «Αποδέχοµαι» (I Accept)
2. Να φροντήσει, ώστε οι όροι να είναι ευανάγνωστοι και να περιλαµβάνονται σε
εµφανές-κεντρικό σηµείο του ηλεκτρονικού εγγράφου
3. Να υπάρχει ρητή αναφορά ότι οι συγκεκριµένοι όροι αποτελούν ΓΟΣ
4. Οι ΓΟΣ να είναι διατυπωµένοι στη γλώσσα της συναλλαγής (για ελληνικά websites
ασφαλώς στα ελληνικά). Η χρήση ενός εξυπηρετητή (server) εγκατεστηµένου στο
εξωτερικό δεν αρκεί για να προσδώσει στοιχεία αλλοδαπότητας στη διαδικτυακή
συναλλαγή
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Όροι χρήσης της ιστοσελίδας (Terms of use)
• Να γίνεται ειδική αναφορά και να αναλύονται οι λόγοι σε περίπτωση που το site κάνει
χρήση cookies ή άλλου παρεµφερούς λογισµικού
• Να γίνεται ειδική υπενθύµηση αν οι Όροι Χρήσης περιλαµβάνουν και Γενικούς
Όρους Συναλλαγών
• Να επισηµαίνονται οι ειδικές ρήτρες αποποίησης ή/ και περιορισµού της ευθύνης µε
τρόπο εµφανή, σαφή και ξεκάθαρο
• Να γίνεται αναφορά στις τεχνικές και στο επίπεδο ασφάλειας της ιστοσελίδας για
την ενηµέρωση του χρήστη (πιστοποίηση ιστοσελίδας µέσω trust marks όπως
ΒΒΒonline, Τrust-e, VerySign)
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Κατάρτιση Ηλεκτρονικών Συµβάσεων
Ηλεκτρονικά έγγραφα ως συστατικός τύπος της ηλεκτρονικής δικαιοπραξίας
Οι συναλλασσόµενοι έχουν την ευχέρεια κατόπιν συµφωνίας να µην κάνουν χρήση
προηγµένης ή απλής ηλεκτρονικής υπογραφής για να παράγουν έννοµα αποτελέσµατα
στις εµπορικές τους συναλλαγές

Τρόποι σύναψης ηλεκτρονικών συµβάσεων
α) Σύναψη συµβάσεων µε e-mail
β) Σύναψη σύµβασης µε µήνυµα µέσω ιστοσελίδας
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Κατάρτιση Ηλεκτρονικών Συµβάσεων (Συνέχεια)
∆ικαίωµα υπαναχώρησης από την καταρτισθείσα σύµβαση
Το αρθ. 4 παρ.10 του Ν. 2251/1994 ορίζει ως προθεσµία αναιτιολόγητης
υπαναχώρησης του καταναλωτή από την σύµβαση τις 10 ηµέρες, εφόσον η πρόταση
έγινε από τον προµηθευτή.
Η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που είχε
καταβάλει, χωρίς επιβάρυνση, εντός 30 ηµερών.
Ηλεκτρονικά έγγραφα ως αποδεικτικός τύπος της ηλεκτρονικής δικαιοπραξίας
• Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
• Άλλα ηλεκτρονικά έγγραφα µε απλές ηλεκτρονικές υπογραφές.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελεί µέσο απόδειξης της γνησιότητας ενός
ηλεκτρονικού εγγράφου (password ISP + ηλεκτρονική διεύθυνση = µαχητό τεκµήριο
ταυτότητας)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Προστασία προµηθευτή
Oδηγία 85/374/ΕΟΚ
Απαλλακτικές ρήτρες στους Γενικούς Όρους των Συναλλαγών
• Ρήτρες που αφορούν το µέτρο της ευθύνης του παραγωγού-προµηθευτή
• Ρήτρες που αφορούν την έκταση της ευθύνης

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Οργανώσεις προστασίας καταναλωτών
∆ιεθνείς οργανισµοί
• ∆ιεθνής Οργάνωση Καταναλωτικών Ενώσεων (IOCU)
∆ιεξαγωγή έρευνας, το 2001, διεθνούς οµάδας ερευνητών από 15 οργανισµούς
καταναλωτών από όλο τον κόσµο για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από websites.
(αποτελέσµατα 1,2)
Ελληνικοί οργανισµοί προστασίας καταναλωτών
• ΚΕ.Π.ΚΑ
• Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
• IΝΚΑ
• ΕΦΤΑ
Ειδικά Νοµοθετήµατα
• Σύµβασης της Ρώµης (1980)
• Οδηγία 89/552/ΕΟΚ
• Οδηγία 97/7/ΕΚ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !

