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Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι
υποχρεωτική για τις όλες τις επιχειρήσεις,
με το χρονικό στάδιο έναρξης της
υποχρέωσης να προσδιορίζεται επί τη
βάσει ειδικών κριτηρίων. 

Συγκεκριμένα, από 1.10.2021 διαβιβάζουν
υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους,
που εκδίδουν, αφενός οι επιχειρήσεις
(φυσικά και νομικά πρόσωπα) με
διπλογραφικά βιβλία και τζίρο > 50.000 €
αφετέρου οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο
> 100.000 €. 

Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα
παραστατικά εσόδων τους όλες οι
υπόλοιπες επιχειρήσεις. Τα παραστατικά
εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν
οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία
έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει
να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
το αργότερο έως την 31.03.2022.
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ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δικαιολογητική βάση της συγκεκριμένης νομοθετικής
στάθμισης αποτελεί το γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο
εξαλείφονται φαινόμενα αλλοίωσης, ακούσιας ή και εκούσιας,
των παραστατικών σε συνδυασμό με την ραγδαία ψηφιακή
ανάπτυξη που επέφερε η πανδημία του Covid-19. 

Το σχετικό νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούν ο
νόμος 4308/2014  (Α'251) αλλά και οι διατάξεις των άρθρων
148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α'44), με τις οποίες
ενσωματώθηκαν, στην ελληνική νομοθεσία, οι διατάξεις της
Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (B2G), υιοθετώντας το
ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Ένα απλό αρχείο pdf δεν μπορεί να
θεωρηθεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο, καθώς
δεν πληροί τις προδιαγραφές του
ευρωπαϊκού προτύπου Ηλεκτρονικής
Τιμολόγησης [...]



ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 'ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ';

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι έγγραφα, τα οποία
συγκεντρώνουν ορισμένες ex lege προϋποθέσεις. 

Βάσει της οδηγίας 2014/55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο,
χαρακτηρίζεται «ένα τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί
και παραληφθεί σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή που
επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία». 

Τα τιμολόγια πρέπει να συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης πρέπει να
ακολουθούν πάντα μια τυποποιημένη μορφή, δηλαδή όλα τα
δεδομένα του τιμολογίου να αποθηκεύονται σε μορφή
δομημένων δεδομένων και να είναι βασισμένα στις κοινά
δημοσιευμένες προδιαγραφές EN 16931, UBL, CII, EDIFACT
κ.λπ. ώστε να είναι επεξεργάσιμα άμεσα ή έμμεσα από
υπολογιστή, ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να
είναι αναγνώσιμα από άνθρωπο. 

Συνεπώς ένα αρχείο pdf δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
ηλεκτρονικό τιμολόγιο, καθώς δεν πληροί τις ανωτέρω
αναφερθείσες προδιαγραφές, ενώ η χρησιμότητά του
εξαντλείται στο γεγονός ότι απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από
το χαρτί  και επιτρέπει τη διαχείριση και την  αρχειοθέτηση
των τιμολογίων με πιο αποτελεσματικότρόπο απ’ ότι οι
παραδοσιακές μέθοδοι τιμολόγησης.  
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