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Information Systems Impact ιδρύθηκε το 1998 

Ανάπτυξη Internet, Intranet & e-business εφαρµογών 

i@connect – Μεγαλύτερη Υπηρεσία Ηλεκτρονικής 
Τιµολόγησης στην Ελλάδα από το 2003 

Πάνω από 65% του συνολικού όγκου τιµολογίων – 4.000.000 
σε ετήσια βάση 
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Ηλεκτρονική Τιµολόγηση 

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα 



 Τρέχουσα Κατάσταση Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης 
στην Ελλάδα 

1.  Η ηλεκτρονική τιµολόγηση είναι πραγµατικότητα από το 2003 

κυρίως µέσω φορέων ηλεκτρονικής τιµολόγησης 

2.  Στην Ελλάδα διακινούνται 6.000.000 τιµολόγια 

ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση περίπου 3% του συνολικού 

όγκου Β2Β τιµολογίων (εκτιµάται γύρω στα 200 εκ. στο 

σύνολο) 

3.  Εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση µε το 2004 που ήταν λιγότερο 

από 100.000 ετησίως 

4.  Ελλάδα πάνω από το µέσο όρο των Ευρωπαϊκών χωρών 



Εταιρίες που χρησιµοποιούν υπηρεσίες ηλ. ανταλλαγής 
παραστατικών 
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Ελλάδα vs Ευρώπη 

   Ευρώπη  Ελλάδα 

Αριθμός ηλεκτρονικών 
τιμολογίων σε ετήσια βάση 

~800 εκ.  ~6‐7 εκ. 

Φορείς παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

350 (40 βασικοί)  4 

Όγκος ηλεκτρονικών 
τιμολογίων μέσω φορέων 

70%  95% 

Κόστος ανά έντυπο τιμολόγιο  10€ ‐ 20€  3€ ‐ 10€ 

Συνεργασία κράτους με φορείς 

Σε αρκετές χώρες στην 
Ευρώπη με παραδείγματα 
από Δανία, Σουηδία, Ιταλία, 

κλπ 

‐ 
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Ηλεκτρονική Τιµολόγηση 

Σχετική Νοµοθεσία – Εφαρµογή στην Ελλάδα 
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Υπουργική απόφαση 21 Μαρτίου 2006 για το ηλεκτρονικό τιµολόγιο 
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 



Παράδειγµα Έντυπου Τιµολογίου /  
Πληροφορία που απαιτείται για την µεταφορά 
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Τήρηση 6 και πλέον ετών από αποστολέα και παραλήπτη 
της ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ από τις φορολογικές 
µηχανές : 

1. Στοιχεία τιµολογίου (ΑΡΧΕΙΟ Α) 

2. Σήµανση Τιµολογίου (Προηγµένη Ασφαλής Ηλεκτρονική 
Ψηφιακή Σύνοψης - ΑΡΧΕΙΟ Β 



Λειτουργία υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιµολόγησης 
βάσει ΠΟΛ 1049 
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Πελάτης 1  

Πελάτης 2 

Πελάτης N 

. 

. 

. 
Ηλεκτρονικά τιµολόγια:  
• Φορολογικά στοιχεία: α,β αρχεία 
• Αναγνώσιµο Αρχείο(π.χ. PDF) 
• Προαιρετικά αρχεία προς αυτόµατη εισαγωγή  
• (π.χ.. XML, EDI, ASCII, etc) 

a.txt & b.txt 

PDF+ extra 
πληροφορίες για 

αυτόµατη 
καταχώρηση 

Ηλ. Τιµολόγια 

επιβεβαίωση 

Εκδότης/ 
Προµηθευτής 

by Information 
Systems Impact 

Εσωτερικό σύστηµα  + 
Φορολογική Μηχανή 

Ασφαλής σύνδεση Internet 



Παράδειγµα χρήσης ηλ. Τιµολόγησης από το 
Διεθνής Αερολιµένα Αθηνών 

11 



12 

Ηλεκτρονική Τιµολόγηση 

Πρόταση προς Κρατικούς Φορείς 



Αξιοποίηση της Ηλ. Τιµολόγησης από κρατικούς φορείς 
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  Διασύνδεση των φορέων ηλεκτρονικής τιµολόγησης µε την ΓΓΠΣ (ή τις όποιες  

υποδοµές των φορολογικών αρχών) 

  Παραλαβή βασικών στοιχείων τιµολογίων από τους φορείς. Ενδεικτικά: 

  Τύπος παραστατικού (π.χ. τιµολόγιο, πιστωτικό, κλπ) 

  Σειρά, Αριθµός Τιµολογίου, Ηµεροµηνία έκδοσης 

  ΑΦΜ παραλήπτη/αποστολέα  

  Αξία Εκπτώσεων, Καθαρή Αξία, Αξία ΦΠΑ 

  Πληρωτέο Ποσό 

  Σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτία αποστολής) 



Λειτουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιµολόγησης σε συνδυασµό µε 
φορολογικές αρχές 
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Πελάτης 1  

Πελάτης N 

.

.

.

a.txt & b.txt, PDF 

+ extra πληροφορίες 
για αυτόµατη 
καταχώρηση 

Εκδότης/ 
Προµηθευτής 

ΓΓΠΣ 

a.txt & b.txt 
+ 

βασική πληροφορία για έλεγχο στοιχείων (π.χ. ΑΦΜ αποστολέα/
παραλήπτη, ηµ/νία, τελική αξία, ΦΠΑ, συνολική κλπ) 

Ηλεκτρονικά τιµολόγια:  
• Φορολογικά στοιχεία: α,β αρχεία 
• Αναγνώσιµο Αρχείο(π.χ. PDF) 
• Προαιρετικά αρχεία προς αυτόµατη εισαγωγή  
• (π.χ.. XML, EDI, ASCII, etc) 

by Information 
Systems Impact 



Οφέλη για το κράτος και τις επιχειρήσεις 

  Ταχύτερη και έγκαιρη παραλαβή βασικών πληροφοριών 
τιµολογίων και έλεγχος από τους κρατικούς φορείς για: 

  Διασταύρωση στοιχείων (π.χ. εγκυρότητα τιµολογίων) 

  Καταβολή ΦΠΑ 

  Μείωση κόστους διαχείρισης τιµολογίων στις επιχειρήσεις (έχει 

υπολογιστεί ότι το µέσο κόστος κυµαίνεται από 4€ έως 10€) 

  Μείωση κόστους συνολικά στην ελληνική οικονοµία 



Πλεονεκτήµατα συγκεκριµένης κατάστασης 

  Χρησιµοποιείται ήδη από επιχειρήσεις βάσει της σχετικής 

νοµοθεσίας ΠΟΛ 1049 

  Μεγάλη Υπάρχουσα υποδοµή: 100.000 φορολογικές µηχανές 

σε ~ 40.000 επιχειρήσεις 

  Άµεση εφαρµογή σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων χωρίς να 

αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας 

  Δυνατότητα από τις φορολογικές αρχές ή την ΓΓΠΣ άντλησης 
και διασταύρωσης όλων των βασικών στοιχείων τιµολογίων 

  Δυνατότητα έλεγχου της εγκυρότητας και ακεραιότητας 

των τιµολογίων 



Προτάσεις διάδοσης και µεγαλύτερης διείσδυσης της 
Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης στην Ελλάδα 

1. Παρακίνηση επιχειρήσεων από το κράτος (νοµοθεσία ή κίνητρα) για 
υιοθέτηση της ηλ. Τιµολόγησης 

2. Προσαρµογή νοµοθεσίας και αξιοποίηση υπαρχουσών υποδοµών π.χ. 
φορολογικές µηχανές (όπως γίνεται στην ΠΟΛ 1049) ή οµαλή 

µετάβαση σε νέες απλές τεχνικές 

3.  Συνεργασία κράτους – φορέων παροχής υπηρεσιών τιµολόγησης – 

επιχειρήσεων για ταχύτερη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης 

(π.χ. Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ιταλία, κλπ)  

4. Προσαρµογή στις ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι µόνο στις 
ανάγκες των φορολογικών αρχών (κάθε κλάδος έχει ιδιαιτερότητες) 
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Thank You! 
For more information please visit: 

http://www.impact.gr 


