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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΟρισµόςΟρισµός

««ΗλεκτρονικόΗλεκτρονικό εµπόριοεµπόριο είναιείναι η διαδικασία κατά την οποία µια επιχείρηση λειη διαδικασία κατά την οποία µια επιχείρηση λειτουργείτουργεί
µέσωµέσω του ∆ιατου ∆ιαδικτύουδικτύου. . ΣτηνΣτην πιοπιο εµφανήεµφανή τουτου µορφήµορφή είναιείναι ηη πώλησηπώληση προϊόντωνπροϊόντων και και 
υπηρεσιών υπηρεσιών στουςστους καταναλωτέςκαταναλωτές,, µέσωµέσω ∆ιαδικτύου,∆ιαδικτύου, αλλάαλλά ουσιαστικάουσιαστικά οποιαδήποτεοποιαδήποτε
επιχειρηµατικήεπιχειρηµατική συναλλαγήσυναλλαγή γίνεταιγίνεται ηλεκτρονικάηλεκτρονικά αποτελείαποτελεί µέροςµέρος τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού
εµπορίουεµπορίου..



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Προγενέστερες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίουΠρογενέστερες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου

CommunitiesCommunities of Commerceof Commerce
Πρόκειται για Πρόκειται για εταιρεεταιρείεςίες πουπου παίζουνπαίζουν τοντον ρόλορόλο τουτου µεσάζονταµεσάζοντα καικαι ονοµάζονταιονοµάζονται thirdthird
partyparty webweb destinationsdestinations. . 

•• CollaborativeCollaborative CommerceCommerce
Στόχος αυτής της οµάδας Στόχος αυτής της οµάδας ηη συσυµµµµετοχήετοχή καικαι υποστήριξηυποστήριξη ενδιάµεσωνενδιάµεσων διαδικασιώνδιαδικασιών απόαπό
ενδιάµεσουςενδιάµεσους φορείςφορείς. . 

BasicBasic ee--CommerceCommerce
EEίδοςίδος ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου ανάµεσαανάµεσα σεσε αγοραστέςαγοραστές καικαι προµηθευτέςπροµηθευτές χωρίςχωρίς
κάποιονκάποιον διαδιαµµεσολαβητικόεσολαβητικό φορέαφορέα. . 

•• ΕΕDIDI
Στόχοι του Στόχοι του EDI EDI (Electronic Data Interchange)(Electronic Data Interchange) είναι:είναι:
αα) ) θαθα παραλαµβάνειπαραλαµβάνει µεγάλοµεγάλο όγκοόγκο πληροφοριώνπληροφοριών
ββ) ) θαθα τιςτις κατηγοριοποιείκατηγοριοποιεί καικαι
γγ) ) θαθα τιςτις προσφέρειπροσφέρει στιςστις εταιρείεςεταιρείες υπόυπό µµορφήορφή οµάδωνοµάδων
ΤοΤο µεγάλοµεγάλο πλεονέκτηµαπλεονέκτηµα αυτούαυτού τουτου είδουςείδους επεξεργασίαςεπεξεργασίας τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας είναιείναι ηη
µείωσηµείωση τωντων λαθώνλαθών καικαι ηη ελαχιστοποίησηελαχιστοποίηση τουτου χρόνουχρόνου τωντων συναλλαγώνσυναλλαγών τωντων
εταιρειώνεταιρειών. . 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Προτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού ΕµπορίουΠροτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου

ΒΙΤΒΙΤ ΤΑΧΤΑΧ
Πρόκειται για πρόστασηΠρόκειται για πρόσταση εεπιτροπήπιτροπήςς εµπειρογνωµόνωνεµπειρογνωµόνων τηςτης ΕΟΚΕΟΚ η οποία το 1996 η οποία το 1996 
πρότεινεπρότεινε τηντην επιβολήεπιβολή ειδικήςειδικής φορολογίαςφορολογίας, , τηςτης λεγόµενηςλεγόµενης bitbit taxtax, , στοστο ηλεκτρονικόηλεκτρονικό
εµπόριοεµπόριο
Σηµαντικοί παράγοντες γΣηµαντικοί παράγοντες γιαια τηντην επιβολήεπιβολή τηςτης bit bit taxtax είναι:είναι:
•• ΟΟ χρόνοςχρόνος χρήσηςχρήσης τουτου internet internet καικαι
•• ΗΗ απόστασηαπόσταση ανάµεσαανάµεσα σταστα αλληλοσυνδεόµενααλληλοσυνδεόµενα σηµείασηµεία
ΕπιχειρήµαταΕπιχειρήµατα υπέρυπέρ τηςτης µηµη επιβολήςεπιβολής τουτου bit tax:bit tax:
•• ΦΦορολορολόόγγησηηση ττηηςς κατανάλωσηκατανάλωσηςς τωντων bits bits χωρίςχωρίς αναφοράαναφορά στηνστην αξίααξία
•• ∆ιαφορετική φ∆ιαφορετική φορολορολόγησηόγηση των των πράξεπράξεωνων σύµφωνα  µε τον σύµφωνα  µε τον κλασσικόκλασσικό ήή ηλεκτρονικηλεκτρονικό ό 
τρόπο σύναψής τουςτρόπο σύναψής τους

Global Global ΕΕmailmail taxtax
ΠΠρρόότατασηση επιτροπήεπιτροπήςς τωντων ΗνωµένωνΗνωµένων ΕθνώνΕθνών για τγια τηηνν επιβολήεπιβολή τουτου λεγόµενουλεγόµενου Global Global 
ΕΕmailmail tax (1 cent tax (1 cent ανάανά 100 mail 1996100 mail 1996--19991999,, 60 60 διςδις ), ), µε σκοπό µε σκοπό τητηνν χρηµατοδότησηχρηµατοδότηση τωντων
ζωνώνζωνών χαµηλώνχαµηλών εισοδηµάτωνεισοδηµάτων καικαι τηντην ενίσχυσηενίσχυση τηςτης παγκόσµιαςπαγκόσµιας ανάπτυξηςανάπτυξης..



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Προτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού ΕµπορίουΠροτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου

ΦΦορολόγησηορολόγηση τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου κατάκατά τοντον ΟΟΣΑΟΟΣΑ::
Η επιτροπή του ΟΟΣΑ Η επιτροπή του ΟΟΣΑ σεσε συνεργασίασυνεργασία µεµε τηντην ΕνωµένηΕνωµένη ΕυρώπηΕυρώπη καικαι τιςτις κυβερνήσειςκυβερνήσεις
τηςτης ΦινλανδίαςΦινλανδίας καικαι τηςτης ΙαπωνίαςΙαπωνίας, , οργάνωσεοργάνωσε το Νοέµβριο του 1997, το Νοέµβριο του 1997, forumforum στοστο ΤΤurkuurku
της Ιαπωνίαςτης Ιαπωνίας,, όπουόπου δόθηκεδόθηκε εντολήεντολή στονστον ΟΟΣΑΟΟΣΑ νανα ερευνήσειερευνήσει τιςτις οικονοµικέςοικονοµικές καικαι
κοινωνικέςκοινωνικές πτυχέςπτυχές τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου. . 

ΤαΤα αποτελέσµατααποτελέσµατα αυτήςαυτής τηςτης έρευναςέρευνας παρουσιάστηκανπαρουσιάστηκαν στηστη διεθνήδιεθνή υπουργικήυπουργική σύνοδοσύνοδο
τηςτης OttawaOttawa τοντον ΟκτώβριοΟκτώβριο 19981998 καικαι ήτανήταν τατα ακόλουθαακόλουθα::
•• ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης εµπιστοσύνηςεµπιστοσύνης τωντων χρηστώνχρηστών καικαι των των καταναλωτώνκαταναλωτών για την:για την:
ii) ) ΘΘέσπισηέσπιση βασικώνβασικών κανόνωνκανόνων τηςτης ψηφιακήψηφιακήςς αγοράαγοράςς
iiii) ) ΒΒελτίωσηελτίωση τωντων σχετικώνσχετικών υποδοµώνυποδοµών
iiiiii) ) ΒεΒελτλτίωίωσηση ανάπτυξηανάπτυξηςς τωντων πλεονεκτηµάτωνπλεονεκτηµάτων τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου

•• Σκοπός της Σκοπός της θέσπισηθέσπισης τωνς των βασικώνβασικών κανόνωνκανόνων ήτανήταν::
i) i) ΗΗ προσαρµογήπροσαρµογή τωντων ήδηήδη υπαρχόντωνυπαρχόντων νοµικώννοµικών κανόνωνκανόνων στονστον ειδικόειδικό χαρακτήραχαρακτήρα τουτου
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου

ii) ii) ΗΗ αποσαφήνισηαποσαφήνιση --καικαι ιδίωςιδίως ηη επίτευξηεπίτευξη-- τηςτης ίσηςίσης µεταχείρισηςµεταχείρισης τωντων µορφώνµορφών
εµπορίουεµπορίου εκτόςεκτός καικαι εντόςεντός τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου

iii) iii) Η θΗ θέσπισηέσπιση τηςτης λεγόµενηλεγόµενηςς φορολογικήφορολογικήςς ουδετερότηταουδετερότηταςς τοτουυ ηλεκτρονικηλεκτρονικούού εµπεµποορρίουίου
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Προτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού ΕµπορίουΠροτάσεις Φορολογίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Κατευθυντήριες γραµµές της συνόδου της Κατευθυντήριες γραµµές της συνόδου της OttawaOttawa::

•• ΗΗ αρχήαρχή τηςτης φορολογικήςφορολογικής ουδετερότηταςουδετερότητας, , επισηµαίνειεπισηµαίνει ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο:ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο:

11) ) ∆∆ενεν πρέπειπρέπει νανα έχειέχει χειρότερηχειρότερη φορολογικήφορολογική µεταχείρισηµεταχείριση απόαπό τοτο κλασσικόκλασσικό εµπόριοεµπόριο, , 
δηλαδήδηλαδή δενδεν πρέπειπρέπει σε αυτό σε αυτό νανα επιβεπιβάλλεταιάλλεται ειδικόςειδικός φόροςφόρος

2) ∆2) ∆εν µπορεί να τύχειεν µπορεί να τύχει καλύτερηςκαλύτερης φορολογικήςφορολογικής µεταχείρισηςµεταχείρισης, , δηλαδήδηλαδή νανα απαλλασαπαλλασ--
σεταισεται τητηςς επιβολήεπιβολήςς φόρωνφόρων πουπου επιβάλλεπιβάλλεεταιται στιςστις κλασσικέςκλασσικές µορφέςµορφές εµπορίου εµπορίου 

•• Συµπληρωµατικές αρχέςΣυµπληρωµατικές αρχές ::

ΗΗ αρχήαρχή τηςτης αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας ((efficiencyefficiency))
ΗΗ αρχήαρχή τηςτης βεβαιότηταςβεβαιότητας καικαι τηςτης απλότηταςαπλότητας
ΗΗ αρχήαρχή τηςτης δικαιοσύνηςδικαιοσύνης ((equityequity) ) 
ΗΗ αρχήαρχή τηςτης ελαστικότηταςελαστικότητας ((flexibilityflexibility) ) 
ΗΗ αρχήαρχή τηςτης ευθυκρισίαςευθυκρισίας
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Προβλήµατα Φορολογίας Ηλεκτρονικού ΕµπορίουΠροβλήµατα Φορολογίας Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Προϋπόθεση για την εφαρµογή των αρχών είναι η επίλυση τωνΠροϋπόθεση για την εφαρµογή των αρχών είναι η επίλυση των ακόλουθωνακόλουθων
προβλπροβληµάτωνηµάτων::

αα) ) ΠΠροσδιορισµροσδιορισµόςός τουτου τόπουτόπου επιβολήςεπιβολής τηςτης φορολογίαςφορολογίας

ββ) ) ΝΝοµικοµικός ός χαρακτηρισµχαρακτηρισµόςός τωντων πράξεωνπράξεων πουπου υπόκεινταιυπόκεινται σεσε φόροφόρο

γγ) ) ΠΠροσδιορισµροσδιορισµόςός τουτου υπόχρεουυπόχρεου σεσε φορολόγησηφορολόγηση καταναλωτήκαταναλωτή
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Επίκαιροι Ορισµοί Ηλεκτρονικού ΕµπορίουΕπίκαιροι Ορισµοί Ηλεκτρονικού Εµπορίου

ΩςΩς καταναλωτήςκαταναλωτής:: ορίζεταιορίζεται σύµφωνασύµφωνα µµεε τοτο άρθάρθ..1 1 παρπαρ.4 .4 εδεδ..αα τουτου ΝΝ.. 22512251/1994 /1994 
««κάθεκάθε φυσικόφυσικό ήή νοµικόνοµικό πρόσωποπρόσωπο γιαγια τοτο οποίοοποίο προορίζονταιπροορίζονται τατα προϊόνταπροϊόντα καικαι οιοι
υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου προσφέρονταιπροσφέρονται στηνστην αγοράαγορά ήή τοτο πρόσωποπρόσωπο πουπου κάνεικάνει χρήσηχρήση τέτοιωντέτοιων
προϊόντωνπροϊόντων ήή υπηρεσιώνυπηρεσιών ωςως τελικόςτελικός αποδέκτηςαποδέκτης τουςτους»»
ΩςΩς προµηθευτήςπροµηθευτής:: ορίζεταιορίζεται σύµφωνασύµφωνα µµεε τοτο άρθάρθ. 1 . 1 παρπαρ.4 .4 εδεδ..ββ τουτου ΝΝ.. 2251/1994 2251/1994 
««κάθεκάθε φυσικόφυσικό ήή νοµικόνοµικό πρόσωποπρόσωπο πουπου, , κατάκατά τηντην άσκησηάσκηση τηςτης επαγγελµατικήςεπαγγελµατικής ήή
επιχειρηµατικήςεπιχειρηµατικής τουτου δραστηριότηταςδραστηριότητας προµηθεύειπροµηθεύει προϊόνταπροϊόντα ήή παρέχειπαρέχει υπηρεσίεςυπηρεσίες στονστον
καταναλωτήκαταναλωτή»»

ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες τηςτης ΚοινωνίαςΚοινωνίας τηςτης ΠληροφορίαςΠληροφορίας:: οποιαδήποτεοποιαδήποτε υπηρεσίαυπηρεσία τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας
τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας, , ήτοιήτοι κάθεκάθε υπηρεσίαυπηρεσία πουπου συνήθωςσυνήθως παρέχεταιπαρέχεται έναντιέναντι αµοιβήςαµοιβής, , µεµε
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά µέσαµέσα εξεξ αποστάσεωςαποστάσεως καικαι κατόπινκατόπιν προσωπικήςπροσωπικής επιλογήςεπιλογής ενόςενός αποδέκτηαποδέκτη
υπηρεσιώνυπηρεσιών ((ΠΠ..∆∆. 39/. 39/20012001, άρθ. 2, παρ. 2,, άρθ. 2, παρ. 2, ΦΕΚ ΦΕΚ ΑΑ'' 2828))

ΦορέαςΦορέας παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών:: κάθεκάθε φυσικόφυσικό ηη νοµικόνοµικό πρόσωποπρόσωπο πουπου παρέχειπαρέχει µιαµια
υπηρεσίαυπηρεσία τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας
ΕγκατεστηµένοςΕγκατεστηµένος φορέαςφορέας παροχήςπαροχής υπηρεσιώνυπηρεσιών:: φορέαςφορέας οο οποίοςοποίος ασκείασκεί ουσιαστικώςουσιαστικώς
µιαµια οικονοµικήοικονοµική δραστηριότηταδραστηριότητα µέσωµέσω µιαςµιας µόνιµηςµόνιµης εγκατάστασηςεγκατάστασης γιαγια αόριστηαόριστη χρονικήχρονική
διάρκειαδιάρκεια. . ΗΗ παρουσίαπαρουσία καικαι ηη χρήσηχρήση τωντων τεχνικώντεχνικών µέσωνµέσων καικαι τωντων τεχνολογιώντεχνολογιών πουπου
απαιτούνταιαπαιτούνται γιαγια τηντην παροχήπαροχή τηςτης υπηρεσίαςυπηρεσίας δενδεν συνιστούνσυνιστούν εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου φορέαφορέα
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Ορισµοί Ηλεκτρονικού ΕµπορίουΟρισµοί Ηλεκτρονικού Εµπορίου

ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου µµεε βάσηβάση τηντην οντότηταοντότητα πουπου
συναλλάσσεταισυναλλάσσεται ((φυσικήφυσική ήή νοµικήνοµική))

ΕπιχείρησηΕπιχείρηση--προςπρος--ΕπιχείρησηΕπιχείρηση ((BusinessBusiness--toto--BusinessBusiness ήή ΒΒ22ΒΒ))
ΠεριλαµβάνειΠεριλαµβάνει όλεςόλες τιςτις εφαρµογέςεφαρµογές πουπου καλύπτουνκαλύπτουν τηντην επικοινωνίαεπικοινωνία καικαι ανταλλαγήανταλλαγή
πληροφοριώνπληροφοριών µεταξύµεταξύ επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων..

ΕΕπιχείρησηπιχείρηση--προςπρος--ΚΚαταναλωτήαταναλωτή (business(business--toto--consumer consumer ήή B2CB2C))
ΠεριλαµβάνειΠεριλαµβάνει όλεςόλες τιςτις εφαρµογέςεφαρµογές πουπου καλύπτουνκαλύπτουν τηντην επικοινωνίαεπικοινωνία µµεε τοτονν καταναλωτήκαταναλωτή..

ΚΚαταναλωτήαταναλωτή--προςπρος--ΚΚαταναλωτήαταναλωτή (consumer(consumer--toto--consumer consumer ήή C2CC2C))
ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια µµίαία νεονεο--εισερχόµενηεισερχόµενη υποκατηγορίαυποκατηγορία τουτου B2C B2C πουπου δηµιουργείταιδηµιουργείται µµέσαέσα
απόαπό ττούςούς αναδυόµεναναδυόµενους χώρους αγοράςους χώρους αγοράς ((marketplacesmarketplaces))..



Ορισµοί Ηλεκτρονικού ΕµπορίουΟρισµοί Ηλεκτρονικού Εµπορίου

ΚΚατηγορίεςατηγορίες ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών εγγράφωνεγγράφων::
αα. . ΓνήσιαΓνήσια ηλεκτρονικάηλεκτρονικά έγγραφαέγγραφα ήή ηλεκτρονικάηλεκτρονικά έγγραφαέγγραφα µεµε στενήστενή έννοιαέννοια
ΕίναιΕίναι έγγραφαέγγραφα µεµε ολοκληρωτικάολοκληρωτικά ηλεκτρονικήηλεκτρονική υπόστασηυπόσταση, , δηλδηλ. . καταχωρήσειςκαταχωρήσεις
ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών δεδοµένωνδεδοµένων σεσε µαγνητικόµαγνητικό υλικόυλικό ((ππ..χχ. . σκληρόσκληρό δίσκοδίσκο, , δισκέταδισκέτα, , zipzip, , cdcd
κκ..λλ..ππ..).).
ββ. . ΜηΜη γνήσιαγνήσια ηλεκτρονικάηλεκτρονικά έγγραφαέγγραφα
ΜηΜη γνήσιαγνήσια ηλεκτρονικάηλεκτρονικά έγγραφαέγγραφα είναιείναι χάρτιναχάρτινα έγγραφαέγγραφα µεµε περιεχόµενοπεριεχόµενο καικαι
υπογραφήυπογραφή ηλεκτρονικάηλεκτρονικά αποτυπωµένααποτυπωµένα σσ' ' αυτάαυτά είναιείναι τα ακόλουθα:τα ακόλουθα:
•• ΤΤοο τηλεοµοιότυποτηλεοµοιότυπο ήή τηλοµοιότυποτηλοµοιότυπο (fax) (fax) καικαι
•• ΤΤοο τηλέτυποτηλέτυπο (telex).(telex).
ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική υπογραφήυπογραφή
ΗΗ οδηγίαοδηγία 99/93/99/93/ΕΚΕΚ αναγνωρίζειαναγνωρίζει γενικάγενικά ωςως ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές υπογραφέςυπογραφές όλαόλα τατα δεδοµέναδεδοµένα
σεσε ηλεκτρονικήηλεκτρονική µορφήµορφή,, τατα οποίαοποία είναιείναι συνηµµένασυνηµµένα σεσε ήή λογικάλογικά συσχετιζόµενασυσχετιζόµενα µεµε άλλαάλλα
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά δεδοµέναδεδοµένα καικαι τατα οποίαοποία χρησιµεύουνχρησιµεύουν ωςως µέθοδοςµέθοδος απόδειξηςαπόδειξης τηςτης
γνησιότηταςγνησιότητας..

ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά ΈγγραφαΈγγραφα
ΣτοΣτο νόµονόµο δενδεν απαντάταιαπαντάται ορισµόςορισµός τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εγγράφουεγγράφου. . ΈτσιΈτσι,, ωςως τέτοιοτέτοιο θαθα
µπορούσεµπορούσε, , νανα νοηθείνοηθεί µεµε βάσηβάση καικαι τηντην κοινήκοινή πείραπείρα, , κάθεκάθε έγγραφοέγγραφο πουπου έχειέχει ωςως ειδοποιόειδοποιό
χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό τοτο ότιότι δηµιουργείταιδηµιουργείται µεµε τητη βοήθειαβοήθεια τηςτης ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής τεχνολογίαςτεχνολογίας. . 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη διαδικτυακών επιχειρήσεωνΈναρξη διαδικτυακών επιχειρήσεων

Βήµα 1ο: Βήµα 1ο: Επιλογή ονόµατος της εταιρίας στον Επιλογή ονόµατος της εταιρίας στον κυβερνοχώροκυβερνοχώρο

Βήµα 2ο: Βήµα 2ο: Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού καταστήµατοςΤο περιεχόµενο του ηλεκτρονικού καταστήµατος

Βήµα 3ο: Βήµα 3ο: ΗΗ ««προσωπικότηταπροσωπικότητα»» τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού καταστήµατοςκαταστήµατος

Βήµα 4ο: Βήµα 4ο: Εύκολη πλοήγηση του ηλεκτρονικού καταστήµατοςΕύκολη πλοήγηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος

Βήµα 5ο: Βήµα 5ο: ««ΜαζικήΜαζική ΕξατοµίκευσηΕξατοµίκευση»»



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚόστοςΚόστος εγχειρήµατοςεγχειρήµατος ηλεκτρονικούηλεκτρονικού επιχειρείνεπιχειρείν

∆απάνες∆απάνες γιαγια κατηγορίακατηγορία Ηλεκτρονικού ΕµπορίουΗλεκτρονικού Εµπορίου ΕλάχιστηΕλάχιστη δαπάνηδαπάνη ΜέγιστηΜέγιστη δαπάνηδαπάνη

∆ηµιουργία∆ηµιουργία δικτυακούδικτυακού τόπουτόπου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού
εµπορίουεµπορίου

2000 2000 €€ 10000 10000 €€

ΥποστήριξηΥποστήριξη ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών προµηθειώνπροµηθειών 2000 2000 €€ 10000 10000 €€

ΤροποποιήσειςΤροποποιήσεις λογισµικούλογισµικού ΑποθήκηςΑποθήκης
ΛογιστηρίουΛογιστηρίου γιαγια σύνδεσησύνδεση µεµε τοτο ee--commerce site.commerce site.

1500 1500 €€ 8000 8000 €€

ΣυµµετοχήΣυµµετοχή σεσε άλλαάλλα συστήµατασυστήµατα
««ΗλεκτρονικούΗλεκτρονικού επιχειρείνεπιχειρείν»»

1000 1000 €€ 5000 5000 €€

ΜελέτηΜελέτη καικαι µέτραµέτρα ασφαλείαςασφαλείας γιαγια τοτο ee--commerce commerce 
sitesite

1000 1000 €€ 5000 5000 €€

ΣυστήµαταΣυστήµατα γραµµωτούγραµµωτού κώδικακώδικα (Barcode (Barcode 
software & hardware).software & hardware).

3000 3000 €€ 8000 8000 €€

ΈξοδαΈξοδα εγκατάστασηςεγκατάστασης 300 300 €€ 600 600 €€

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση προσωπικούπροσωπικού 500 500 €€ 1200 1200 €€

ΠεριβάλλονΠεριβάλλον ανοιχτούανοιχτού κώδικακώδικα ήή UNIX UNIX 0 0 €€ 15001500€€

ΛογισµικόΛογισµικό βάσεωνβάσεων δεδοµένωνδεδοµένων γιαγια διαχείρισηδιαχείριση
συναλλαγώνσυναλλαγών ανοιχτούανοιχτού κώδικακώδικα ήή UNIX UNIX 

1300 1300 €€ 20800 20800 €€

ΣύνολαΣύνολα 12600,00 12600,00 €€ 70100,00 70100,00 €€



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΈγγραφαΈγγραφα ΈναρξηςΈναρξης ∆ιαδικτυακών∆ιαδικτυακών ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων

ΓιαΓια τηντην έναρξηέναρξη εργασιώνεργασιών µίαςµίας ΟµόρρυθµηςΟµόρρυθµης-- ΕτερόρρυθµηςΕτερόρρυθµης εταιρίαςεταιρίας υποβάλλονταιυποβάλλονται
υποχρεωτικάυποχρεωτικά τατα ακόλουθαακόλουθα έντυπαέντυπα δηλώσεωνδηλώσεων::

ΜΜ33•• ∆ήλωση∆ήλωση ΈναρξηςΈναρξης //ΜεταβολήςΜεταβολής ΕργασιώνΕργασιών ΜηΜη ΦυσικούΦυσικού ΠροσώπουΠροσώπου
•• ΜΜ77 ∆ήλωση∆ήλωση ΣχέσεωνΣχέσεων ΦορολογοΦορολογούύµµεενουνου ((διαχειριστέςδιαχειριστές, , φορολογικούςφορολογικούς

αντιπροσώπουςαντιπροσώπους κκ..λλ..ππ..))
•• ΜΜ88 ∆ήλωση∆ήλωση ΜελώνΜελών ΜηΜη ΦυσικούΦυσικού ΠροσώπουΠροσώπου

ΑνάλογαΑνάλογα µεµε τηντην περίπτωσηπερίπτωση υποβάλλονταιυποβάλλονται τατα ακόλουθαακόλουθα έντυπαέντυπα δηλώσεωνδηλώσεων::

ΜΜ66•• ∆ήλωση∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων∆ραστηριοτήτων
•• ΜΜ1010 ∆ήλωση∆ήλωση ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης ΕσωτερικούΕσωτερικού

((γιαγια εγκατάστασηεγκατάσταση καικαι δραστηριοποίησηδραστηριοποίηση στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα))
•• ΜΜ1111 ∆ήλωση∆ήλωση ΕγκατάστασηςΕγκατάστασης ΕξωτερικούΕξωτερικού

((γιαγια εγκατάστασηεγκατάσταση καικαι δραστηριοποίησηδραστηριοποίηση εκτόςεκτός ΕλλάδοςΕλλάδος))
•• ΜΜ1212 ∆ήλωση∆ήλωση ΠωλήσεωνΠωλήσεων απόαπό ΑπόστασηΑπόσταση

((γιαγια τιςτις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις πουπου έχουνέχουν φυσικάφυσικά υποκαταστήµαταυποκαταστήµατα στοστο εξωτερικόεξωτερικό))



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΈγγραφαΈγγραφα ΈναρξηςΈναρξης ∆ιαδικτυακών∆ιαδικτυακών ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων ((Συνέχεια)Συνέχεια)

ΤαΤα δικαιολογητικάδικαιολογητικά πουπου απαιτούνταιαπαιτούνται γιαγια τηντην έναρξηέναρξη εργασιώνεργασιών µιαςµιας ΟµόρρυθµηςΟµόρρυθµης
εταιρίαςεταιρίας είναιείναι τατα ακόλουθαακόλουθα::
•• ΚαταστατικόΚαταστατικό
•• ΤίτλοςΤίτλος κυριότηταςκυριότητας ήή µισθωτήριοµισθωτήριο συµβόλαιοσυµβόλαιο ήή υπεύθυνηυπεύθυνη δήλωσηδήλωση τουτου ΝΝ.1599/.1599/8686
•• ΒεβαίωσηΒεβαίωση εγγραφήςεγγραφής σεσε ΕπιµελητήριοΕπιµελητήριο, , όπουόπου απαιτείταιαπαιτείται
•• ΒεβαίωσηΒεβαίωση εγγραφήςεγγραφής ήή απαλλαγήςαπαλλαγής απόαπό αασφαλιστικόσφαλιστικό φορέαφορέα

ΤαΤα δικαιολογητικάδικαιολογητικά::
1.1. ∆∆ενεν υποβάλλονταιυποβάλλονται στηστη ∆∆..ΟΟ..ΥΥ. . 
2.2. ΦΦυλάσσονταιυλάσσονται στηνστην έδραέδρα τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης
3.3. ΕΕπιδεικνύονταιπιδεικνύονται σεσε κάθεκάθε φορολογικόφορολογικό έλεγχοέλεγχο, , αµέσωςαµέσως µετάµετά τηντην έναρξηέναρξη εργασιώνεργασιών

ΟιΟι δηλώσειςδηλώσεις υποβάλλονταιυποβάλλονται::
•• ΣΣτηντην ∆∆..ΟΟ..ΥΥ. . έδραςέδρας τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης εντόςεντός 30 30 ηµερώνηµερών απόαπό τητη ∆ηµοσίευση∆ηµοσίευση τουτου
ΚαταστατικούΚαταστατικού τηςτης ΟΟ..ΕΕ. . ήή τηςτης ΕΕ..ΕΕ. . στστοο ΠρωτοδικείοΠρωτοδικείο

•• ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση προσέλευσηςπροσέλευσης τρίτουτρίτου προσώπουπροσώπου χρειάζεταιχρειάζεται σχετικήσχετική εξουσιοδότησηεξουσιοδότηση



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΈγγραφαΈγγραφα ΈναρξηςΈναρξης ∆ιαδικτυακών∆ιαδικτυακών ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων (Συνέχεια)(Συνέχεια)

ΓιαΓια τηντην έναρξηέναρξη εργασιώνεργασιών µίαςµίας αανώνυµηςνώνυµης εταιρίαςεταιρίας υποβάλλονταιυποβάλλονται υποχρεωτικάυποχρεωτικά τατα
ακόλουθαακόλουθα έντυπαέντυπα δηλώσεωνδηλώσεων::
•• ΜΜ33 ∆ήλωση∆ήλωση ΈναρξηςΈναρξης //ΜεταβολήςΜεταβολής ΕργασιώνΕργασιών ΜηΜη ΦυσικούΦυσικού ΠροσώπουΠροσώπου
•• ΜΜ77 ∆ήλωση∆ήλωση ΣχέσεωνΣχέσεων ΦορολογουµένουΦορολογουµένου

ΚατάΚατά περίπτωσηπερίπτωση:: Όµοια µε ΟΕ και ΕΕΌµοια µε ΟΕ και ΕΕ
ΤαΤα δικαιολογητικάδικαιολογητικά πουπου απαιτούνταιαπαιτούνται γιαγια τηντην έναρξηέναρξη εργασιώνεργασιών µιαςµιας αανώνυµηςνώνυµης εταιρίαςεταιρίας
είναιείναι τατα ακόλουθαακόλουθα::
•• ΚαταστατικόΚαταστατικό
•• ΈγκρισηΈγκριση ΝοµαρχίαςΝοµαρχίας
•• ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση ΝοµαρχίαςΝοµαρχίας
•• ΤΤ..ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ..ΤΤ. (. (ΤαµείοΤαµείο ΑλληλοβοήθειαςΑλληλοβοήθειας ΠροσωπικούΠροσωπικού ΕθνικούΕθνικού ΤυπογραφείουΤυπογραφείου))
•• ΤίτλοςΤίτλος κυριότηταςκυριότητας ήή µισθωτήριοµισθωτήριο συµβόλαιοσυµβόλαιο ήή υπεύθυνηυπεύθυνη δήλωσηδήλωση τουτου ΝΝ.1599/.1599/8686
•• ΒεβαίωσηΒεβαίωση εγγραφήςεγγραφής σεσε ΕπιµελητήριοΕπιµελητήριο, , όπουόπου απαιτείταιαπαιτείται
•• ΒεβαίωσηΒεβαίωση εγγραφήςεγγραφής ήή απαλλαγήςαπαλλαγής απόαπό αασφαλιστικόσφαλιστικό φορέαφορέα
•• ΑπόφασηΑπόφαση ΓενικήςΓενικής ΣυνέλευσηςΣυνέλευσης γιαγια τητη σύνθεσησύνθεση τουτου ∆ιοικητικού∆ιοικητικού ΣυµβουλίουΣυµβουλίου τηςτης
αανώνυµηςνώνυµης εεταιρίαςταιρίας, , εφόσονεφόσον έχειέχει συγκροτηθείσυγκροτηθεί



Έλεγχος διαθεσιµότητας και κόστος ονόµατος χώρου (Έλεγχος διαθεσιµότητας και κόστος ονόµατος χώρου (dodomain namemain name))
•• ΑΑναζήτησηναζήτηση στοστο ΙΤΕΙΤΕ ((ΊδρυµαΊδρυµα ΤΤεχνολογίαςεχνολογίας καικαι ΈΈρευναςρευνας) ) ή σε κάποια άλλη εταιρίαή σε κάποια άλλη εταιρία

ΑνΑν οο δικτυακόςδικτυακός τόποςτόπος είναιείναι καταχωρηµένοςκαταχωρηµένος θαθα προβληθείπροβληθεί τοτο εξήςεξής µήνυµαµήνυµα::

ΑνΑν οο δικτυακόςδικτυακός τόποςτόπος δενδεν είναιείναι καταχωρηµένοςκαταχωρηµένος θαθα προβληθείπροβληθεί τοτο εξήςεξής µήνυµαµήνυµα::

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

•• Κόστος Κόστος ονόµατοςονόµατος χώρουχώρου 51 51 €€΄,΄, ισχύισχύςς 2 2 έτηέτη

•• ΣΣυµπλήρωσηυµπλήρωση τηςτης αίτησηςαίτησης



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΈγγραφαΈγγραφα γιαγια απόκτησηαπόκτηση ‘‘..grgr domaindomain’’

ΙΙ∆ΙΩΤΕΣ∆ΙΩΤΕΣ
•• Φωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις)Φωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις) ή διαβατηρίου του αιτούνοςή διαβατηρίου του αιτούνος
•• Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίαςΦωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας
•• Φωτοτυπία πιστωτικής κάρταςΦωτοτυπία πιστωτικής κάρτας
•• Εξουσιοδότηση για χρέωση της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση τουΕξουσιοδότηση για χρέωση της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του γνησίου της γνησίου της 
υπογραφής από την Αστυνοµία η Τράπεζα (αν ο αιτών είναι διαφουπογραφής από την Αστυνοµία η Τράπεζα (αν ο αιτών είναι διαφορετικός από τον ρετικός από τον 
κάτοχο της κάρτας)κάτοχο της κάρτας)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
•• Όµοια µε ιδιώτες και επιπλέον:Όµοια µε ιδιώτες και επιπλέον:

•• Σφραγίδα του επιχειρηµατία στην αίτηση/ σύµβασηΣφραγίδα του επιχειρηµατία στην αίτηση/ σύµβαση
•• Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αστυνοµΕξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αστυνοµία ή  ία ή  
τράπεζα, αν ο αιτών δεν είναι ο επιχειρηµατίαςτράπεζα, αν ο αιτών δεν είναι ο επιχειρηµατίας

•• Φωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις) ή διαβατηρίου του επιχειρηµατία, αν δΦωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις) ή διαβατηρίου του επιχειρηµατία, αν δεν είναι ο  εν είναι ο  
αιτώναιτών

•• Φωτοτυπία λογαριασµού ∆ΕΗ ή ΟΤΕΦωτοτυπία λογαριασµού ∆ΕΗ ή ΟΤΕ



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΈγγραφαΈγγραφα γιαγια απόκτησηαπόκτηση ‘‘..grgr domaindomain’’ (συνέχεια)(συνέχεια)

ΕΤΑΙΡΙΕΣΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΑ..ΕΕ. & . & ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..
•• Φωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις)Φωτοτυπία Α.∆.Τ (2 όψεις) ή διαβατηρίου του αιτούνοςή διαβατηρίου του αιτούνος
•• Φωτοτυπία πιστωτικής κάρταςΦωτοτυπία πιστωτικής κάρτας,, ότανόταν επιλέγεται ως µέσο πληρωµήςεπιλέγεται ως µέσο πληρωµής
•• Εξουσοδότηση γιαΕξουσοδότηση για δικαίωµα χρέωσης της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του δικαίωµα χρέωσης της πιστωτικής κάρτας µε βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από Αστυνοµία ή Τράπεζα,αν ο αιτών είναγνησίου της υπογραφής από Αστυνοµία ή Τράπεζα,αν ο αιτών είναι διαφορετικός ι διαφορετικός 
από τον κάτοχο της κάρταςαπό τον κάτοχο της κάρτας

•• Σφραγίδα της επιχείρησης στηνΣφραγίδα της επιχείρησης στην αίτησηαίτηση// σύµβασησύµβαση
•• Εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αστυνοµίΕξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αστυνοµία ή τράπεζα,   α ή τράπεζα,   
αν ο αιτών δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωποςαν ο αιτών δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος

•• Φωτοτυπία του ΦΕΚ και της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποΦωτοτυπία του ΦΕΚ και της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναφέρουν υ αναφέρουν 
τον νόµιµο εκπρόσωποτον νόµιµο εκπρόσωπο

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ο.Ε. & Ε.ΕΕΤΑΙΡΙΕΣ Ο.Ε. & Ε.Ε
•• Όλα τα παραπάνω εκτός της φωτοτυπίας του ΦΕΚΌλα τα παραπάνω εκτός της φωτοτυπίας του ΦΕΚ
•• Φωτοτυπία του ισχύοντος καταστατικού θεωρηµένο από το αρµόδιο (τΦωτοτυπία του ισχύοντος καταστατικού θεωρηµένο από το αρµόδιο (της έδρας) ης έδρας) 
ΠρωτοδικείοΠρωτοδικείο
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Εργαλεία ∆ηµιουργίας ηλεκτρονικών καταστηµάτωνΕργαλεία ∆ηµιουργίας ηλεκτρονικών καταστηµάτων

Πακέτα ηλεκτρονικού εµπορίουΠακέτα ηλεκτρονικού εµπορίου

•• ecBuilderecBuilder, , 
•• StoreBotStoreBot, , 
•• MyStoreMyStore, , 
•• EZEZ--Mall, Mall, 
•• SoftCartSoftCart,,
•• SmartStoreSmartStore professionalprofessional

ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον τουτου Smart Store Smart Store είναιείναι γραµµένογραµµένο καικαι στηνστην ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα πράγµαπράγµα για για 
την καλύτερη την καλύτερη κατανκατανόησηόηση ττωνων διδιααφφόρωνόρων ρυθµίσερυθµίσεωνων καικαι παραµέτρπαραµέτρωνων

ΓενικέςΓενικές ρυθµίσειςρυθµίσεις τουτου προγράµµατοςπρογράµµατος ::
•• ΡυθµίσειςΡυθµίσεις γενικών παραµέτρωνγενικών παραµέτρων
•• Επιλογή Επιλογή γλώσσαςγλώσσας καταλόγουκαταλόγου



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

SmartoreSmartore ProfessionalProfessional

ΟρισµόςΟρισµός περιοχώνπεριοχών φορολόγησηςφορολόγησης καικαι
φορολογικώνφορολογικών συντελεστώνσυντελεστών::

ΟρισµόςΟρισµός πρότυπης πρότυπης περιοχπεριοχήςής
φορολόγησηςφορολόγησης::

ΟρισµόςΟρισµός πρότυπου πρότυπου 
φορολογικούφορολογικού συντελεστή:συντελεστή:



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

SmartoreSmartore ProfessionalProfessional (Συνέχεια)(Συνέχεια)

Απεικόνιση Απεικόνιση φορολογικώνφορολογικών ρυθµίσεωνρυθµίσεων::



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

SmartoreSmartore ProfessionalProfessional (Συνέχεια)(Συνέχεια)

Εισαγωγή εµπορευµάτων και φορολογικών Εισαγωγή εµπορευµάτων και φορολογικών 
συντελεστών για αυτάσυντελεστών για αυτά::
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SmartoreSmartore ProfessionalProfessional (Συνέχεια)(Συνέχεια)

Απεικόνιση εµπορευµάτων και φορολογικών Απεικόνιση εµπορευµάτων και φορολογικών 
συντελεστών για τα προϊόντασυντελεστών για τα προϊόντα::

∆ηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος∆ηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος::
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SmartoreSmartore ProfessionalProfessional (Συνέχεια)(Συνέχεια)

Απεικόνιση ορισµού εφορίας και ΦΠΑ αποστολήςΑπεικόνιση ορισµού εφορίας και ΦΠΑ αποστολής::



∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Web Web ΕργαλείαΕργαλεία δηµιουργίαςδηµιουργίας ηλεκτρονικούηλεκτρονικού καταστήµατοςκαταστήµατος

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://http://www.emporos.grwww.emporos.gr
Έκδοση Έκδοση LiteLite
Το περιβάλλον του χρήστη-
administrator :
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Πλατφόρµα Πλατφόρµα ““emporosemporos””

ΕισαγωγήΕισαγωγή χώραςχώρας::

ΕΕπιλογήπιλογή γλώσσας καταστήµατοςγλώσσας καταστήµατος::
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Πλατφόρµα Πλατφόρµα ““emporosemporos”” (Συνέχεια)(Συνέχεια)

ΚαθορισµόςΚαθορισµός φορολογικώνφορολογικών συντελεστώνσυντελεστών::
Βήµα 1ο:Βήµα 1ο: Ορισµός φορολογικής ζώνηςΟρισµός φορολογικής ζώνης

Βήµα 2ο:Βήµα 2ο: Ορισµός Ορισµός 
φορολογικής κλάσηςφορολογικής κλάσης

Βήµα 3ο:Βήµα 3ο:
Προσδιορισµός Προσδιορισµός 
συντελεστή ΦΠΑσυντελεστή ΦΠΑ

ΑνΑν ορίσωορίσω συντελεστέςσυντελεστές ΦΠΑΦΠΑ µεµε τηντην ίδιαίδια
προτεραιότηταπροτεραιότητα,, τότετότε αυτοίαυτοί οιοι συντελεστέςσυντελεστές
προστίθενταιπροστίθενται γιαγια νανα δώσουνδώσουν τηντην µικτήµικτή
τελικήτελική αξίααξία τουτου προϊόντοςπροϊόντος.. Σε αντίθετη Σε αντίθετη 
περίπτωση περίπτωση επιπροστίθενταιεπιπροστίθενται..
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Πλατφόρµα Πλατφόρµα ““emporosemporos”” (Συνέχεια)(Συνέχεια)

Εγγραφή στο σύστηµα:

Αποστολή προϊόντων:

Άλλη 
χώρα
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Σύγκριση των δυο εργαλείωνΣύγκριση των δυο εργαλείων

SmarstoreSmarstore
Πλεονεκτήµατα:Πλεονεκτήµατα:

•• Οικονοµικό εργαλείοΟικονοµικό εργαλείο
•• Πληθώρα ρυθµίσεων εφαρµογήςΠληθώρα ρυθµίσεων εφαρµογής
•• Πλήθος παραµετροποιήσεων για Πλήθος παραµετροποιήσεων για 
το ηλεκτρονικό κατάστηµατο ηλεκτρονικό κατάστηµα

•• Ορισµός άπειρων φορολογικών Ορισµός άπειρων φορολογικών 
συντελεστώνσυντελεστών

EmporosEmporos
Πλεονεκτήµατα:Πλεονεκτήµατα:
•• Ταχύτητα πλατφόρµαςΤαχύτητα πλατφόρµας
•• Φιλικότερο περιβάλλον για τον Φιλικότερο περιβάλλον για τον 
χρήστηχρήστη--καταναλωτήκαταναλωτή

•• Τεχνική υποστήριξηΤεχνική υποστήριξη
•• Φιλοξενία σε εξυπηρετητές της Φιλοξενία σε εξυπηρετητές της 
εταιρίαςεταιρίας

•• Απευθύνεται σε µικροµεσαίες Απευθύνεται σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (οι εκδόσεις επιχειρήσεις (οι εκδόσεις Starter &Starter &
LiteLite))

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

Μειονεκτήµατα:Μειονεκτήµατα:Μειονεκτήµατα:Μειονεκτήµατα:

•• Ελλιπής τεχνική υποστήριξηΕλλιπής τεχνική υποστήριξη
•• Επιβάρυνση για την φιλοξενία  Επιβάρυνση για την φιλοξενία  
του   ηλεκτρονικού  καταστήµατος      του   ηλεκτρονικού  καταστήµατος      
στους στους servers servers τηςτης εταιρίαςεταιρίας



ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρα φορολογίας ηλεκτρονικού εµπορίου Άρθρα φορολογίας ηλεκτρονικού εµπορίου 

Άρθρο 18α Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Ν.2193/03)Άρθρο 18α Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Ν.2193/03)
ΠάρΠάρ. 4. 4
ΤαΤα στοιχείαστοιχεία πουπου εκδίδονταιεκδίδονται γιαγια συναλλαγέςσυναλλαγές στοστο εσωτερικόεσωτερικό τηςτης χώραςχώρας καικαι εκφράζονταιεκφράζονται σεσε ξένηξένη
γλώσσαγλώσσα καικαι νόµισµανόµισµα απαιτείταιαπαιτείται γιαγια λόγουςλόγους ελέγχουελέγχου νανα διατυπώνονταιδιατυπώνονται καικαι στηνστην ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα
καικαι στοστο εθνικόεθνικό νόµισµανόµισµα ((ευρώευρώ).).
Παρ. 5Παρ. 5
ΤαΤα τιµολόγιατιµολόγια πουπου εκδίδονταιεκδίδονται είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα αποστέλλονταιαποστέλλονται σεσε χαρτίχαρτί ήή, , υπόυπό τοντον όροόρο τηςτης
αποδοχήςαποδοχής τουτου παραλήπτηπαραλήπτη, , µεµε ηλεκτρονικάηλεκτρονικά µέσαµέσα..

ΠάρΠάρ. 6. 6
ΤαΤα τιµολόγιατιµολόγια πουπου διαβιβάζονταιδιαβιβάζονται µεµε ηλεκτρονικάηλεκτρονικά µέσαµέσα γίνονταιγίνονται δεκτάδεκτά υπόυπό τηντην προϋπόθεσηπροϋπόθεση ότιότι
ηη γνησιότηταγνησιότητα τηςτης προέλευσηςπροέλευσης τουςτους καικαι ηη ακεραιότηταακεραιότητα τουτου περιεχοµένουπεριεχοµένου τουςτους εξασφαλίζεταιεξασφαλίζεται::
αα) ) είτεείτε µέσωµέσω προηγµένηςπροηγµένης ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής υπογραφήςυπογραφής
ββ) ) είτεείτε µέσωµέσω ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής ανταλλαγήςανταλλαγής δεδοµένωνδεδοµένων (EDI(EDI))

Παρ. 9Παρ. 9
Καθορισµός του Καθορισµός του τόποτόπουυ αποθήκευσηςαποθήκευσης..
ΌτανΌταν οο τόποςτόπος αποθήκευσηςαποθήκευσης ευρίσκεταιευρίσκεται εκτόςεκτός ΕλλάδαςΕλλάδας, , υποχρεούταιυποχρεούται νανα γνωστοποιείγνωστοποιεί άµεσαάµεσα στηνστην
αρµόδιααρµόδια ∆∆..ΟΟ..ΥΥ. . πρινπριν τηντην αποθήκευσηαποθήκευση, , τοντον τόποτόπο αυτόναυτόν, , καθώςκαθώς καικαι κάθεκάθε µεταβολήµεταβολή τουτου τόπουτόπου
αυτούαυτού..
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Άρθρο 35α Κώδικας ΦΠΑ (Ν.3259/04)Άρθρο 35α Κώδικας ΦΠΑ (Ν.3259/04)

ΕιδικόΕιδικό καθεστώςκαθεστώς γιαγια µµηη εγκατεστηεγκατεστηµµένένooυςυς στηνστην ΚοινότηταΚοινότητα υποκείυποκείµµενουςενους στοστο φόροφόρο, , οιοι
οποίοιοποίοι παρέχουνπαρέχουν ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές υπηρεσίεςυπηρεσίες σεσε µµηη υποκείυποκείµµενουςενους µέσαµέσα στηνστην ΚοινότηταΚοινότητα

ΠαρΠαρ. 3. 3
ΟΟ µηµη εγκατεστηµένοςεγκατεστηµένος υποκείµενοςυποκείµενος στοστο φόροφόρο, , οο οποίοςοποίος επιλέγειεπιλέγει ωςως κράτοςκράτος -- µέλοςµέλος
αναγνώρισηςαναγνώρισης τηντην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι υπάγεταιυπάγεται στοστο ειδικόειδικό καθεστώςκαθεστώς τουτου άρθρουάρθρου αυτούαυτού
υποχρεούταιυποχρεούται νανα δηλώνειδηλώνει τηντην ένταξηένταξη καικαι τηντην έξοδοέξοδο τουτου απόαπό τοτο καθεστώςκαθεστώς αυτόαυτό µεµε τηντην
υποβολήυποβολή, , ηλεκτρονικάηλεκτρονικά, , τηςτης κατάκατά περίπτωσηπερίπτωση σχετικήςσχετικής δήλωσηςδήλωσης. . ΜετάΜετά τηντην υποβολήυποβολή τηςτης
δήλωσηςδήλωσης αναγνώρισηςαναγνώρισης χορηγείταιχορηγείται ειδικόςειδικός κωδικόςκωδικός αριθµόςαριθµός αναγνώρισηςαναγνώρισης στονστον µηµη
εγκατεστηµένοεγκατεστηµένο υποκείµενουποκείµενο στοστο φόροφόρο. . ΟΟ αριθµόςαριθµός αυτόςαυτός κοινοποιείταικοινοποιείται µεµε ηλεκτρονικάηλεκτρονικά
µέσαµέσα στονστον µηµη εγκατεστηµένοεγκατεστηµένο υποκείµενουποκείµενο στοστο φόροφόρο..
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Έκτη οδηγία ΦΠΑ (Οδηγία 77/388/ΕΟΚ)Έκτη οδηγία ΦΠΑ (Οδηγία 77/388/ΕΟΚ)

ΆρθροΆρθρο 6 6 ΟρισµόςΟρισµός ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών
•• ΠολιτιστικέςΠολιτιστικές, , καλλιτεχνικέςκαλλιτεχνικές, , αθλητικέςαθλητικές, , επιστηµονικέςεπιστηµονικές, , εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές δραστηριότητεςδραστηριότητες ήή
δραστηριότητεςδραστηριότητες αναψυχήςαναψυχής καικαι άλλεςάλλες παρόµοιεςπαρόµοιες δραστηριότητεςδραστηριότητες, , µεταξύµεταξύ άλλωνάλλων τιςτις
δραστηριότητεςδραστηριότητες τωντων οργανωτώνοργανωτών τωντων ενεν λόγωλόγω δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων

•• ΛογισµικόΛογισµικό
•• ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία δεδοµένωνδεδοµένων,, η οποία η οποία περιλαµβάνειπεριλαµβάνει ρητάρητά τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες πληροφορικήςπληροφορικής, , µεταξύµεταξύ
άλλωνάλλων τητη φιλοξενίαφιλοξενία καικαι τοντον σχεδιασµόσχεδιασµό σελίδωνσελίδων web web ήή παρόµοιεςπαρόµοιες υπηρεσίεςυπηρεσίες

•• ΠαροχήΠαροχή πληροφοριώνπληροφοριών

ΆρθροΆρθρο 9 9 παρπαρ. 2 . 2 εδεδ.. στστ
•• ΓιαΓια τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες πουπου παρέχονταιπαρέχονται απόαπό φορέαφορέα µηµη εγκατεστηµένοεγκατεστηµένο στηνστην ΕΕΕΕ, , σεσε έναένα πελάτηπελάτη στηνστην
ΕΕΕΕ, , οο τόποςτόπος φορολογίαςφορολογίας θαθα είναιείναι εντόςεντός τηςτης ΕΕΕΕ, , κατάκατά συνέπειασυνέπεια θαθα υπόκεινταιυπόκεινται στονστον ΦΠΑΦΠΑ

•• ΌτανΌταν οιοι υπηρεσίεςυπηρεσίες αυτέςαυτές παρέχονταιπαρέχονται απόαπό φορέαφορέα εγκατεστηµένοεγκατεστηµένο στηνστην ΕΕΕΕ προςπρος έναένα πελάτηπελάτη µηµη
εγκατεστηµένοεγκατεστηµένο στηνστην ΕΕΕΕ, , οο τόποςτόπος τηςτης φορολογίαςφορολογίας θαθα είναιείναι αυτόςαυτός όπουόπου βρίσκεταιβρίσκεται οο πελάτηςπελάτης, , καικαι
οιοι υπηρεσίεςυπηρεσίες δενδεν υπόκεινταιυπόκεινται στονστον ΦΠΑΦΠΑ τηςτης ΕΕΕΕ

•• ΌτανΌταν έναςένας φορέαςφορέας τηςτης ΕΕΕΕ παρέχειπαρέχει τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες αυτέςαυτές σεσε υποκείµενουποκείµενο στοστο φόροφόρο ((δηλαδήδηλαδή σεσε
άλληάλλη επιχείρησηεπιχείρηση) ) σεσε άλλοάλλο κράτοςκράτος µέλοςµέλος, , οο τόποςτόπος τηςτης παροχήςπαροχής είναιείναι οο τόποςτόπος εγκατάστασηςεγκατάστασης τουτου
πελάτηπελάτη

•• ΌτανΌταν οο ίδιοςίδιος φορέαςφορέας, , παρέχειπαρέχει τιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίες αυτέςαυτές σεσε ιδιώτηιδιώτη στηνστην ΕΕΕΕ ήή σεσε υποκείµενουποκείµενο στοστο
φόροφόρο στοστο ίδιοίδιο κράτοςκράτος µέλοςµέλος, , οο τόποςτόπος παροχήςπαροχής είναιείναι οο τόποςτόπος εγκατάστασηςεγκατάστασης τουτου προµηθευτήπροµηθευτή
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Το σύστηµα Το σύστηµα V.I.E.SV.I.E.S στην ενιαία αγοράστην ενιαία αγορά

∆∆ηµιουργήθηκεηµιουργήθηκε γιαγια νανα επιτρέψειεπιτρέψει τητη ροήροή τωντων σχετικώνσχετικών στοιχείωνστοιχείων στοστο εσωτερικόεσωτερικό τηςτης
ΚοινότηταςΚοινότητας, , τοτο οποίοοποίο επιτρέπειεπιτρέπει::
•• σστιςτις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις νανα λαµβάνουνλαµβάνουν έγκυρηέγκυρη επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση τωντων αριθµώναριθµών ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ
τωντων εµπορικώνεµπορικών συνεργατώνσυνεργατών τουςτους

•• σστιςτις διοικήσειςδιοικήσεις ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ νανα επιτηρούνεπιτηρούν καικαι νανα ελέγχουνελέγχουν τιςτις κατάλληλεςκατάλληλες
πληροφορίεςπληροφορίες ενδοκοινοτικούενδοκοινοτικού εµπορίουεµπορίου γιαγια τοντον εντοπισµόεντοπισµό κάθεκάθε είδουςείδους παρατυπιώνπαρατυπιών

ΓιαΓια νανα εγγραφείεγγραφεί κάποιοςκάποιος επιτηδευµατίαςεπιτηδευµατίας πουπου έχειέχει έδραέδρα τηντην ΕλλάδαΕλλάδα στοστο σύστηµασύστηµα vies vies 
θαθα πρέπειπρέπει νανα εγγραφείεγγραφεί στοστο σύστηµασύστηµα τουτου taxisnettaxisnet τουτου ΥΥπουργείουπουργείου ΟΟικονοµικώνικονοµικών,, τοτο
οποίοοποίο βρίσκεταιβρίσκεται στηστη σελίδασελίδα www.taxisnet.grwww.taxisnet.gr..

ΓιαΓια την την επαλεπαλήήθθευσηευση τητηςς ορθότηταορθότηταςς τουτου ΑΦΜΑΦΜ ενόςενός πελάτηπελάτη ήή προµηθευτήπροµηθευτή,, θαθα πρέπειπρέπει
νανα εισεισαχθείαχθεί τοτο ΑΦΜΑΦΜ τουτου στοστο επίσηµοεπίσηµο site site ανταλλαγήςανταλλαγής πληροφοριώνπληροφοριών γιαγια τοτο φόροφόρο
προστιθέµενηςπροστιθέµενης αξίαςαξίας τηςτης ΕΕυρωπαϊκήςυρωπαϊκής ΈΈνωσηςνωσης,, τοτο οποίοοποίο βρίσκεταιβρίσκεται στηστη διεύθυνσηδιεύθυνση::
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/el/vieshome.http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/el/vieshome.htmhtm

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/el/vieshome.htm


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

ΣτηνΣτην πρώτηπρώτη οθόνηοθόνη εισάγουµεεισάγουµε τατα στοιχείαστοιχεία τουτου ενδιαφεροµένουενδιαφεροµένου,, τατα οποίαοποία είναιείναι: : τοτο
κράτοςκράτος µέλοςµέλος στοστο οποίοοποίο ανήκειανήκει καικαι οο αριθµόαριθµόςς ΦΠΑΦΠΑ τουτου επιτηδευµατίαεπιτηδευµατία..

ΑνΑν ο αριθµός ΦΠΑ ο αριθµός ΦΠΑ είναιείναι έγκυροςέγκυρος,, τότετότε θαθα εµφανίσειεµφανίσει τοτο µήνυµαµήνυµα ««ΝαιΝαι οο αριθµόςαριθµός ΦΠΑΦΠΑ
ισχύειισχύει»»..
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Το σύστηµα Το σύστηµα V.I.E.SV.I.E.S στην ενιαία αγοράστην ενιαία αγορά (Συνέχεια)(Συνέχεια)

Ειδικό καθεστώς για τους µη εγκατεστηµένους στην κοινότητα επιτηΕιδικό καθεστώς για τους µη εγκατεστηµένους στην κοινότητα επιτηδευµατίεςδευµατίες
ΓιαΓια νανα αποκτήσειαποκτήσει κάποιοςκάποιος λογαριασµόλογαριασµό ΦΠΑΦΠΑ στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα θαθα πρέπειπρέπει νανα εγγραφείεγγραφεί στηνστην
παρακάτωπαρακάτω διεύθυνσηδιεύθυνση: : http://ecom.ehttp://ecom.e--oikonomia.gr/ecomoikonomia.gr/ecom// ((VatonE_services)VatonE_services)
ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση πουπου οο επιτηδευµατίαςεπιτηδευµατίας επιθυµείεπιθυµεί νανα εγγραφείεγγραφεί στοστο φορολογικόφορολογικό σύστηµασύστηµα
τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας καικαι έχειέχει λάβειλάβει ειδικόειδικό κωδικόκωδικό αναγνώρισηςαναγνώρισης στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα, , υποβάλειυποβάλει
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά τηντην ειδικήειδική δήλωσηδήλωση ΦΠΑΦΠΑ κάθεκάθε ηµερολογιακόηµερολογιακό τρίµηνοτρίµηνο καικαι µέχριµέχρι τηντην 2020ηη
ηµέραηµέρα τουτου µήναµήνα πουπου ακολουθείακολουθεί τοτο τρίµηνοτρίµηνο αναφοράςαναφοράς..
ΣτηνΣτην ειδικήειδική δήλωσηδήλωση ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ. . περιλαπεριλαµµβάνονταιβάνονται::
•• ΟΟ ειδικόςειδικός κωδικόςκωδικός αριθαριθµµόςός αναγνώρισηςαναγνώρισης
•• ΗΗ συνολικήσυνολική αξίααξία τηςτης παροχήςπαροχής ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών υπηρεσιώνυπηρεσιών, , χωρίςχωρίς τοτο ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ., ., γιαγια τητη
φορολογικήφορολογική περίοδοπερίοδο

•• ΤοΤο συνολικόσυνολικό ποσόποσό τουτου φόρουφόρου πουπου αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε κάθεκάθε κράτοςκράτος -- µµέλοςέλος κατανάλωσηςκατανάλωσης
στοστο οποίοοποίο οφείλεταιοφείλεται φόροςφόρος

•• ΑναφέρονταιΑναφέρονται επίσηςεπίσης οιοι ισχύοντεςισχύοντες φορολογικοίφορολογικοί συντελεστέςσυντελεστές καικαι τοτο συνολικόσυνολικό ποσόποσό
τουτου φόρουφόρου πουπου οφείλεταιοφείλεται

•• Η ειδική δήλωση ΦΠΑ Η ειδική δήλωση ΦΠΑ σηµπληρώνεταισηµπληρώνεται σε Ευρώ. σε Ευρώ. ΑνΑν ηη παροχήπαροχή υπηρεσιώνυπηρεσιών έχειέχει
πραγπραγµµατοποιηθείατοποιηθεί σεσε άλλοάλλο νόνόµµισισµµαα, , λαλαµµβάνεταιβάνεται υπόψηυπόψη ηη συναλλαγσυναλλαγµµατικήατική ισοτιισοτιµµίαία
πουπου ισχύειισχύει τηντην τελευταίατελευταία ηηµµέραέρα τηςτης φορολογικήςφορολογικής περιόδουπεριόδου

http://ecom.e-oikonomia.gr/ecom/
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Το σύστηµα Το σύστηµα V.I.E.SV.I.E.S στην ενιαία αγοράστην ενιαία αγορά (Συνέχεια)(Συνέχεια)

ΗΗ 14η 14η ∆∆ιεύθυνσηιεύθυνση ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ. . τουτου ΥπουργείουΥπουργείου ΟικονοΟικονοµµίαςίας καικαι ΟικονοΟικονοµµικώνικών ορίζεταιορίζεται
αραρµµόδιαόδια υπηρεσίαυπηρεσία γιαγια: : 
αα) ) τηντην ηλεκτρονικήηλεκτρονική παραλαβήπαραλαβή τωντων αιτήσεωναιτήσεων γιαγια τηντην χορήγησηχορήγηση ειδικούειδικού αριθαριθµµούού
αναγνώρισηςαναγνώρισης

ββ) ) τηντην επαλήθευσηεπαλήθευση τηςτης εγκυρότηταςεγκυρότητας τωντων στοιχείωνστοιχείων τουτου αιτούντοςαιτούντος, , καθώςκαθώς καικαι τητη
χορήγησηχορήγηση τουτου ειδικούειδικού αριθαριθµµούού αναγνώρισηςαναγνώρισης

γγ) ) τηντην ηλεκτρονικήηλεκτρονική παραλαβήπαραλαβή τηςτης ειδικήςειδικής δήλωσηςδήλωσης ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..
δδ) ) τηντην επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση τηςτης καταβολήςκαταβολής τουτου οφειλόοφειλόµµενουενου φόρουφόρου
εε) ) τηντην ανταλλαγήανταλλαγή πληροφοριώνπληροφοριών µµεταξύεταξύ τωντων ΚΚρατώνρατών -- ΜΜελώνελών γιαγια τηντην επαλήθευσηεπαλήθευση τηςτης
ακρίβειαςακρίβειας τωντων συναλλαγώνσυναλλαγών, , οιοι οποίεςοποίες καλύπτονταικαλύπτονται απόαπό τοτο ειδικόειδικό καθεστώςκαθεστώς τουτου
άρθρουάρθρου αυτούαυτού

στ) στ) τηντην κατανοκατανοµµήή τωντων ποσώνποσών πουπου αναλογούναναλογούν σταστα άλλαάλλα ΚΚράτηράτη -- ΜΜέληέλη µµεε βάσηβάση τατα
στοιχείαστοιχεία τωντων ειδικώνειδικών δηλώσεωνδηλώσεων ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ. . καικαι τηςτης ΤράπεζαςΤράπεζας τηςτης ΕλλάδοςΕλλάδος
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Λογισµικό φορολογίας των διαδικτυακών επιχειρήσεωνΛογισµικό φορολογίας των διαδικτυακών επιχειρήσεων

Λογισµικό Λογισµικό SAPSAP

ΤοΤο SAPSAP αποτελείαποτελεί µιαµια ολοκληρωµένηολοκληρωµένη λύσηλύση γιαγια µεγάλαµεγάλα καταστήµατακαταστήµατα,, τατα όποιαόποια
διαθέτουνδιαθέτουν πληθώραπληθώρα προϊόντωνπροϊόντων, , όγκοόγκο συναλλαγώνσυναλλαγών καικαι πολλάπολλά τµήµατατµήµατα
ΑµέσωςΑµέσως µετάµετά τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τηςτης συναλλαγήςσυναλλαγής ενόςενός χρήστηχρήστη ενηµερώνονταιενηµερώνονται τατα
παρακάτωπαρακάτω τµήµατατµήµατα µεµε σειράσειρά προτεραιότηταςπροτεραιότητας::
•• ΤµήµαΤµήµα παραγγελιώνπαραγγελιών
•• ΗΗ αποθήκηαποθήκη
•• ΤοΤο λογιστήριολογιστήριο
•• ΟΟ µεταφορέαςµεταφορέας

ΑπεικόνισηΑπεικόνιση συναλλαγώνσυναλλαγών πελάτηπελάτη

ΤοΤο λογιστήριολογιστήριο διαθέτει διαθέτει τατα εξήςεξής στοιχείαστοιχεία:: απόαπό τοτο µενούµενού ΠελάτεςΠελάτες -- ΠΠροβολήροβολή, , µπορείµπορεί νανα
δειδει τηντην καρτέλακαρτέλα τουτου πελάτηπελάτη µεµε τατα ακριβήακριβή στοιχείαστοιχεία τουτου καικαι τοτο είδοςείδος τηςτης συναλλαγήςσυναλλαγής..
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Λογισµικό φορολογίας των διαδικτυακών επιχειρήσεωνΛογισµικό φορολογίας των διαδικτυακών επιχειρήσεων

Λογισµικό Λογισµικό SAP SAP (Συνέχεια)(Συνέχεια)
Εγγραφές συναλλαγής από το λογιστήριοΕγγραφές συναλλαγής από το λογιστήριο ΟΟ διαχειριστήςδιαχειριστής τουτου ΠΣΠΣ έχειέχει τητη δυνατότηταδυνατότητα

νανα δειδει τηντην εξέλιξηεξέλιξη τηςτης παραγγελίαςπαραγγελίας καικαι νανα
παρακολουθήσειπαρακολουθήσει τιςτις κινήσειςκινήσεις πουπου έχουνέχουν
πραγµατοποιηθείπραγµατοποιηθεί απόαπό κάθεκάθε τµήµατµήµα
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Είδη περιοδικών δηλώσεωνΕίδη περιοδικών δηλώσεων

ΌτανΌταν ηη ηλεκτρονικήηλεκτρονική επιχείρησηεπιχείρηση δραστηριοποιείταιδραστηριοποιείται στονστον ελληνικόελληνικό χώροχώρο,, και οι και οι 
συναλλαγές της πραγµατοποιούνται στον ελληνικό χώρο, συναλλαγές της πραγµατοποιούνται στον ελληνικό χώρο, τότετότε στοστο τέλοςτέλος κάθεκάθε µήναµήνα θαθα
πρέπειπρέπει νανα υποβάλλεταιυποβάλλεται µιαµια περιοδικήπεριοδική δήλωσηδήλωση ΦΠΑΦΠΑ..

ΟιΟι πωλήσειςπωλήσεις
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εµπορίουεµπορίου
φορολογούνταιφορολογούνται µεµε ΦΠΑΦΠΑ
18% 18% καικαι συµπληρώνεταισυµπληρώνεται

•• ΤΤοο πεδίοπεδίο µεµε κωδικόκωδικό
303303 «εκροές «εκροές 
ενδοκοινοτικές ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις»αποκτήσεις»

•• Το πεδίΤο πεδίοο µεµε κωδικόκωδικό
333333 «φόρος 18 %»«φόρος 18 %»

Σύνολα



ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Είδη περιοδικών δηλώσεων    (Συνέχεια)Είδη περιοδικών δηλώσεων    (Συνέχεια)

ΌτανΌταν ηη επιχείρησηεπιχείρηση πραγµατοποιείπραγµατοποιεί πωλήσειςπωλήσεις σταστα πλαίσιαπλαίσια τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈΈνωσηςνωσης,,
τότετότε ηη επιχείρησηεπιχείρηση υποβάλυποβάλλλειει στηνστην αρµόδιααρµόδια ∆∆..ΟΟ..ΥΥ. . τατα εξήςεξής έντυπαέντυπα::

1. 1. ΠεριοδικήΠεριοδική δήλωσηδήλωση ΦΠΑΦΠΑ. (. (ΥποβάλλεταιΥποβάλλεται κάθεκάθε τρίµηνοτρίµηνο απόαπό εταιρίεςεταιρίες µεµε βιβλίαβιβλία ΒΒ
κατηγορίαςκατηγορίας καικαι κάθεκάθε µήναµήνα απόαπό εταιρίεςεταιρίες µεµε βιβλίαβιβλία ΓΓ κατηγορίαςκατηγορίας ).).

ΓιαΓια πωλήσειςπωλήσεις στηνστην ΚΚοινότηταοινότητα
συµπληρώνσυµπληρώνεεταιται::

•• ΤΤοο πεδίοπεδίο 309 309 ««ενδοκοινοτικέςενδοκοινοτικές
παραδόσειςπαραδόσεις, , εξαγωγέςεξαγωγές
απαλλασσόµενεςαπαλλασσόµενες µεµε δικαίωµαδικαίωµα
έκπτωσηςέκπτωσης»»

•• ΤΤοο πεδίοπεδίο 342 342 «σ«συνολικέςυνολικές
ενδοκοινοτικέςενδοκοινοτικές παραδόσειςπαραδόσεις»»
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2. 2. ΠίνακαςΠίνακας ενδοκοινοτικώνενδοκοινοτικών παραδόσεωνπαραδόσεων ήή ανακεφαιωτικόανακεφαιωτικό listinglisting.. ((ΥποβάλλεταιΥποβάλλεται κάθεκάθε
τρίµηνοτρίµηνο µαζίµαζί µεµε τιςτις περιοδικέςπεριοδικές δηλώσειςδηλώσεις ΦΠΑΦΠΑ απόαπό εταιρίεςεταιρίες µεµε ΒΒ κατηγορίακατηγορία βιβλίωνβιβλίων. . 
ΟιΟι ΑΑ..ΕΕ. . υποβάλουνυποβάλουν αυτόναυτόν τοντον πίνακαπίνακα κάθεκάθε µήναµήνα).).

Είδη περιοδικών δηλώσεωνΕίδη περιοδικών δηλώσεων (Συνέχεια)(Συνέχεια)

ΑλγόριθµοιΑλγόριθµοι πουπου χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται απόαπό τατα ΚΚράτηράτη--ΜΜέληέλη γιαγια τοτο σχηµατισµόσχηµατισµό τωντων
αριθµώναριθµών φορολογικούφορολογικού µητρώουµητρώου ΦΠΑΦΠΑ (Ενδεικτικοί) (Ενδεικτικοί) 



ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Είδη περιοδικών δηλώσεωνΕίδη περιοδικών δηλώσεων (Συνέχεια)(Συνέχεια)

3. 3. ΠίνακαςΠίνακας IntrastatIntrastat.. ( ( ΣυνυποβάλλεταιΣυνυποβάλλεται ταυτόχροναταυτόχρονα µεµε τηντην περιοδικήπεριοδική δήλωσηδήλωση ΦΠΑΦΠΑ
ανάλογαανάλογα µεµε τητη κατηγορίακατηγορία βιβλίωνβιβλίων εφόσονεφόσον τατα έσοδαέσοδα έχουνέχουν υπερβείυπερβεί τοτο κατώφλικατώφλι τωντων
29000 29000 €€ (27500 (27500 €€ γιαγια τοτο 2004). 2004). ΣηµειώνεταιΣηµειώνεται ότιότι τατα έσοδαέσοδα δενδεν µηδενίζονταιµηδενίζονται µεµε τηντην
πάροδοπάροδο τουτου έτουςέτους).).
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Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτωνΈλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων

ΤοΤο ΥΥπουργείοπουργείο ΟΟικονοµίαςικονοµίας καικαι ΟΟικονοµικώνικονοµικών έχειέχει θεσπίσειθεσπίσει µιαµια σειράσειρά απόαπό µέτραµέτρα πουπου
πρέπειπρέπει νανα παίρνονταιπαίρνονται απόαπό τιςτις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις προκειµένουπροκειµένου νανα διευκολύνεταιδιευκολύνεται οο έλεγχοςέλεγχος καικαι
νανα αποφεύγεταιαποφεύγεται ηη φοροδιαφυγήφοροδιαφυγή, , όπωςόπως ηη ΕιδικήΕιδική ΑσφαλήςΑσφαλής ΦορολογικήΦορολογική ∆ιάταξη∆ιάταξη
ΣήµανσηςΣήµανσης ΣτοιχείωνΣτοιχείων ((ΕΣΦ∆ΣΣΕΣΦ∆ΣΣ).).

ΤοΤο ευρέωςευρέως διαδεδοµένοδιαδεδοµένο µηχάνηµαµηχάνηµα γιαγια ηλεκτρονικάηλεκτρονικά καταστήµατα καταστήµατα είναιείναι τοτο µηχάνηµαµηχάνηµα
““TaxLineTaxLine”” τηςτης εταιρίαςεταιρίας quest. quest. ΑυτόΑυτό ισχύειισχύει γιατίγιατί τοτο µηχάνηµαµηχάνηµα µπορείµπορεί νανα συνεργαστείσυνεργαστεί
µεµε όλεςόλες τιςτις πλατφόρµεςπλατφόρµες τωντων σηµερινώνσηµερινών ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών καταστηµάτωνκαταστηµάτων..

Το µηχάνηµα της quest

TaxLine 1000
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Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτωνΈλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων (Συνέχεια)(Συνέχεια)

ΚατάΚατά τηντην έκδοσηέκδοση παραστατικούπαραστατικού απόαπό εκτυπωτήεκτυπωτή ήή απόαπό φορολογικήφορολογική ταµειακήταµειακή µηχανήµηχανή τοτο
µηχάνηµαµηχάνηµα εκδίδειεκδίδει καικαι µίαµία απόδειξηαπόδειξη µεµε κωδικοποιηµένακωδικοποιηµένα στοιχείαστοιχεία τηςτης συναλλαγήςσυναλλαγής όπως όπως 
παρακάτω:παρακάτω:

παραστατικόπαραστατικόΤοΤο , , τοτο οποίοοποίο εκδίδεταιεκδίδεται προςπρος τοντον πελάτηπελάτη αναγράφειαναγράφει καικαι ένανέναν αριθµόαριθµό,, οο
οποίοςοποίος παράγεταιπαράγεται απόαπό τοτο µηχάνηµαµηχάνηµα καικαι είναιείναι µοναδικόςµοναδικός γιαγια κάθεκάθε συναλλαγήσυναλλαγή..
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Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτωνΈλεγχος ηλεκτρονικών καταστηµάτων (Συνέχεια)(Συνέχεια)

ΤαΤα δελτίαδελτία πουπου µπορούνµπορούν νανα εκδοθούνεκδοθούν απόαπό µιαµια συσκευήσυσκευή ΕΑ∆ΦΣΣΕΑ∆ΦΣΣ είναιείναι τατα ακόλουθαακόλουθα::
•• ∆∆ελτίοελτίο ΦορολογικήςΦορολογικής ΣήµανσηςΣήµανσης ΣτοιχείουΣτοιχείου ((∆ΦΣΣ∆ΦΣΣ))
•• ∆∆ελτίοελτίο ΣυνόψεωνΣυνόψεων -- ΥπογραφώνΥπογραφών ΗµέραςΗµέρας ((∆ΣΥΜ∆ΣΥΜ))
•• ∆∆ελτίοελτίο ΗµερήσιαςΗµερήσιας ΦορολογικήςΦορολογικής ΑναφοράςΑναφοράς ΣήµανσηςΣήµανσης ΣτοιχείωνΣτοιχείων ((∆ΗΦΑΣΣ∆ΗΦΑΣΣ) ) –– ««ΖΖ»»
•• ∆ελτίο∆ελτίο ΑνάγνωσηςΑνάγνωσης ΠεριόδουΠεριόδου ΦορολογικήςΦορολογικής ΜνήµηςΜνήµης ΗµερήσιωνΗµερήσιων ΣυνόψεωνΣυνόψεων
((∆ΠΑΦΜΗΣ∆ΠΑΦΜΗΣ), ), τοτο οποίοοποίο ονοµάζεταιονοµάζεται επίσηςεπίσης ««ΕιδικόΕιδικό ΦορολογικόΦορολογικό ∆∆ελτίοελτίο»» ((ΕΦΕΦ∆∆))

Άλλες δυνατότητες: Άλλες δυνατότητες: 
∆∆ίίδδεταιεται στο κατάστηµαστο κατάστηµα ηη δυνατότηταδυνατότητα νανα επιλέξειεπιλέξει τοτο λογισµικόλογισµικό ήή νανα τοτο δηµιουργήσειδηµιουργήσει
ανάλογαανάλογα µεµε τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις ττουου, , µεµε τοτο οποίοοποίο θαθα µπορούν να µπορούν να τυπώνονταιτυπώνονται τατα παραστατικάπαραστατικά
τωντων συναλλαγώνσυναλλαγών καικαι θθαα έχει τη δυνατότητα να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεταισυνεργάζεται µεµε τοτο λογισµικόλογισµικό τουτου
µηχανήµατοςµηχανήµατος έτσιέτσι,, ώστεώστε νανα τυπώντυπώνονονταιται τατα απαραίτητααπαραίτητα στοιχείαστοιχεία στοστο παραστατικόπαραστατικό. . 
ΤοΤο λογισµικόλογισµικό αυτόαυτό πρέπειπρέπει νανα σταλείσταλεί οπωσδήποτεοπωσδήποτε στηνστην εφορίαεφορία ήή σεσε ανάλογοανάλογο τµήµατµήµα τουτου
υπουργείουυπουργείου οικονοµικώνοικονοµικών γιαγια έλεγχοέλεγχο αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας. . 
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ΠρόστιµαΠρόστιµα

ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τοτο νόµονόµο 2325/1997 2325/1997 ορίζονταιορίζονται πρόστιµαπρόστιµα γιαγια φορολογικέςφορολογικές παραβάσειςπαραβάσεις πουπου
αφορούναφορούν τατα βιβλίαβιβλία καικαι τατα στοιχείαστοιχεία τουτου ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ. . 
ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε αυτόαυτό τοτο νόµονόµο ορίζονταιορίζονται τόσοτόσο διοικητικέςδιοικητικές όσοόσο καικαι ποινικέςποινικές κυρώσειςκυρώσεις..

∆ιοικητικές∆ιοικητικές κυρώσειςκυρώσεις
ΌποιοςΌποιος παραβαίνειπαραβαίνει τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου ΚώδικαΚώδικα ΒιβλίωνΒιβλίων καικαι ΣτοιχείωνΣτοιχείων ((ππ..δδ. 186/1992 . 186/1992 
ΦΕΚΦΕΚ 84 84 ΑΑ’’) ) τιµωρείταιτιµωρείται µεµε πρόστιµοπρόστιµο πουπου προσδιορίζεταιπροσδιορίζεται κατκατ’’ αντικειµενικόαντικειµενικό τρόποτρόπο. . ΓιαΓια
τοτο σκοπόσκοπό αυτόναυτόν καθιερώνονταικαθιερώνονται δύοδύο βάσειςβάσεις υπολογισµούυπολογισµού, , συντελεστέςσυντελεστές βαρύτηταςβαρύτητας, , καικαι
ανώταταανώτατα όριαόρια ((οροφέςοροφές). ). ΟιΟι παραβάσειςπαραβάσεις διακρίνονταιδιακρίνονται σεσε δύοδύο κατηγορίεςκατηγορίες, , γενικέςγενικές καικαι
αυτοτελείςαυτοτελείς..
•• ΓιαΓια τιςτις γενικέςγενικές παραβάσειςπαραβάσεις λαµβάνεταιλαµβάνεται υπόψηυπόψη ηη ΒάσηΒάση ΥπολογισµούΥπολογισµού ΝοΝο 1 (1 (ΒΑΣΒΑΣ..ΥΠΥΠ. . 
1) 1) καικαι εφαρµόζεταιεφαρµόζεται οο συντελεστήςσυντελεστής βαρύτηταςβαρύτητας µεµε αριθµητικήαριθµητική τιµήτιµή έναένα (1). (1). 
ΈναΈνα πρόστιµοπρόστιµο ανάανά διαχειριστικήδιαχειριστική περίοδοπερίοδο::
ΑΑ κατηγορίακατηγορία: 293 : 293 €€..
ΒΒ κατηγορίακατηγορία: 586 : 586 €€..
ΓΓ κατηγορίακατηγορία: 880 : 880 €€..
•• ΓιαΓια τιςτις αυτοτελείςαυτοτελείς παραβάσειςπαραβάσεις λαµβάνεταιλαµβάνεται υπόψηυπόψη ηη ΒάσηΒάση ΥπολογισµούΥπολογισµού ΝοΝο 1 1 
((ΒΑΣΒΑΣ..ΥΠΥΠ. 1) . 1) καικαι εφαρµόζεταιεφαρµόζεται εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικα εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικα οο συντελεστήςσυντελεστής
βαρύτηταςβαρύτητας µεµε αριθµητικήαριθµητική τιµήτιµή έναένα (1). (1). Το ύψος του προστίµου εξαρτάται από το Το ύψος του προστίµου εξαρτάται από το 
ύψος της παράβασης.ύψος της παράβασης.
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Πρόστιµα   (Συνέχεια)Πρόστιµα   (Συνέχεια)

ΕίδηΕίδη γενικώνγενικών παραβάσεωνπαραβάσεων::
•• ΜηΜη τήρησητήρηση βιβλίωνβιβλίων υποχρεωτικώνυποχρεωτικών καικαι πρόσθετωνπρόσθετων
•• ΕλλιπήΕλλιπήςς περιγραφήπεριγραφή ειδώνειδών σταστα βιβλίαβιβλία καικαι στοιχείαστοιχεία
•• ΜηΜη επίδειξηεπίδειξη βιβλίωνβιβλίων καικαι στοιχείωνστοιχείων
•• ΜηΜη σύνταξησύνταξη ήή εκπρόθεσµηεκπρόθεσµη σύνταξησύνταξη ισολογισµούισολογισµού
•• ΠαρεµπόδισηΠαρεµπόδιση προληπτικούπροληπτικού φορολογικούφορολογικού ελέγχουελέγχου
•• ΜηΜη τήρησητήρηση αναλυτικήςαναλυτικής λογιστικήςλογιστικής

ΤύποιΤύποι αυτοτελώναυτοτελών παραβάσεωνπαραβάσεων::
•• ΠαράλειψηΠαράλειψη έκδοσηςέκδοσης στοιχείωνστοιχείων ΚΚ..ΒΒ..ΣΣ..
•• ΈκδοσηΈκδοση αθεώρητωναθεώρητων στοιχείωνστοιχείων
•• ΑνακριβήςΑνακριβής ήή µηµη αναγραφήαναγραφή βασικώνβασικών στοιχείωνστοιχείων ((ΑΦΜΑΦΜ, , επωνυµίαεπωνυµία))
•• ΜηΜη καταχώρησηκαταχώρηση στοιχείουστοιχείου ήή εγγράφουεγγράφου αγοράςαγοράς, , πώλησηςπώλησης, , εσόδουεσόδου, , εξόδουεξόδου
•• ΑνύπαρκτεςΑνύπαρκτες καταχωρήσειςκαταχωρήσεις εσόδωνεσόδων ήή πωλήσεωνπωλήσεων
•• ΜηΜη εµπρόθεσµηεµπρόθεσµη εκτύπωσηεκτύπωση κάθεκάθε βιβλίουβιβλίου, , τουτου µηνιαίουµηνιαίου ισοζυγίουισοζυγίου γενικούγενικού καθολικούκαθολικού
καικαι τηςτης µηνιαίαςµηνιαίας κατάστασηςκατάστασης τουτου βιβλίουβιβλίου αποθήκηςαποθήκης

•• ΜηΜη κάλυψηκάλυψη απόαπό τατα προγράµµαταπρογράµµατα λογισµικούλογισµικού τωντων υποχρεώσεωνυποχρεώσεων πουπου προβλέπονταιπροβλέπονται
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Πρόστιµα   (Συνέχεια)Πρόστιµα   (Συνέχεια)

Ποινικές κυρώσειςΠοινικές κυρώσεις

ΌποιοςΌποιος εκδίδειεκδίδει ήή αποδέχεταιαποδέχεται εικονικάεικονικά φορολογικάφορολογικά στοιχείαστοιχεία γιαγια ανύπαρκτηανύπαρκτη συναλλαγήσυναλλαγή
στοστο σύνολόσύνολό τηςτης ήή γιαγια µέροςµέρος αυτήςαυτής, , τιµωρείταιτιµωρείται::
αα) ) ΜεΜε φυλάκισηφυλάκιση τουλάχιστοντουλάχιστον ενόςενός (1) (1) έτουςέτους, , εφόσονεφόσον ηη συνολικήσυνολική αξίααξία τωντων εικονικώνεικονικών
φορολογικώνφορολογικών στοιχείωνστοιχείων υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο ποσόποσό τωντων τριώντριών χιλιάδωνχιλιάδων (3.000) (3.000) ευρώευρώ
ββ) ) ΜεΜε κάθειρξηκάθειρξη µέχριµέχρι δέκαδέκα (10) (10) ετώνετών, , εφόσονεφόσον τοτο ωςως άνωάνω ποσόποσό υπερβαίνειυπερβαίνει τιςτις εκατόνεκατόν
πενήνταπενήντα χιλιάδεςχιλιάδες (150.000) (150.000) ευρώευρώ
γγ) ) ΌτανΌταν ηη συνολικήσυνολική αξίααξία τωντων πλαστώνπλαστών καικαι εικονικώνεικονικών φορολογικώνφορολογικών στοιχείωνστοιχείων, , γιαγια τηντην
πλαστότηταπλαστότητα ήή εικονικότηταεικονικότητα τωντων οποίωνοποίων καταδικάζεταικαταδικάζεται οο δράστηςδράστης, , υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο ποσόποσό
τωντων ογδόνταογδόντα εκατοµµυρίωνεκατοµµυρίων (80.000.000) (80.000.000) δραχµώνδραχµών ήή 235.000 235.000 €€, , επιβάλλεταιεπιβάλλεται ωςως
παρεπόµενηπαρεπόµενη ποινήποινή τοτο κλείσιµοκλείσιµο τουτου καταστήµατοςκαταστήµατος, , γραφείουγραφείου, , εργοστασίουεργοστασίου, , 
εργαστηρίουεργαστηρίου, , αποθήκηςαποθήκης καικαι γενικάγενικά επαγγελµατικήςεπαγγελµατικής εγκατάστασηςεγκατάστασης αυτούαυτού µέχριµέχρι έναένα (1) (1) 
µήναµήνα
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Νοµικά χαρακτηριστικά οΝοµικά χαρακτηριστικά ορισµρισµούού ονόµατοςονόµατος χώρουχώρου ((domaindomain namename))

•• ΗΗ εκχώρησηεκχώρηση τωντων ονοµάτωνονοµάτων χώρουχώρου µµεε κατάληξηκατάληξη ««..grgr»» διέπεταιδιέπεται ((ααρθρθ.3 .3 παρπαρ.7) .7) απόαπό τηντην
αρχήαρχή τηςτης χρονικήςχρονικής προτεραιότηταςπροτεραιότητας

•• MMεε ειδικήειδική πρόβλεψηπρόβλεψη τουτου ααρθρθ.3 .3 παρπαρ.8 .8 απελευθερώνεταιαπελευθερώνεται ηη ««αγοράαγορά»» τωντων ελληνικώνελληνικών
domaindomain namenamess µµεε ττο δικαίωµα ο δικαίωµα συσυµµµµετοχήετοχήςς καικαι αλλοδαπώναλλοδαπών προσώπωνπροσώπων

•• HH εταιρίαεταιρία πουπου χρησιµοποιείχρησιµοποιεί έναένα συγκεκριµένοσυγκεκριµένο όνοµαόνοµα χώρουχώρου στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο πρέπει πρέπει νανα
τοτο κατοχυρώσεικατοχυρώσει καικαι ωςως διακριτικόδιακριτικό τηςτης γνώρισµαγνώρισµα µµεε βάσηβάση τιςτις κείµενεςκείµενες διατάξειςδιατάξεις,, ώστεώστε
νανα αποφύγειαποφύγει τυχτυχούσεςούσες µµελλοντικέςελλοντικές συγκρούσειςσυγκρούσεις καικαι νανα αυξήσειαυξήσει τηντην νοµικήνοµική ισχύισχύ τουτου
δικαιώδικαιώµµατόςατός τηςτης πάνωπάνω στοστο συγκεκριµένοσυγκεκριµένο όνοµαόνοµα

•• ΕΕπιτρέπεπιτρέπεταιται η καταχώρησηη καταχώρηση ονοµάτωνονοµάτων ∆ιαδικτύου∆ιαδικτύου µεµε διακριτικάδιακριτικά γνωρίσµαταγνωρίσµατα
παρόµοιων µε αυτά παρόµοιων µε αυτά τρίτωντρίτων περιορίζονταςπεριορίζοντας έτσιέτσι οο πεδίοπεδίο προστασίαςπροστασίας τωντων τελευταίωντελευταίων

•• ΗΗ ΕΕΤΤΕΕΤΤ, ως υπέυθυνος φορέας,, ως υπέυθυνος φορέας, δικαιούταιδικαιούται νανα προβείπροβεί σσεε διαγραφήδιαγραφή ονόµατοςονόµατος χώρου χώρου 
ανεξάρτηταανεξάρτητα από ενδεχόµενη υπάρξη απόφασηςαπό ενδεχόµενη υπάρξη απόφασης δικαστηρίουδικαστηρίου
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ΣχέσεΣχέσειςις µεταξύµεταξύ ΕταιρίαςΕταιρίας καικαι Παρόχων Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Παρόχων Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISPISP))

ΗΗ ΣύµβασηΣύµβαση φιλοξενίαςφιλοξενίας απόαπό τηντην πλευράπλευρά τουτου ISPISP περιλαµβάνειπεριλαµβάνει::

•• ΕΕξασφάλισηξασφάλιση απαραίτητηςαπαραίτητης χωρητικότηταςχωρητικότητας µµνήνήµµηςης γιαγια τηντην φιλοξενίαφιλοξενία τουτου εταιρικούεταιρικού
ιστότοπουιστότοπου

•• ΑΑπρόσκοπτηπρόσκοπτη πρόσβασηπρόσβαση σστοντον εταιρικόεταιρικό ιστότοποιστότοπο
•• ΠαρεπόµενεςΠαρεπόµενες παροχέςπαροχές όπωςόπως : : 

1. Ε1. Επεξεργασίαπεξεργασία τωντων στατιστικώνστατιστικών στοιχείωνστοιχείων των των πληροφοριώνπληροφοριών από τηναπό την επίσκεψηεπίσκεψη
τωντων χρηστώνχρηστών στονστον εµπορικόεµπορικό ιστότοποιστότοπο

2. Σ2. Σύνδεσηύνδεση τηςτης σελίδαςσελίδας µµεε µηχανέςµηχανές αναζήτησηςαναζήτησης
3. ∆3. ∆ηµιουργίαηµιουργία λογαριασµώνλογαριασµών ηλεκτρονικούηλεκτρονικού ταχυδροµείουταχυδροµείου

ΗΗ ΣύµβασηΣύµβαση φιλοξενίαςφιλοξενίας απόαπό τηντην πλευράπλευρά ττηςης εταιρίαςεταιρίας περιλαµβάνειπεριλαµβάνει::
•• ΚΚαταβολήαταβολή τηςτης αµοιβήςαµοιβής τουτου ISPISP πουπου αντιστοιχείαντιστοιχεί στιςστις παρεχόπαρεχόµµενεςενες απόαπό εκείνονεκείνον
υπηρεσίεςυπηρεσίες

•• ∆ιαφύλαξη∆ιαφύλαξη τωντων κωδικώνκωδικών πρόσβασηςπρόσβασης πουπου τηςτης παρέχονταιπαρέχονται
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ΕυθύνεςΕυθύνες τωντων ΠαρόχωνΠαρόχων ∆ιαδικτυακών∆ιαδικτυακών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών ((ISPISPss) ) 

ΗΗ ΟδηγίαΟδηγία 2000/31 2000/31 προσδιόρισεπροσδιόρισε τοτο καθεστώςκαθεστώς απαλλαγήςαπαλλαγής απόαπό τητηνν ευθύνηευθύνη τουςτους σχετικά σχετικά 
µε το περιεχόµενο των σελίδων.µε το περιεχόµενο των σελίδων.
ΟιΟι περισσότερπερισσότερεςες εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδωνεταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων δενδεν εξετάζουνεξετάζουν τοτο περιεχόµενοπεριεχόµενο τωντων
σελίδωνσελίδων παράπαρά µµόνοόνο εφόσονεφόσον υπάρξειυπάρξει διαµαρτυρίαδιαµαρτυρία απόαπό κάποιονκάποιον τρίτοτρίτο. . 

ΕυθύνηΕυθύνη τωντων ΠαρΠαρόόχωνχων ΣύνδεσηςΣύνδεσης στοστο ∆∆ιαδίκτυοιαδίκτυο ((InternetInternet AccessAccess ProvidersProviders)  )  

•• ΗΗ βασικήβασική αποστολήαποστολή ενόςενός παρπαρόόχχουου σύνδεσηςσύνδεσης (Internet Access (Internet Access ProviderProvider) ) είναιείναι ηη
πρόσβασηπρόσβαση στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο

•• ΟιΟι κοινοτικέςκοινοτικές ΟδηγίεςΟδηγίες επιβάλλουνεπιβάλλουν τηντην αρχήαρχή τηςτης έλλειψηςέλλειψης ευθύνηςευθύνης του παρόχου για του παρόχου για 
τοτο µµεταδιδόεταδιδόµµενοενο περιεχόµενοπεριεχόµενο

•• ΑΑπαλλαγήπαλλαγή απόαπό τηντην ευθύνηευθύνη τηςτης ««αυτόµατηςαυτόµατης, , ενδιάµεσηςενδιάµεσης καικαι προσωρινήςπροσωρινής
αποθήκευσηςαποθήκευσης»» ((cachingcaching) ) τωντων πληροφοριώνπληροφοριών
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Γενικοί Γενικοί ΌροιΌροι ΣυναλλαγώνΣυναλλαγών
Για τηΓια τη διασφδιασφάλισηάλιση ττωνων συσυµµφφεερρόντωνόντων τηςτης,, µια µια εταιρίαεταιρία πρέπειπρέπει νανα τηρήσειτηρήσει τατα ακόλουθαακόλουθα : : 
1. 1. ΝαΝα επιστήσειεπιστήσει τηντην προσοχήπροσοχή τωντων επισκεπτώνεπισκεπτών τηςτης στουςστους ΓΟΣΓΟΣ : : 

-- MMεε ειδικόειδικό σύνδεσµοσύνδεσµο ((linklink)) στηνστην πρώτηπρώτη σελίδασελίδα ττης ιστοσελίδας,ης ιστοσελίδας, ο ο οποίοοποίοςς πρέπει πρέπει νανα
περιλαµβάνειπεριλαµβάνει όλουςόλους τουςτους όρουςόρους τηςτης σύµβασηςσύµβασης καικαι τουςτους ΓΟΣΓΟΣ

-- ΣΣτηντην αρχήαρχή τηςτης συναλλαγήςσυναλλαγής ήή πρινπριν απόαπό τηντην ολοκλήρωσήολοκλήρωσή τηςτης
-- ΜΜεε ειδικόειδικό εικονίδιοεικονίδιο πουπου νανα αποστέλλειαποστέλλει emailemail στοστο χρήστηχρήστη µµεε τουςτους όρουςόρους
-- ΜΜεε ειδικόειδικό σύνδεσµο (σύνδεσµο (linklink)) πρινπριν τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τηςτης συναλλαγήςσυναλλαγής δίπλαδίπλα στοστο
εικονίδιοεικονίδιο ««ΑποδέχοµαιΑποδέχοµαι»» ((II AcceptAccept) ) 

2.2. Να φροντήσει, ώστε οΝα φροντήσει, ώστε οιι όροιόροι νανα είναιείναι ευανάγνωστοιευανάγνωστοι καικαι νανα ππεριλαµβάνονταιεριλαµβάνονται σεσε
εµφανέςεµφανές--κεντρικόκεντρικό σηµείοσηµείο τουτου ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εγγράφουεγγράφου

3. 3. ΝαΝα υπάρχειυπάρχει ρητήρητή αναφοράαναφορά ότιότι οιοι συγκεκριµένοισυγκεκριµένοι όροιόροι αποτελούναποτελούν ΓΟΣΓΟΣ

4. 4. ΟιΟι ΓΟΣΓΟΣ νανα είναιείναι διατυπωµένδιατυπωµένοιοι στηστη γλώσσαγλώσσα τηςτης συναλλαγήςσυναλλαγής ((γιαγια ελληνικάελληνικά websiteswebsites
ασφαλώςασφαλώς σταστα ελληνικάελληνικά). ). ΗΗ χρήσηχρήση ενόςενός εξυπηρετητήεξυπηρετητή ((serverserver) ) εγκατεστηµένουεγκατεστηµένου στοστο
εξωτερικόεξωτερικό δενδεν αρκείαρκεί γιαγια νανα προσδώσειπροσδώσει στοιχείαστοιχεία αλλοδαπότηταςαλλοδαπότητας στηστη διαδικτυακήδιαδικτυακή
συναλλαγήσυναλλαγή



ΝΟΜΙΚΑΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΌροιΌροι χχρήσηςρήσης τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας ((Terms of useTerms of use))

•• ΝΝαα γίνεταιγίνεται ειδικήειδική αναφοράαναφορά καικαι νανα αναλύονταιαναλύονται οιοι λόγοιλόγοι σσεε περίπτωσηπερίπτωση πουπου τοτο sitesite κάνεικάνει
χρήσηχρήση cookiescookies ήή άλλουάλλου παρεµφερούςπαρεµφερούς λογισµικούλογισµικού

•• ΝαΝα γίνεταιγίνεται ειδική υπενθύµησηειδική υπενθύµηση αν αν οιοι ΌροιΌροι ΧρήσηςΧρήσης περιλαµβάνουνπεριλαµβάνουν καικαι ΓενικούςΓενικούς
ΌρουςΌρους ΣυναλλαγώνΣυναλλαγών

•• Να επισηµαίνονται οι εΝα επισηµαίνονται οι ειδικέςιδικές ρήτρεςρήτρες αποποίησηςαποποίησης ήή// καικαι περιορισµούπεριορισµού τηςτης ευθύνηςευθύνης µµεε
τρόποτρόπο εµφανήεµφανή, , σαφήσαφή καικαι ξεκάθαροξεκάθαρο

•• ΝαΝα γίνεταιγίνεται αναφοράαναφορά στιςστις τεχνικέςτεχνικές καικαι στοστο επίπεδοεπίπεδο ασφάλειαςασφάλειας τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας για για 
την ενηµέρωση του χρήστη την ενηµέρωση του χρήστη ((πιστοποίηση ιστοσελίδας µέσω πιστοποίηση ιστοσελίδας µέσω trust marks trust marks όπως  όπως  

ΤΤrustrust--eeΒΒΒΒΒΒonlineonline,, , , VerySignVerySign))
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ΚατάρτισηΚατάρτιση ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών ΣυµβάσεωνΣυµβάσεων

ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά έγγραφαέγγραφα ωςως συστατικόςσυστατικός τύποςτύπος τηςτης ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής δικαιοπραξίαςδικαιοπραξίας

Οι συναλλασσόµενοι έχουν την ευχέρεια κατόπιν συµφωνίας να µην κΟι συναλλασσόµενοι έχουν την ευχέρεια κατόπιν συµφωνίας να µην κάνουν χρήση άνουν χρήση 
προηγµένης ή απλής ηλεκτρονικής υπογραφής για να παράγουν έννοµαπροηγµένης ή απλής ηλεκτρονικής υπογραφής για να παράγουν έννοµα αποτελέσµατα αποτελέσµατα 
στις εµπορικές τους συναλλαγέςστις εµπορικές τους συναλλαγές

ΤρόποιΤρόποι σύναψηςσύναψης ηλεκτρονικώνηλεκτρονικών συµβάσεωνσυµβάσεων

αα) ) ΣύναψηΣύναψη συµβάσεωνσυµβάσεων µµεε ee--mailmail

ββ) ) ΣύναψηΣύναψη σύµβασηςσύµβασης µµεε µµήνυήνυµµαα µµέσωέσω ιστοσελίδαςιστοσελίδας
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ΚατάρτισηΚατάρτιση ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών ΣυµβάσεωνΣυµβάσεων (Συνέχεια)(Συνέχεια)

∆ικαίωµα∆ικαίωµα υπαναχώρησηςυπαναχώρησης απόαπό τηντην καταρτισθείσακαταρτισθείσα σύµβασησύµβαση

ΤοΤο ααρθρθ. 4 . 4 παρπαρ.10 .10 του του ΝΝ. . 2251/1994 2251/1994 ορίζειορίζει ωςως προθεσµίαπροθεσµία αναιτιολόγητηςαναιτιολόγητης
υπαναχώρησηςυπαναχώρησης τουτου καταναλωτήκαταναλωτή απόαπό τηντην σύµβασησύµβαση τιςτις 10 10 ηηµµέρεςέρες,, εφόσονεφόσον ηη πρότασηπρόταση
έγινεέγινε απόαπό τοντον προµηθευτήπροµηθευτή. . 
ΗΗ επιχείρησηεπιχείρηση υποχρεούταιυποχρεούται νανα επιστρέψειεπιστρέψει στονστον καταναλωτήκαταναλωτή τοτο ποσόποσό πουπου είχεείχε
καταβάλεικαταβάλει, , χωρίςχωρίς επιβάρυνσηεπιβάρυνση, , εντόςεντός 30 30 ηµερώνηµερών..

ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά έγγραφαέγγραφα ωςως αποδεικτικόςαποδεικτικός τύποςτύπος τηςτης ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής δικαιοπραξίαςδικαιοπραξίας

•• ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά έγγραφαέγγραφα µµεε προηγµένηπροηγµένη ηλεκτρονικήηλεκτρονική υπογραφήυπογραφή
•• ΆΆλλαλλα ηλεκτρονικάηλεκτρονικά έγγραφαέγγραφα µµεε απλέςαπλές ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές υπογραφέςυπογραφές. . 
ΗΗ ηλεκτρονικήηλεκτρονική διεύθυνσηδιεύθυνση αποτελείαποτελεί µέσοµέσο απόδειξηςαπόδειξης τηςτης γνησιότηταςγνησιότητας ενόςενός
ηλεκτρονικούηλεκτρονικού εγγράφουεγγράφου ((passwordpassword ISPISP + + ηλεκτρονικήηλεκτρονική διεύθυνσηδιεύθυνση = = µµαχητόαχητό τεκµήριοτεκµήριο
ταυτότηταςταυτότητας))
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ΠροστασίαΠροστασία προµηθευτήπροµηθευτή

OOδηγίαδηγία 85/374/85/374/ΕΟΚΕΟΚ

ΑπαλλακτικέςΑπαλλακτικές ρήτρεςρήτρες στουςστους ΓενικούςΓενικούς ΌρουςΌρους τωντων ΣυναλλαγώνΣυναλλαγών
•• ΡήτρεςΡήτρες πουπου αφορούναφορούν τοτο µέτροµέτρο τηςτης ευθύνηςευθύνης τουτου παραγωγούπαραγωγού--προµηθευτήπροµηθευτή
•• ΡήτρεςΡήτρες πουπου αφορούναφορούν τηντην έκτασηέκταση τηςτης ευθύνηςευθύνης
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ΟργανώσειςΟργανώσεις προστασίαςπροστασίας καταναλωτώνκαταναλωτών

∆ιεθνείς∆ιεθνείς οργανισµοίοργανισµοί
•• ∆ιεθνής∆ιεθνής ΟργάνωσηΟργάνωση ΚαταναλωτικώνΚαταναλωτικών ΕνώσεωνΕνώσεων ((IOCUIOCU))
∆ιεξαγωγή έρευνας, το 2001, διεθνούς οµάδας ερευνητών ∆ιεξαγωγή έρευνας, το 2001, διεθνούς οµάδας ερευνητών απόαπό 15 15 οργανισµούςοργανισµούς
καταναλωτώνκαταναλωτών από όλο τον κόσµο για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από από όλο τον κόσµο για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από websites.websites.
((αποτελέσµατααποτελέσµατα 11,,22))

ΕλληνικοίΕλληνικοί οργανισµοίοργανισµοί προστασίαςπροστασίας καταναλωτώνκαταναλωτών
•• ΚΕΚΕ..ΠΠ..ΚΑΚΑ
•• ΕΕ..ΚΚ..ΠΟΙΠΟΙ..ΖΩΖΩ
•• IIΝΚΑΝΚΑ
•• ΕΦΤΑΕΦΤΑ

ΕιδικάΕιδικά ΝοµοθετήµαταΝοµοθετήµατα
•• ΣύµβασηςΣύµβασης τηςτης ΡώµηςΡώµης (1980)(1980)
•• ΟδηγίαΟδηγία 89/552/89/552/ΕΟΚΕΟΚ
•• ΟδηγίαΟδηγία 97/7/97/7/ΕΚΕΚ
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