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Περίληυη
Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν δηαθξηηέο ελφηεηεο θαη εληάζζεηαη ζηελ
πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηελ Διιάδα.
ηελ πξψηε ελφηεηα κειεηψληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηηκηιφγεζεο κε ράξηηλα
ηηκνιφγηα, εμεγνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο φπσο ην ηη είλαη επηηεδεπκαηίαο, ηα
είδε ησλ ηηκνινγίσλ ( πηζησηηθφ θιπ ), θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή
θαη ν νξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηα
νπνία πξνζθέξεη, θαζψο θαη νη λέεο επθαηξίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη. Σέινο
αλαθέξνληαη νξηζκέλα λνκηθά ζέκαηα.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα, αθνξά ηελ πινπνίεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο.
Αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο, νη ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο, νη ηερλνινγίεο
νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη νζφλεο απφ ηε ρξήζε ηεο
εθαξκνγήο.

5

Αbstract
This paper is divided into two distinct sections and joins the effort to investigate the
electronic invoicing in Greece.

The first section studies the basic concepts of paper invoicing, explaining some basic
concepts such as what is a trader, types of invoices, and then presents the
description and definition of electronic invoicing. Also the benefits, and the new
opportunities it offers are indicated. Finally some legal issues are presented.

The second section focuses on the implementation and presentation of an electronic
invoicing application created for the needs of the paper. It specifies the application
requirements, the technology trends, technologies that were used and presents
screenshots of the application's usage.
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1. Δισαγφγή
1.1 Αληηθείκελν εξγαζίαο – ζθνπφο
O ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ειεθηξνληθήο
ηηκνιφγεζεο ζηελ Διιάδα θαη ε πινπνίεζε κηαο πξσηφηππεο εθαξκνγήο
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθε ε ήδε ππάξρνπζα
θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ε ρξήζε ηνπ ράξηηλνπ ηηκνινγίνπ, ε ειεθηξνληθή
ηηκνιφγεζε, ην πφζν πξφζθνξν είλαη ην πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα γηα ηε κεηάβαζε
απφ ην ράξηηλν ζην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγηνθαη ε αλάγθεο ηεο αγνξάο ιακβάλνληαο ππ’
φςελ ηελ νινέλα θαη ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ φπσο
έμππλα θηλεηά θαη ηακπιέηεο.
Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα εθαξκνγή ε νπνία επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ
απνζηνιή ηηκνινγίσλ απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή αλεμαξηήησο ηεο αλάιπζεο ηεο
νζφλεο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηθηπαθή εθαξκνγή, ε
νπνία βαζίδεηαη ζην κνληέιν πειάηε – εμππεξεηεηή θαη εθηειείηαη ζε πεξηβάιινλ
θπιινκεηξεηή ( web – based ).
1.2 Γνκή ηεο εξγαζίαο
Ζ εξγαζία αθνινπζεί ηελ αθφινπζε δνκή :
ην θεθάιαην 2, πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην
ηη είλαη παξαζηαηηθφ θαη ην ηη είλαη ηηκνιφγην, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ζηνλ
νπνηνλδήπνηε απηέο νη βαζηθέο έλλνηεο. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα
πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ θαη παξνπζηάδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ράξηηλνπ
ηηκνιφγηνπ.
ην θεθάιαην 3, δίλεηαη ν νξηζκφο θαη κηα πεξηγξαθή ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.
Αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνζπεξλνχληαη κε ηελ πηνζέηεζε κηαο ιχζεο
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη
ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο
ηηκνιφγεζεο.
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Σν θεθάιαην 4 αλαθέξεηαη ζην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηελ ειεθηξνληθή
ηηκνιφγεζε θαη παξνπζηάδεη εκπφδηα ηα νπνία ππάξρνπλ θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ
επξεία δηάδσζε ηεο θαη ηελ πιήξε απν – πινπνίεζε ηεο.
Σέινο, ζην θεθάιαην 5, παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ε νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο
αλάγθεο

ηεο

παξνχζαο

δηπισκαηηθήο

εξγαζίαο,

νη

ηερλνινγίεο

νη

νπνίεο

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ
παξνπζηάδνληαη νζφλεο απφ έλα ζελάξην ρξήζεο ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία
θαη ηελ απνζηνιή ελφο ειέθηξνληθνχ ηηκνιφγηνπ.
1.3 Μεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζήζεθε
Αξρηθά έγηλε κειέηε ησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ ελλνηψλ θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ παξαζηαηηθψλ (ηηκνινγίσλ). Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ
νξηζκέλεο ζπλαληήζεηο

κε ινγηζηέο, ψζηε λα ζπδεηεζεί καδί ηνπο θαη λα γίλεη

θαηαλνεηή ε πξαθηηθή ρξήζε ησλ ηηκνινγίσλ, ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπο θαη
ηνπ ειέγρνπ ηνπο.
Αθνχ έγηλε θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί εψο ζήκεξα ε ηηκνιφγεζε,
παξαθνινπζήζεθε θαη έλα ζεκηλάξην ην νπνία αλαθεξφηαλ ζην πεδίν απηφ.
Έπεηηα έγηλε ν ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο. ρεδηάζηεθαλ θάπνηεο βαζηθέο νζφλεο νη
νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζε νξηζκέλνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ψζηε λα απνθνκηζζεί ε
γλψκε ηνπο φζν αθνξά ηελ επρξεζηία θαη ζηε ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ νη ηερλνινγίεο
νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ε δνθηκή ηεο ηφζν ζε
επηηξαπέδηα πεξηβάιινληα φζν θαη ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ ζπζθεπψλ.

8

2. Σιμολόγηση
2.1 Οξηζκφο - πεξηγξαθή παξαδνζηαθήο ηηκνιφγεζεο
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
επηηεδεπκαηηψλ,ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο.
Με ηνλ φξν «επηηεδεπκαηίαο» ν Κ.Β.. ελλνεί θάζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλσλία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα κέζα
ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθή
ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή απφ ειεπζέξην επάγγεικα ή απφ
νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, θαζψο θαη ηηο αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο θαη κε
θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο.
Όινη νη ππφινηπνη είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα (θαηαλαισηέο).
Ο επηηεδεπκαηίαο, ηεξεί, εθδίδεη, παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη θαη δηαθπιάζζεη
ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία θαη ηηο θαηαζηάζεηο, πνπ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ
Κ.Β...
Σν ΚΔ.Π.Τ.Ο θαηαηάζζεη, αλάινγα κε ηα ηξία πξψηα ςεθία ηνπ Α.Φ.Μ., ηνπο
επηηεδεπκαηίεο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Απφ 000 κέρξη θαη 051

ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΗ ΑΣΟΜΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

Απφ 081,082,083,084,091 & 092

ΟΜΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ

Απφ 093

ΔΣΑΗΡΟΡΡΤΘΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ

Απφ 094

ΑΝΧΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ

Απφ 095

ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ

Απφ 096

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ

Απφ 097

ΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ

Απφ 098

ΑΛΛΟΓΑΠΔ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

'Ζ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ
Απφ 090

ΧΜΑΣΔΗΑ

ΚΑΗ

ΓΔΝΗΚΑ

ΝΟΜΗΚΑ

ΠΡΟΧΠΑ

ΜΖ

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Απφ 070

ΣΟΤ ΗΓΡΤΣΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Kαηηγοπίερ επιηηδεςμαηιών
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Βηβιία θαη ζηνηρεία
ηνηρείν: Σν ζηνηρεήν απν́ ηελ άπνςε ηεο θνξνινγηθέο ινγηζηηθέο απνηειεή ην
δηθαηνινγεηηθφ κηαο νηθνλνκηθήο πξάμεο ή κε άιια ιφγηα ηε ηαπηφηεηα ηε

ο

νηθνλνκηθήο πξάμεο . Mε βάζε απην́ πξαγκαηνπνηεήηαη ε ινγηζηηθέ θαηαρσ́ξεζε ηεο
νηθνλνκηθήο πξάμεο ζηα βηβιία πνπ ηεξεί ε επηρείξεζε.
Βηβιία: Καηά ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία
απνηεινχλ θαηάζηηρα εηδηθά γ

(Κ.Β..)

ξακκνγξαθεκέλα θαηά πεξίπησζε ζηα νπνία

θαηαρσξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο ηεο επηρείξεζεο

,

φπσο νξίδεη ν Κ.Β...
Γηάθξηζε επηηεδεπκαηηψλ
Oη επηηεδεπκαηήεο δηαθξήλνληαη αλάινγα κε ην αληηθεήκελν ησλ εξγαζησ́λ ηνπο:
α) ζε εθεήλνπο ,πνπ πσινπ́λ αγαζά.
β) ζε εθεήλνπο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζήεο θαη
γ) ζε εθεήλνπο, πνπ πσινπ́λ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζήεο, δειαδή αζθνχλ
κεηθηή δξαζηεξηφηεηα.

Απηνχζηα αγαζά θαηά ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην είλ αη ηα «εκπνξεχκαηα»,
ελψ αγαζά κεηά απφ επεμεξγαζία είλαη ηα

«πξντφληα». Άιιε ζεκαληηθή επίζεο

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ επηηεδεπκαηηψλ απφ θνξνινγηθή άπνςε είλαη ζε εθείλνπο πνπ
δηελεξγνχλ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαη ζε εθείλνπο πνπ δηελεξγνχλ ιηαληθέο πσιήζεηο.
Υνλδξηθή πψιεζε
Ζ πξνζθνξά ππεξεζησ́λ έ ε πσ́ιεζε εκπνξεπκάησλ θαη πξνη̈ν́λησλ
επηηεδεπκαηία ζε επηηεδεπκαηία γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ

, απφ
, ζεσξείηαη

ρνλδξηθή πψιεζε.Υνλδξηθή πψιεζε επίζεο είλαη θαη ε π ξνζθνξά ππεξεζηψλ ή ε
πψιεζε εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ απφ επηηεδεπκαηία ζην Γεκφζην ή ζε Ννκηθά
Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

,

σκαηεία,

Ηδξχκαηα,

Η.Νανχο,

Η.Μεηξνπφιεηο

θ.ι.π.λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαρηήξα (πξφζσπα ηεο παξα γξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β..).
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Ληαληθή πψιεζε
Αληίζεηα ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ή ε πψιεζε εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ
απφεπηηεδεπκαηία ζε θπζηθφ πξφζσπν (θαηαλαισηή), πνπ αγνξάδεη γηα λα θαιπ́ςεη
ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηηο αλάγθε ο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ , ζεσξείηαη ιηαληθή
πψιεζε.
ηνηρεία επηηεδεπκαηηψλ (Παξαζηαηηθά)
Γηα λα θαιπθηνπ́λ ν́ιεο νη πεξηπησ́ζεηο ν ΚΒ πξνβιέπεη έλα πιέζνο παξαζηαηηθσ́λ
(ησλ ζηνηρεήσλ). Σα ζπνπδαην́ηεξα εήλαη ηα παξαθάησ:
Γειηίν Απνζηνιήο
Σν παξαζηαηηθφ απηφ ζπλνδεχεη θάζε δηαθίλεζε εηδψλ . Γηαθίλεζε εηδψλ γίλεηαη φρη
κφλν θαηά ηελ πψιεζε

, αιιά θαη γηα άιιεο αηηίεο

, φπσο π .ρ.γηα επεμεξγαζήα ,

επηζηξνθή, δεηγκαηηζκφ θ .ιπ. ε θάζε πεξήπησζε δηαθήλεζεο απαηηεήηαη ε π́παξμε
Γειηίνπ Απνζηνιήο.
Πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν πξννξηζκφο ηνπ π .ρ. γηα ην ινγηζηέξην , γηα ην κεηαθνξέα ,
ζηέιερνο θι.π , ε σ́ξα έλαξμεο -παξάδνζεο ηεο απνζηνιήο (σο σ́ξα παξάδνζεο έ
έλαξμεο ηεο απνζηνιήο ινγίδεηαη ε ψξα πνπ ηα αγαζά βγαίλνπλ α πφ ην θαηάζηεκα ,
ππνθαηάζηεκα, απνζήθε θ .ι.π ηνπ απνζηνιέα .) ην δειηήν απνζηνιέο πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη θαη ν ζθνπφο δηαθίλεζεο (γηα παξάδεηγκα γηα πσ́ιεζε, γηα απνζέθεπζε,
γηα επεμεξγαζήα θ.ι.π.)
Όηαλ ηα αγαζά πνπ ζπλνδεχνληαη κε δειηίν
ηφηε ζε πξνζεζκία

απνζηνιήο πξννξίδνληαη γηα πψιεζε ,

30 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο

, ν

επηηεδεπκαηίαο πξέπεη λα εθδψζεη ηηκνιφγην.
χκθσλα κε ηνλ ΚΒ ην Γειηίν Απνζηνιήο πξέπεη λα πεξηέρεη νπσζδήπνηε ηηο
πνζφηεηεο ησλ ε ηδψλ θαη πξναηξεηηθά ηελ αμία ηνπο . Ζ δηαθήλεζε εηδσ́λ ρσξήο δειηήν
απνζηνιήο ζπληζηά ζνβαξή παξάβαζε ηνπ Κ.Β...
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Δείγμα δεληίος αποζηολήρ
Σηκνιφγην Πψιεζεο
Σν παξαζηαηηθν́ απην́ απνηειεή ην απνδεηθηηθν́ ζηνηρεήν ηεο νηθνλνκηθέο πξάμεο θα
ζπκπιεξψλεη ηελ έθδνζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Γειηίσλ Απνζηνιήο

η

, πνπ έρνπλ

εθδνζεί πξνεγνχκελα γηα πσιήζεηο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε , ζε πξνζεζκήα
30 εκεξψλ ,απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο

. Σν Σηκνιν́γην

πεξηιακβάλεη ηηο πνζν́ηεηεο θαη ηηο αμήεο ησλ εηδσ́λ , αιιά δελ απνηειεί ζπλνδεπηηθφ
ηεο κεηαθνξάο . ην Σηκνιν́γην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα Γειηήα Απνζηνιέο πνπ
θαιχπηεη.
χκθσλα κε ηνλ ΚΒ ην αληίζηνηρν Σηκνιφγην Πψιεζεο πνπ ζα θαιχπηεη ην

(ή η α)

Γειηίν Απνζηνιήο , ζα πξέπεη λα εθδνζεή κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθν́
δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξψηνπ Γειηίνπ Απνζηνιήο

(ζήκεξα

έλαο κήλαο).
Γηα παξάδεηγκα κηα βηνκεραλήα θάλεη ηαθηηθέο απνζηνιέο ησλ πξνη̈ν́λησλ η

εο ζηνπο

αληηπξνζψπνπο ηεο . Πξνθαλψο θάζε θνξηίν ζα ζπλνδεχεηαη κε έλα Γειηίν
Απνζηνιήο. Δπεηδή νη απνζηνιέο είλαη ζπλερφκελεο , έρεη ζπκθσλεζεί λα εθδίδεηαη
έλα ζπγθεληξσηηθφ Σηκνιφγην ζην ηέινο θάζε κήλα , πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζπ́λν ιν
ησλ πσιέζεσλ ηνπ κέλα.
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Σηκνιφγην - Γειηίν Απνζηνιήο
Δίλαη ην πην ζπλεζηζκέλν παξαζηαηηθφ πψιεζεο θαη ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ Γειηήνπ Απνζηνιέο θαη ηνπ Σηκνινγήνπ . πλνδεχεη κηα νινθιεξσκέλε πψιεζε
αγαζψλ. ην έληππν ηνπ ζα π ξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ αλαιπηηθά φια ηα πεδία ηνπ
(πεξηγξαθή εηδψλ, κνλάδα κέηξεζεο, πνζφηεηα θαη αμία).
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεή ν́ηη ε έθδνζε ελν́ο ηηκνινγήνπ (νπνηνπδήπνηε είδνπο) γίλεηαη
αλεμάξηεηα κε ην αλ ε αμία ηνπ ζα πιεξσζεί ακέζσο έ αξγν́ηεξα απν́ ηνλ πειάηε. Αλ
ε εμν́θιεζέ ηνπ γήλεη ακέζσο , ηφηε ην ηηκνιφγην ραξαθηεξίδεηαη "ηνηο κεηξεηνήο ", ελψ
αλ ν πειάηεο νθεήιεη ην αληήζηνηρν πνζν́, ραξαθηεξίδεηαη "επί πηζηψζεη".

Δείγμα δεληίος αποζηολήρ – ηιμολόγιος

Δείγμα Δ.ΑΠ.

4.4 Πιζηωηικό Τιμολόγιο Πώληζηρ
Σν παξαζηαηηθφ
εθδίδεηαη φηαλ ππάξρεη επηζηξνθή εηδψλ.
Πηζησηηθφ
Σηκνιφγηναπηφ
Πψιεζεο
Γηα παξάδεηγκα έλα βηβιηνπσιείν επηζηξέθεη ζηνλ εθδνηηθφ νίθν νξηζκέλα βηβιία, γηαηί

Σνδηαπίζησζε
παξαζηαηηθν́φηη
απην́
εθδήδεηαηζειίδεο
ν́ηαλ ππά
ξρεη ήηαλ
επηζηξνθέ
εηδσ́
λ.
νξηζκέλεο
ηνπο
ιεπθέο
(θαθέθηππα).
Ο εθδνηηθφο νίθνο γηα

λα "αθπξψζεη" ηελ πψιεζε απηψλ ησλ βηβιίσλ εθδίδεη έλα Πηζησηηθφ Σηκνιφγην.
Γηα παξάδεηγκα έλα βηβιηνπσιεήν επηζηξέθεη ζηνλ εθδνηηθν́ νήθν νξηζκέλα βηβιήα

,

Ζ αμία ηνπ Σηκνινγίνπ απηνχ (ε αμία ησλ αγαζψλ πνπ επηζηξέθνληαη) επηζηξέθεηαη ή
γηαηί
δηαπίζησζε
νξηζκέλεο
ζειίδεο
ιεπθέοή επί
(θαθέθηππα).
νθείιεηαη
ζηνλ φηη
πειάηε,
αλάινγα
αλ ηνπο
είλαηήηαλ
κεηξεηνίο
πηζηψζεη. Ο εθδνηηθν́ο
4. 5 Πιζηωηικό Τιμολόγιο Έκπηωζηρ.
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Σν Πηζησηηθφ Σηκνιφγην Έθπησζεο είλαη αλάινγν κε ην Πηζησηηθφ Σηκνιφγην Πψιεζεο,
αιιά δε ζρεηίδεηαη κε επηζηξνθή εηδψλ. Αθνξά επηπιένλ εθπηψζεηο πνπ παξέρνληαη ζε
πειάηεο, επεηδή π.ρ. αγφξαζαλ έλα κεγάιν φγθν αγαζψλ κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα.

νίθνο γηα λα

"αθπξψζεη" ηελ πσ́ιεζε απησ́λ ησλ βηβιήσλ εθδήδεη έλα Πηζησηηθν́

Σηκνιφγην.
Ζ αμήα ηνπ Σηκνινγήνπ απηνπ́ (ε αμήα ησλ αγαζσ́λ πνπ επηζηξέθνληαη ) επηζηξέθεηαη ή
νθείιεηαη ζηνλ πειάηε, αλάινγα αλ είλαη κεηξεηνίο ή επί πηζηψζεη.

Πηζησηηθφ Σηκνιφγην Έθπησζεο
Σν Πηζησηηθν́ Σηκνιν́γην Δ ́θπησζεο εήλαη αλάινγν κε ην Πηζησηηθν́ Σηκνιν́γην
Πψιεζεο, αιιά δε ζρεηίδεηαη κε επηζηξνθή εηδψλ . Αθνξά επηπιένλ εθπηψζεηο πνπ
παξέρνληαη ζε πειάηεο, επεηδή π.ρ.αγφξαζαλ έλα κεγάιν ν́γθν αγαζσ́λ κέζα ζε έλα
ρξνληθφ δηάζηεκα.
Γηα παξάδεηγκα έλαο εθδνηηθν́ο νήθνο γηα λα επηβξαβεπ́ζεη ηνπο θαινπ́ο πειάηεο ηνπ ,
απνθάζηζε λα θάλεη κηα επηπιένλ έθπησζε 3% ζε ν́ζνπο απν́ απηνπ́ο εήραλ αγνξέο
πάλσ απφ 15.000,00 €. Έηζη γηα έλα βηβιηνπσιείν , πνπ εήρε αγνξέο 18.000,00 €,
εθδφζεθε έλα Πηζησηηθφ Σηκνιφγην Έθπησζεο αμίαο 540,00 € .

4.6 Τιμολόγιο Παποχήρ Υπηπεζιών
Δείγμα πιζηωηικού ηιμολόγιος
Σν παξαζηαηηθφ απηφ εθδίδεηαη φρη γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ αιιά γηα ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξζεθαλ ζε θάπνηνλ πειάηε επηηεδεπκαηία.
Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ Hard-Soft ΔΠΔ δεκηνχξγεζε έλα
εμεηδηθεπκέλν παθέην θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ γηα ηε βηνηερλία All-Plast ΑΔ αμίαο
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5.000,00 €. Γηα ηελ εξγαζία απηή εθδίδεηαη έλα Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ. ην
ηηκνιφγην απηφ γξάθεηαη αλαιπηηθά ην είδνο ηεο παξνρήο θαη ε αμία ηνπ, θαζψο θαη ν
ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί.

Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Σν παξαζηαηηθν́ απην́ εθδήδεηαη ν́ρη γηα ηελ πσ́ιεζε αγαζσ́ λ αιιά γηα ππεξεζήεο πνπ
πξνζθέξζεθαλ ζε θάπνηνλ πειάηε επηηεδεπκαηία.
Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξήα παξαγσγέο ινγηζκηθνπ́

Hard-Soft ΔΠΔ δεκηνπ́ξγεζε έλα

εμεηδηθεπκέλν παθέην θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ γηα ηε βηνηερλία

All-Plast ΑΔ αμήαο

5.000,00 €.Γηα ηελ εξγαζήα απηέ εθδήδεηαη έλα Σηκνιν́γην Παξνρέο Τπεξεζησ́λ

.ην

ηηκνιφγην απηφ γξάθεηαη αλαιπηηθά ην είδνο ηεο παξνρήο θαη ε αμία ηνπ , θαζψο θαη ν
ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεή.
Πηζησηηθφ Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ
Σν παξαζηαηηθν́ απην́ εθδή δεηαη, φηαλ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο επηζηξνθήο ρξεκάησλ
γηα θάπνηα παξνρέ ππεξεζήαο, γηα ηελ νπνήα έρεη εθδνζεή έδε έλα ηηκνιν́γην παξνρέο
ππεξεζηψλ.Ζ αμήα ηνπ ηηκνινγήνπ απηνπ́ επηζηξέθεηαη έ νθεήιεηαη ζηνλ πειάηε.

2.2 Πξνβιήκαηα παξαδνζηαθήο ηηκνιφγεζεο
Σν ράξηηλν ηηκνιφγην, ην νπνίν κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ
επηρεηξήζεσλ,

έρεη

κεηνλεθηήκαηα

ηα

νπνία

παξνπζηάδνληαη

παξαθάησ

ζε

αληηπαξαδείγκαηα κε πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε πξνζθέξεη.
Έλα βαζηθφ πξφβιεκα ην νπνίν πξνθχπηεη απνηεί ε απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ
ήδε εθδνζέλησλ ηηκνινγίσλ. Απαηηείηαη κεγάινο ρψξνο απνζήθεπζεο απηψλ θαη είλαη
πάξα πνιχ δχζθνιε ε αλάθηεζε ηνπο, εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κεγάιν φγθν
ηηκνινγίσλ. Με ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, θαζψο θαη κε ηελ ειεθηξνληθή
αξρεηνζέηεζε ην θάζε ηηκνιφγην βξίζθεηαη αξρεηνζεηεκέλν θαη αλαπάζα ζηηγκή είλαη
πνιχ εχθνια αλαθηήζηκν.
Έλα αθφκε πξφβιεκα ηνπ ράξηηλνπ ηηκνινγίνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη πνιινί
νξγαληζκνί – επηρεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ρεηξνθίλεηεο, κε απνηειεζκαηηθέο
κεζφδνπο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηηκνινγίσλ. Σν ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην
πξνζθέξεη απηνκαηνπνηεκέλεο θαη πξνθαζνξηζκέλεο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη
δηαρείξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηηκνινγίσλ ηεο επηρείξεζεο.
Μεγάιν πνζηνζηφ ησλ πισξσκψλ ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ
είλαη εθπξφζεζκεο ιφγσ ηνπ ράξηηλνπ ηηκνινγίνπ. ε απηφ ην ζεκείν επαλέξρεηαη ην
πξφβιεκα ηεο αξρεηνζέηεζεο θαη δηαρείξεζεο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ
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πνπ ππάξρνπλ ζε απηά. Με ηελ πηνζέηεζε κηαο ιχζεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, ζα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εμφθιεζεο ηνπ θάζε ηηκνιφγηνπ κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο – νξγαληζκνχ θαη ζα απαιεθζνχλ ηέηνηνπ είδνπο
πξνβιήκαηα.
Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα ηνπ ράξηηλνπ ηηκνινγίνπ είλαη ηα ρακέλα παξαζηαηηθά.
Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζηαηηθά φπνπ δελ έγηλε εμφθιεζε ιφγσ ηηκνινγίνπ ην νπνίν
έρεη ραζεί ή ν παξαιήπηεο ηζρπξίζηεθε πσο δελ ην έρεη ιάβεη. Έλα ζχζηεκα
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο εηδνπνηεί ηελ απνζηνιέα ηνπ ηηκνινγίνπ φηη ην ηηκνιφγην
έθηαζε ζηνλ παξαιήπηε θαη ν παξαιήπηεο είλαη ελήκεξνο γηα ηελ άθημε ηνπ
ηηκνινγίνπ ζην ζχζηεκά ηνπ.
To θφζηνο ηεο ρξήζεο ράξηηλνπ ηηκνινγίνπ ζε ζρέζε κε ην ειεθηξνληθφ, απνηειεί κηα
ζεκαληηθή παξάκεηξν ε νπνία νδεγή πξνο ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε. Δθηηκάηαη
φηη θάζε ράξηηλν ηηκνιφγην πνπ εθδίδεηαη απφ κηα επηρείξεζε θνζηίδεη απφ 7 έσο 15
επξψ.Σν ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην θνζηίδεη απφ 0,60 έσο 4 επξψ. Σν πνζφ είλαη
ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη ν εηήζηνο αξηζκφο ηηκνινγίσλ πνπ εθδίδνληαη ζηελ Διιάδα
ππεξβαίλεη ηα 200 κε 250 εθαη. επξψ.
Δηζη, ην φθεινο κε ηελ εθαξκνγή ηεο πιήξνπο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο κπνξεί λα αλέιζεη ηνπιάρηζηνλ ζην 1 δηζ. επξψ.
Έλα αθφκε κεηνλέθηεκα ηνπ ράξηηλνπ ηηκνινγίνπ απνηειεί θαη ην θφζηνο ηνπ
θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ (ΔΑΦΓ). Ζ απν-πινπνίεζε ηεο ζήκαλζεο πνπ ηψξα
γίλεηαη απφ θάζε επηρείξεζε κε ηε ρξήζε δηθνχ ηεο hardware (εγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο
ΔΑΦΓ) ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ζηαδηαθά απφ

ζήκαλζε πνπ ζα

πξνζθέξεηαη σο ππεξεζία απφ παξφρνπο ζήκαλζεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.
H παξνρή ππεξεζίαο άπιεο ζήκαλζεο απφ ηξίηνπο θνξείο ζπλεπάγεηαη άκεζα ηελ:
1. Δμνηθνλφκεζε ζεκαληηθφηαηνπ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηελ
επηιέμνπλ, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ήδε απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε
θαη ρξήζε (TCO) hardware (ΔΑΦΓ).
2. Απνζπκθφξεζε

ησλ

ΓΟΤ

απφ

ηε

ρξνλνβφξα

δηεθπεξαίσζε

ησλ

πξνβιεπφκελσλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
ΔΑΦΓ, (δειψζεηο ελάξμεσλ, κεηαβνιψλ, παχζεσλ, θιπ)
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3.

Γπλαηφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ηηκνιφγεζεο απφ ηξίηνπο (αλάδνρνη
ηηκνιφγεζεο) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδφηε.
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3. Ηλεκτρονική τιμολόγηση

3.1 Οξηζκφο - πεξηγξαθή ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο
Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε είλαη επξχηεξνο φξνο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα
ζχλνιν

δηαδηθαζηψλ,

πνπ

απνζθνπεί

ζηελ

άκεζε

αιιεινελεκέξσζε

ησλ

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαηά ηξφπν άπιν.
Γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε είλαη απαξαίηεην λα γίλεη :



Υξήζε Ζιεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ/δηαηάμεσλ – ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ



Υξήζε ινγηζκηθνχ

Οη πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο κπνξνχλ λα
ζπλνςηζζνχλ ζηα θάησζη έμε (6) βήκαηα:
1. Γεκηνπξγία θαη δηάθξηζε ηνπ ζπλφινπ (νκαδνπνίεζε) ησλ ειεθηξνληθψλ
δεδνκέλσλ ηνπ ηηκνινγίνπ (Πξνεηνηκαζία θαη νινθιήξσζε).
2. Ζιεθηξνληθή απνζήθεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηηκνινγίνπ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ εθδφηε.
3. Γεκηνπξγία/ππνινγηζκφο θαη αζθαιήο απνζήθεπζε ςεθηαθνχ ίρλνπο – ζήκαλζεο
ειέγρνπ αθεξαηφηεηαο.
4. Αληηζηνίρεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ηνλ εθδφηε θσδηθνπνίεζεο

ησλ

δεδνκέλσλ (είδε, θιπ) ζηελ θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ιήπηεο, έηζη ψζηε
ηα δηαβηβαδφκελα δεδνκέλα λα είλαη άκεζα (απηφκαηα) δηαζέζηκα γηα ηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ιήπηε (βάζεηο δεδνκέλσλ). Απηφ κπνξεί λα γίλεη
θαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηηκνινγίνπ. Ζ δηαδηθαζία
απηή επίζεο κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηνλ εθδφηε, είηε απφ ηνλ ιήπηε, ή θαη απφ
θάπνηνλ ηξίην εμεηδηθεπκέλν θνξέα, πνπ παξέρεη ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο
(“HUBs”, service providers, θιπ).

5. Ζιεθηξνληθή δηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηηκνινγίνπ
Τπνδνρή ησλ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, απηφκαηε ρξήζε (απηφκαηε εηζαγσγή
θαη ελεκέξσζε ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ζηνπο πίλαθεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ
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ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ιήπηε) θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ (καδί κε ηε ζήκαλζε ειέγρνπ αθεξαηφηεηαο).

Ζ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ
κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ νληνηήησλ (επηρείξεζεο, δεκνζίνπ, πνιίηε) πνπ
εκπιέθνληαη ζε κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή.χκθσλα κε ηελ 2001/115/EC νδεγία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε νξίδεηαη σο ε απνζηνιή ηηκνινγίσλ
κε ειεθηξνληθά κέζα θαη πεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε, απνζήθεπζε θαη ςεθηαθή
επεμεξγαζία ηνπο.
χκθσλα κε ηελ επξσπατθή θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξνχλ λα
εθδψζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα αληηθαζηζηψληαο ηα έληππα.Ζ
αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ηππηθά εθηειείηαη είηε κε απ’ επζείαο απνζηνιή
ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ εθδφηε ζηνλ παξαιήπηε ηνπ είηε –
ζπλεζέζηεξα – κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ν νπνίνο
ππνζηεξίδεη ζπλνιηθά ηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ κηαο επηρείξεζεο
δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε λνκηκφηεηα ηεο αληαιιαγήο ησλ ηηκνινγίσλ.
Απφ ην 2006, βάζεη ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο (ΠΟΛ 1049/21-3-2006) επηηξέπεηαη ζηελ
Διιάδα

ε

ειεθηξνληθή

ηηκνιφγεζε.χκθσλα

κε

εθηηκήζεηο

ζηελ

Διιάδα

αληαιιάζζνληαη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 200 εθ.ηηκνιφγηα ζε εηήζηα βάζε ελψ
αξθεηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε γηα ηηο κεηαμχ
ηνπο ζπλαιιαγέο. Ο φγθνο ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ απμάλεηαη ζπλερψο
μεθηλψληαο θαη ηψξα μεπεξάζεη ηα 6 εθαηνκκχξηα ηηκνιφγηα ην ρξφλν. Απηφ
αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 2,5% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηηκνινγίσλ (ειεθηξνληθψλ θαη κε)
πνπ ππάξρνπλ θαη δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, κε
3000 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο λα έρνπλ αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ε-ηηκνιφγεζεο
έσο ζήκεξα. Ζ Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία πάλσ απφ ην
κέζν φξν ησλ (θπξίσο δπηηθψλ) επξσπατθψλ θξαηψλ ζην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο
αληαιιαγήο ηηκνινγίσλ θαη έρεη κηα ζπλερή δπλακηθή αλάπηπμε.

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα αλήθνπλ θπξίσο ζηελ
αγνξά ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν φγθν ζπλαιιαγψλ
θαη αληαιιαζζφκελσλ ηηκνινγίσλ αληίζηνηρα.Ζ αγνξά ηνπ ιηαλεκπνξίνπ εθηηκάηαη
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ζηα κε 10-11 δηζεθθαηνκχξηα επξψ θαη ήδε πεξίπνπ ην 70-80% ηεο αγνξάο είλαη
ζπλδεδεκέλν κε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο παξαζηαηηθψλ θαη εηδηθά
ηηκνινγίσλ. Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηελ
ειιεληθή αγνξά είλαη ζεκαληηθά ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ην δεκφζην.Σν
ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο παξαδνζηαθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο,
εθηηκάηαη ζηα 3 κε 4 € αλά ηηκνιφγην θαη ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο μεπεξλάεη ηα 5 κε
7 € αλά ηηκνιφγην. Δάλ θαη ην κέζν θφζηνο είλαη πνιχ ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ θηάλεη θαη ηα 15€ αλά ηηκνιφγην, ην πνζφ πνπ κπνξεί
εμνηθνλνκεζεί γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο
ηηκνιφγεζεο, εθηηκάηαη φηη αγγίδεη ην 2,5 δηο € εηεζίσο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα
νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δεκφζην πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ πνπ
αθνξά ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο, νη ινγηζηηθέο
εγγξαθέο ζηα ηεξνχκελα βηβιία ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ
θαηαγξάθεθαλ ζε πξσηνγελείο ζπλαιιαγέο .Έλα παξάδεηγκα κπνξεί λα αθνξά ηηο
εγγξαθέο γηα ηηο δαπάλεο κηαο επηρείξεζεο. Έλαο ειεγθηήο ζα ήζειε λα δηαπηζηψζεη
φηη κηα ινγηζηηθή εγγξαθή ελφο κεγάινπ πνζνχ ζηηο δαπάλεο, πξάγκαηη πξνθχπηεη
απφ θάπνηα πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη λα ειέγμεη κεηαμχ άιισλ ηηο πιεξνθνξίεο
αιιά

θαη

ηελ

απζεληηθφηεηα

ηνπ

εγγξάθνπ

(ηνπ

αληίζηνηρνπ

ηηκνινγίνπ

πξνκήζεηαο).Έλα ράξηηλν ηηκνιφγην κε εκθαλείο δηαθνξνπνηήζεηο, δηαγξαθέο ή
δηνξζψζεηο αζθαιψο ζα απνηεινχζε αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο.Έλα ινηπφλ
θνκκάηη ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξεί παξά λα αθνξά θαη ηέηνηνπ είδνπο
ειέγρνπο.
Ο έιεγρνο φκσο απηφο θαίλεηαη λα αιιάδεη κε ηελ εκθάληζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ηελ
ειεθηξνληθή έθδνζε θαη δηαβίβαζε ησλ ηηκνινγίσλ, δει.ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα θαη
ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε.
Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεη θαη’ αξράο, ηφζν ηηο θνξνινγηθέο αξρέο φζν θαη
ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο (αληηζπκβαιινκέλνπο), είλαη νη ίδηεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ζηε ζπλαιιαγή, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη σο ηηκνιφγην (κε ηε κνξθή
ηηκνινγίνπ), αλεμάξηεηα αλ απηέο νη πιεξνθνξίεο εθηππψλνληαη (αλαγξάθνληαη) ζε
ραξηί ή απνζεθεχνληαη ζε έλα ςεθηαθφ (ειεθηξνληθφ) αξρείν.Οη πιεξνθνξίεο απηέο,
είηε είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή είηε ζε ραξηί, δελ κπνξεί παξά λα έρνπλ κηα –ηελ ίδηα
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– αληηκεηψπηζε. Δίλαη πιεξνθνξίεο πνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο – άξα θαη ε παξνχζα
νδεγία – ζα πξέπεη λα ηηο αληηκεησπίδνπλ κε ηνλ ίδην θαη ηνλ απηφ ηξφπν.
Ζ βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ράξηηλν θαη ην ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην, έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη γεληθά φια ηα ειεθηξνληθά δεδνκέλα – φια ηα ειεθηξνληθά αξρεία -θαη
επνκέλσο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία δεδνκέλσλ ησλ ηηκνινγίσλ-, κπνξνχλ φρη
κφλνλ λα αλαπαξαρζνχλ αιιά θαη λα αιινησζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ ζε
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κε πνιχ κεγαιχηεξε επθνιία θαη κε πνιχ κεγαιχηεξε
ηαρχηεηα απ’ φηη ηα ράξηηλα, ρσξίο απηφ λα κπνξεί λα γίλεη πξαθηηθά αληηιεπηφ απφ
ελδερφκελν

θνξνινγηθφ

έιεγρν.

Δπνκέλσο

φλησο

ππάξρεη

δηαθνξά.

Δίλαη

δηαθνξεηηθφ λα ιέγεηαη φηη πξέπεη λα έρνπκε ίδηα αληηκεηψπηζε, ίδηα κεηαρείξηζε ησλ
πιεξνθνξηψλ (ησλ δεδνκέλσλ) ησλ ηηκνινγίσλ αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηνπο θαη
άιιν λα ιέγεηαη φηη νη απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ελφο ηηκνινγίνπ κε βάζε ην ραξηί θαη
ελφο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα είλαη ίδηεο, γηα παξάδεηγκα γηα παξάλνκε
ρξήζε αληηγξάθσλ, αιινίσζεο ή ηξνπνπνηήζεσλ.
Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ
Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα κεηψζνπλ
ζην ειάρηζην ηνλ ρξφλν ειέγρνπ αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ
ηηκνινγίσλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Δθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην
γηα ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ςεθηαθφ ίρλνο (ε ζήκαλζε) - ην νπνίν έρεη
δηαθπιαρζεί κε αζθάιεηα θαη απνζεθεπζεί - ηφηε ν έιεγρνο επαιήζεπζεο
αθεξαηφηεηαο είλαη ηφζν εχθνινο θαη άκεζα πινπνηήζηκνο, πνπ κπνξεί λα γίλεηαη γηα
ρηιηάδεο ειεθηξνληθά αξρεία ηηκνινγίσλ ζε ειάρηζην (ακειεηέν) ρξφλν.
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζηελ νπνία ν έιεγρνο αθεξαηφηεηαο ζα ήηαλ «παηγληδάθη»
γηα ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, πξάγκαηη θαλέλαο δελ ζα ζθεθηφηαλ λα πξνρσξήζεη ζε
παξάλνκεο ή αδηθαηνιφγεηεο κεηαβνιέο ή παξαπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν ελφο
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ, γηαηί αθξηβψο απηφ ζα γίλνληαλ άκεζα αληηιεπηφ θαη
αληρλεχζηκν. Οη θνξνινγηθέο αξρέο ζα κπνξνχζαλ λα αζθνχλ πεξηνδηθφ ή ηπραίν /
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν αθεξαηφηεηαο θαη λα επηθεληξψλνληαη ζηνλ νπζηαζηηθφηεξν
θνξνινγηθφ έιεγρν φπσο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ζηα ηεξνχκελα βηβιία, ηηο
επαιεζεχζεηο ηεο χπαξμεο ησλ πξνκεζεπηψλ, ζηε δηθαηνιφγεζε ησλ εθπηπηφκελσλ
δαπαλψλ θιπ.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη αζθαιψο ελδηέθεξε θαη ελδηαθέξεη θαη
ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θέξνπλ ηα ηηκνιφγηα.
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Όκσο, φζνλ αθνξά ζηα ράξηηλα ηηκνιφγηα, πνηέ νη θνξνινγηθέο αξρέο δελ επέβαιαλ
ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ειέγρνπ αθεξαηφηεηαο ησλ ηηκνινγίσλ απηψλ πνπ ζα
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη εηδηθά απφ ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο. Οχηε θπζηθά
λνηάζηεθαλ πνηέ νη θνξνινγηθέο αξρέο γηα ην πσο ζα απνζηέιινληαη, (ζα
δηαβηβάδνληαη) ηα ράξηηλα ηηκνιφγηα απφ ηνλ εθδφηε-απνζηνιέα πξνο ην ιήπηε.Δάλ
γηα παξάδεηγκα ν εθδφηεο ζα δίπισλε ην ηηκνιφγην θαη ζα ην έβαδε ζ’ έλα θάθειν ή
ζα ην έζηειλε κε έλαλ ππάιιειφ ηνπ, ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, απηφ δελ
επέθεξε θακία δηαθνξνπνίεζε ζηε θνξνινγηθή αξρή.
Ζ δηαβίβαζε ινηπφλ ησλ ράξηηλσλ ηηκνινγίσλ πάληνηε αθνξνχζε θαη ζα πξέπεη λα
αθνξάκφλν ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαη φρη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη νη
ίδηνη φξνη ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη γηα ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα. Οη θνξνινγηθέο
αξρέο εκπιέθνληαη κφλν θαηά ηνλ έιεγρν ελφο ηηκνινγίνπ ζε ζρέζε κε ην εάλ ε
αληίζηνηρε εγγξαθή ζηα ινγηζηηθά βηβιία ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί (δηθαηνινγεζεί)
ή φρη, θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα παξαπνηεκέλν
ηηκνιφγην.
Aθφκε, επηβάιιεηαη λα ηεζεί θαη έλα άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηα ηηκνιφγηα.Αθνξά κηα
πξνζέγγηζε πνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη γηα ην πφηε έλα ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην
ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί, δειαδή ην πφηε ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί ε έθδνζή
ηνπ, ή θαιχηεξα πφηε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπληειεζζεί ή έρεη νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία
ελφο

ειεθηξνληθνχ

ηηκνινγίνπ.

Δίλαη

απηνλφεην

φηη

έλα

ράξηηλν

ηηκνιφγην

νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ ηνπ
(ρεηξφγξαθν) ή ηελ εθηχπσζή ηνπ (κε ηε ρξήζε γξαθνκεραλήο ή εθηππσηή). ρεηηθά
φκσο κε ηα ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα γηα ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζακε (θαη δελ ζα
έπξεπε) λα επηβάιινπκε ππνρξέσζε εθηχπσζεο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πφηε
ζεσξνχληαη σο εθδνζέληα θαη πφηε νξηζηηθνπνηνχληαη.
Ζ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζαθψο πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή
θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ. Αιιά απφ κφλε ηεο ε θαηαρψξεζε ησλ απαξαίηεησλ
δεδνκέλσλ ελφο ηηκνινγίνπ ζ’ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (ζ’ έλα ζχζηεκα ERP),
δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε θαη έθδνζε (δεκηνπξγία) ηνπ ίδηνπ ηνπ ηηκνινγίνπ.Ο θαζέλαο
κπνξεί λα έρεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ νπνηεζδήπνηε εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη
πνιιέο απφ απηέο λα αθνξνχλ θαη ηηκνιφγηα. Γελ ζεκαίλεη φκσο φηη φιεο απηέο νη
πιεξνθνξίεο είλαη ή κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ηηκνιφγηα. Δδψ ινηπφλ, πνπ δελ ππάξρεη
θακηά εθηχπσζε, θαλέλα ραξηί, είλαη αλαγθαίν ίζσο λα ππάξμεη κηα πξνζέγγηζε γηα
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ην πφηε νη θαηαρσξεκέλεο ζ’ έλαλ ππνινγηζηή πιεξνθνξίεο, ζπληζηνχλ νξηζηηθφ
(ειεθηξνληθφ) ηηκνιφγην.
Δίλαη απηνλφεην φηη κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο, έλα ηηκνιφγην
ζεσξείηαη νξηζηηθφ απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ην ςεθηαθφ ίρλνο ηεο
ζήκαλζεο. πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη

πξνζδηνξίδεη θαηά ηξφπν

κνλνζήκαλην ην ίδην ην ηηκνιφγην. Ζ δεκηνπξγία θαη ε αζθαιήο απνζήθεπζε ηεο
ζήκαλζεο (ζηνπο θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο – ΔΑΦΓ ζήκεξα ή ζε θεληξηθέο
ππνδνκέο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο απφ-πινπνίεζεο ηεο ζήκαλζεο), εθηφο ηνπ φηη
ηεθκαίξεη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθδνζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ, δηεπθνιχλεη
άκεζα ηνλ νπνηνδήπνηε κεηέπεηηα έιεγρν γηα ηπρφλ παξαπνηήζεηο ή αδηθαηνιφγεηεο
αιινηψζεηο ή κεηαβνιέο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή
απνζήθεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηηκνινγίνπ.
Μηα ζχγρπζε πνπ ίζσο δεκηνπξγείηαη είλαη ην φηη πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη ε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή (φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή νδεγία 99/93/ΔΚ θαη ην
ΠΓ 150/2000) απφ ηελ ελδερφκελε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ ίρλνπο. Πξέπεη λα
ππνγξακκηζζεί φηη ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (θαη ζρεδφλ ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο) είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε. Όπσο
έρεη δηαπηζησζεί θαη αλαθεξζεί πνιιέο θνξέο (θαη ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ζε
επίπεδν ΔΔ), ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ απαηηεί ζρεηηθά πςειφ θφζηνο
πινπνίεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο (ηδίσο ηεο ΜΜΔ). Δηδηθφηεξα δε ζηελ πεξίπησζε ηεο
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη
απφ ηξίηα κέξε, ηφηε εθηφο ην πςειφ θφζηνο πινπνίεζεο, ππάξρεη θαη ζεκαληηθά
απμεκέλνο βαζκφο πνιππινθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ εμ’ άιινπ επαιείθζεθε ε ξεηή
ρξήζε ηνπο ζηελ ηειεπηαία ζρεηηθή Οδεγία 2010/045/ΔΚ.
Οη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ζαθψο θαη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηφζν γηα ηνλ
απνζηνιέα φζν θαη γηα ην ιήπηε ηελ αζθαιή δηαβίβαζε ησλ ηηκνινγίσλ, φκσο ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ γίλεηαη αζθαιήο δηαθχιαμε ςεθηαθνχ ίρλνπο γηα θάζε
δηαβίβαζε, ηφηε νη θνξνινγηθέο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θαλέλαλ έιεγρν
αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ. Με άιια ιφγηα, νπνηεδήπνηε ζειήζνπλ ν απνζηνιέαο θαη
ν ιήπηεο, κεηά απφ κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία, κπνξνχλ λα δηαγξάθνπλ ηα
απνζηαιζέληα αξρηθά ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα, λα ηξνπνπνηνχλ φπσο ζέινπλ ηα
δεδνκέλα θαη λα επαλαιακβάλνπλ ηελ δηαβίβαζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ηηκνινγίσλ
νπνηεδήπνηε ζειήζνπλ, ρσξίο πνηέ απηφ λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ νπνηνλδήπνηε
θνξνινγηθφ έιεγρν.
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Φνξνινγηθέο
Αξρέο
?

?

Διαθύλαξη ίσνοςρ
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη ίζσο λα ππνγξακκηζζεί ε ζρέζε ηνπ ςεθηαθνχ ίρλνπο
(ηεο ζήκαλζεο) κε ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο.Σν ςεθηαθφ ίρλνο είλαη απηφ ην κέξνο
(ην θνκκάηη) ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο πνπ αθξηβψο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
επαιήζεπζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ κεηαδηδφκελνπ κελχκαηνο
(κήλπκα = ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην ζηελ πεξίπησζή καο).Σα ππφινηπα κέξε ηεο
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο αθνξνχλ ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ
ζπλαιιαζζνκέλσλ (απνζηνιέα - ιήπηε).
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Ζ δεκηνπξγία ηεο ζήκαλζεο εμ’ άιινπ, δελ πξνυπνζέηεη εμ’ αξρήο ηελ ειεθηξνληθή
δηαβίβαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ.
Ζ αζθαιήο δηαθχιαμε ηνπ ςεθηαθνχ ίρλνπο ηεο ζήκαλζεο θάζε ειεθηξνληθνχ
ηηκνινγίνπ ζεκαηνδνηεί ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπ θαη δηαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν
αθεξαηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ νπνηνλδήπνηε ζην κέιινλ θαη θπζηθά θαη
απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.
Ζιεθηξνληθή Γηαβίβαζε
Ζιεθηξνληθή Γηαβίβαζε είλαη ε δηαβίβαζε κε ειεθηξνληθά κέζα (κε ειεθηξνληθέο
ζπζθεπέο / δηαηάμεηο) νπνηνπδήπνηε ζπλφινπ ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία
κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε θαηεπζείαλ απφ ειεθηξνληθά δεδνκέλα ή απφ δεδνκέλα
άιινπ θνξέα (ραξηί) ή ζε άιιε κνξθή.ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρεη
πξνεγεζεί ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπο ψζηε λα δηαβηβαζηνχλ ειεθηξνληθά.
Θα πξέπεη ίζσο λα δηεπθξηληζζεί εάλ ε απιή εθηχπσζε, (έζησ θαη απνκαθξπζκέλε
εθηχπσζε, δει. εθηχπσζε ζε θάπνηνλ εθηππσηή πνπ επξίζθεηαη ζε άιιν κέξνο, γηα
παξάδεηγκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιήπηε), κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεθηξνληθή
δηαβίβαζε.ίγνπξα ε απιή εθηχπσζε ζ’ έλα εθηππσηή ηνπ εθδφηε δελ ζπληζηά
ειεθηξνληθή δηαβίβαζε. Αιιά ε απνκαθξπζκέλε εθηχπσζε εθ’ φζνλ γίλεηαη ζε
εθηππσηή ηνπ ιήπηε, ηφηε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ειεθηξνληθή δηαβίβαζε.Σν ίδην
αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ηειενκνηνηππία (απνζηνιή FAX).
Ζ απιή εθηχπσζε φκσο είηε ζε εθηππσηή είηε ζε ζπζθεπή FAX ηνπ ιήπηε, παξ’ φιν
πνπ ζπληζηά ειεθηξνληθή δηαβίβαζε δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί σο δηαβίβαζε
ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ελφο ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ. Δάλ δε, δελ ζπληξέρνπλ
άιιεο πξνυπνζέζεηο, ηφηε ε απιή εθηχπσζε ή ε ηειενκνηνηππία, πεξηζζφηεξν
νκνηάδεη κε ηε δηαβίβαζε ράξηηλνπ ηηκνινγίνπ. Αιιά πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί φηη παξ’
φιν πνπ δελ απνηειεί (δελ ζπληζηά) ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε εληνχηνηο θαη νη
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.
Απφ-πινπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο ζήκαλζεο
Ζ απν-πινπνίεζε ηεο ζήκαλζεο πνπ ηψξα γίλεηαη απφ θάζε επηρείξεζε κε ηε ρξήζε
δηθνχ ηεο hardware (εγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο ΔΑΦΓ) ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί
ζηαδηαθά απφ

ζήκαλζε πνπ ζα πξνζθέξεηαη σο ππεξεζία απφ παξφρνπο
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ζήκαλζεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Γηα ηελ άπιε ζήκαλζε
εθηφο απφ ζέκαηα ηερληθήο πινπνίεζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη θαη ε δεκηνπξγία ή
ε πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξφρσλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.
Αλάιπζε Γηαδηθαζίαο
Ζ ειεθηξνληθέ ηηκνιν́γεζε αλαθ έξεηαη ζηελ αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ
κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ νληνηήησλ

(επηρείξεζεο, δεκνζίνπ, πνιίηε) πνπ

εκπιέθνληαη ζε κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή.
χκθσλα κε ηελ

2001/115/EC νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ε ειεθηξνληθέ

ηηκνιφγεζε νξήδεηαη σο ε απνζηνιέ ηηκνινγήσλ κε ειεθηξνληθά κέζα θαη
πεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε , απνζήθεπζε θαη ςεθηαθή επεμεξγαζία ηνπο

. Με ηελ

παξαπάλσ Οδεγία ε νπνία ηέζεθε ελ ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξήνπ 2004, δφζεθαλ νη
πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο απνδεθηνχο ηξφπνπο έθδνζεο , απνζηνιήο θαη
απνζήθεπζεο ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ θαη δειηίσλ απνζηνιήο απφ φιεο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ΔΔ

, κε ηειηθν́ ζην́ρν ηελ

αληηθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ έληππσλ παξαζηαηηθψλ.
Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη φια ηα ηηκνιφγηα πνπ δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα
ζεσξνχληαη έγθπξα θαη απνδεθηά κε ηελ δηαζθάιηζε δχν πξνυπνζέζεσλ:
• Ο παξαιέπηεο ηνπ ηηκνινγήνπ πξέπεη λα έρεη ζπλαηλέ ζεη θαη λα έρεη απνδερζεή ηε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν.
Ζ απνζηνιέ θαη ε ιέςε ησλ ηηκνινγήσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνπ́ληαη ζε αζθαιέο
δηθηπαθφ πεξηβάιινλ , είηε κε ηε ρξήζε αλαβαζκηζκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ
(advanced digital signatures) είηε κέζν ηνπ ζπζηήκαηνο
Interchange).Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε πξνυπφζεζε

EDI (Electronic Data

, ε ζπλαήλεζε ηνπ απνδέθηε

κπνξεί λα θαηνρπξσζεί κε κία (εθ ησλ πξνηέξσλ) εκπνξηθή ζχκβαζε.
Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε ηζρχνπλ ηα εμήο : νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο
απνηεινχλ δεδνκέλα ζε ςεθηαθή κνξθή πνπ ζπλνδεχνπλ άιια ειεθηξνληθά
δεδνκέλα ή ζπζρεηίδνληαη ινγηθά κε απηά , θαη ρξεζηκεπ́νπλ σο κέζνδνο απν́δεημεο
ηεο γλεζην́ηεηαο , ζπλδεφκελα κνλνζήκαληα θαη θαζνξίδνληαο απνθιεηζηηθά ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ ππνγ

ξάθνληνο. χκθσλα κε ηελ επξσπατθή θαη ηελ ειιεληθή

λνκνζεζία, φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο , κπνξνχλ λα εθδψζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ ειεθηξνληθά
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ηηκνιφγηα αληηθαζηζηψληαο ηα έληππα .Ζ πεξίπησζε αληαιιαγήο ηηκνινγίσλ κε θξάηε
κε-κέιε δελ θαιχπηεηαη απφ ην επξσπατθφ δίθαην θαη εμαξηάηαη απφ ηηο δηκεξείο
ζπκθσλίεο ησλ θξαηψλ, ζηα νπνήα εδξεπ́νπλ νη εκπιεθν́κελεο εηαηξεήεο .Ζ αληαιιαγέ
ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ηππηθά εθηει

είηαη είηε κε απ

’ επζείαο απνζηνιή ηνπ

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ εθδφηε ζηνλ παξαιήπηε ηνπ είηε
κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ ε
δηαρείξηζε ησλ ε

– ζπλεζέζηεξα –

-ηηκνιφγεζεο ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ζπλνιηθά ηε

-ηηκνινγίσλ κηαο επηρείξεζεο δη

αζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε

λνκηκφηεηα ηεο αληαιιαγήο ησλ ηηκνινγίσλ.
Ζ απεπζεήαο ειεθηξνληθέ ηηκνιν́γεζε κπνξεή λα πξαγκαηνπνηεζεή εήηε κέζα απν́ έλα
πεξηβάιινλ πνπ βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο web είηε λα ελζσκαησζεί κε ηα ζπζηήκαηα
ERP κηαο επηρείξεζεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, δηαζθαιίδεηαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο
πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο , κνινλφηη ε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ
κπνξεί λα παξνπζηάζεη κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα.
χκθσλα κε ην Διιεληθφ Ννκηθφ Πιαίζην
εθδίδεηαη κε κεραλνγξαθηθά κέζα

, γηα ηελ έθδνζε ελν́ο ηηκνινγήνπ πνπ

(κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ) πξέπεη γηα λα

δηαζθαιηζηεί ε γλεζηφηεηα , ε αθεξαην́ηεηα θαη ε πξνέιεπζε ηνπ ηηκνινγήνπ λα
ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Πξνεγκέλε Αζθαιή Ζ

ιεθηξνληθή Φεθηαθή

χλνςε (ΠΑΖΦ). Ζ ξπ́ζκηζε απηέ ηζρπ́εη ην́ζν γηα ηνλ ήδην ηνλ επηηεδεπκαηήα

, φζν

θαη απηνπ́ο πνπ κπνξνπ́λ λα ηηκνινγέζνπλ εμ νλν́καην́ο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκν́ ηνπ.
Με απιά ιν́γηα , κε θάζε ειεθηξνληθν́

(θαη θάζε θαη ’ επέθηαζε κεραλνγξαθηθν́

ηηκνιφγην) πνπ εθδήδεηαη, δεκηνπξγνχληαη κέζσ ησλ «Δηδηθψλ Αζθαιψλ Φνξνινγηθψλ
∆ηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ

»

(Δ.Α.Φ.Γ...),

θνηλψο γλσζηψλ θαη σο

θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ (πνπ ρξεζηκνπνηνπ́ληαη απν́ ν́ινπο ηνπο επηηεδεπκαηήεο
πνπ εθδήδνπλ ηα ζηνηρεήα ηνπο κεραλνγξαθηθά) δχν αξρεία.
Σν πξσ́ην αξρεήν έρεη θαηάιεμε

«*_a.txt» θαη απνηειεή ην αξρεήν πνπ πεξηέρεη

αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ην αξρείν κε θαηάιεμε

«*_b.txt», ην

νπνίν απνηειεί ηελ ςε θηαθή ζήκαλζε, ην αξρεήν δειαδέ πνπ απνηειεή κηα κνλαδηθέ
ζχλνςε ηνπ αξρείνπ κε θαηάιεμε «*_a.txt» θαη δηαζθαιήδεη ηελ εγθπξν́ηεηα ηνπ.
Γηα λα κπνξεή έλαο επηηεδεπκαηήαο λα ηηκνινγέζεη ειεθηξνληθά

, ζα πξέπεη λα

δηαβηβάζεη ππνρξεσηηθά ηα α λσηέξσ ειεθηξνληθά αξρεία «*_a.txt» θαη «*_b.txt» ησλ
εθδηδνκέλσλ ηηκνινγίσλ ζηνλ παξαιήπηε

.Απηά απνηεινχλ θαη ηα λφκηκα

παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά εκθάληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ
δηελεξγνχληαη νη εγγξαθέο ζηα ηεξνχκελα βηβιία.
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, βάζεη ησλ νπνίσλ

Πνιιέο θνξέο , γηα ιν́γνπο επθνιήαο , ν εθδν́ηεο ηνπ ηηκνινγήνπ απνζηέιιεη θαη ζε
κνξθή πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ ην ινγηζηήξην ηνπ παξαιήπηε

, φπσο αξρεία

Word (.doc, docx, rft, θ.α.) θαη αξρεήα Acrobat (.pdf).Απηφ γίλεηαη γηαηί ην αξρ είν
«*_a.txt» πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν ζηελ αλάγλσζε ηνπ θαη δελ εμππεξεηεί ζηνλ
έιεγρν θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ.
Σα αξρεήα πνπ πξέπεη λα δηαθπιάμεη ην́ζν ν εθδν́ηεο ν́ζν θαη ν παξαιέπηεο ηνπ
ηηκνινγίνπ είλαη ηα

«*_a.txt» θαη «*_b.txt» θαη δηαθπιάζζνληαη γηα φζν ρξνληθφ

δηάζηεκα πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

21 ηνπ Κ .Β..θαη ηήζεληαη ζηε

δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρνπ .Ζ επηρεήξεζε ζα πξέπεη
λα παξνπζηάζεη ηα αξρεήα απηά κε θαηάιιεια ςεθηαθ

ά κέζα

(ειεθηξνληθφο

ππνινγηζηήο γηα παξάδεηγκα ) θαη ην́ζν ε απσ́ιεηα ησλ αξρεήσλ απησ́λ ν́ζν θαη ε
αδπλακία λα ηα εκθαλίζεη ινγίδνληαη σο θνξνινγηθή παξάβαζε

(κε δηαθπ́ιαμε ησλ

ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ).
Με ηελ απν́θαζε απηέ πξνβιέπε ηαη θαη ε δηαθπ́ιαμε ηηκνινγήσλ πνπ έρνπλ εθδνζεή
κε ρεηξν́γξαθν ηξν́πν έ λνκήκσο ρσξήο ηε ρξέζε Δ

.Α.Φ.Γ... ειεθηξνληθά.

Απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε είλαη λα δηαθπιάζζνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή σο
ζηνηρεία ηνπ Κ .Β..ή σο δηθαηνινγεηηθά

εγγξαθήο θαη ε γλεζηφηεηά ηνπο θαη ε

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο , ππνρξεσηηθά λα δηαζθαιίδεηαη κέζσ Π .Α.Ζ.Φ..
πνπ δεκηνπξγεήηε κέζσ Δ.Α.Φ.Γ....
ήκεξα ζηελ Διιάδα αιιά θαη θπξίσο δηεζλψο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα
παξαθάησ κνληέια ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.Ζ ρξέζε ηνπο έγθεηηαη ζηελ θξήζε ηεο
θάζε επηρείξεζεο θαη εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο γηα ηηκνιφγεζε ηεο θαη ηελ εζσηεξηθή
νξγάλσζε πνπ δηαζέηεη.
Απεπζείαο Απνζηνιή Σηκνινγίνπ
Σν πξσ́ην κνληέιν , αλαθέξεηαη ζηελ απε πζείαο απνζηνιή ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ
εθδφηε ζηνλ παξαιήπηε .Απηφ γίλεηαη ρσξίο παξεκβνιή ηξίησλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή
∆ηθηχσλ Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο (Value Added Networks).Ο ηξν́πνο απην́ο απνζηνιέο
ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο παξαθάησ κνξθέο.
Ζ πεξήπησζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πξνκεζεπησ́λ
Πξψηε κνξθή απνηειεί ε εγθαηάζηαζε ζην ζχζηεκα ηνπ παξαιήπηε ε

-ηηκνινγίσλ

κηαο εθαξκνγέ «κεηάθξαζεο» φισλ ησλ ηηκνινγίσλ πνπ δέρεηαη ζην δηθφ ηεο
ελδνεπηρεηξεζηαθφ κνξθφηππν. Ο απνζηνιέαο ζηέιλεη ην ηηκνιν́γην ζηελ κνξθέ πνπ
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ρξεζηκνπνηεί θαη ν παξαιήπηεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ ην κεηαθξάδεη ζην δηθφ
ηνπ κνξθν́ηππν. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζήα ζπλεζήδεηαη ζε πεξηπησ́ζεηο ν παξαιέπηεο
ζπλαιιάζζεηαη κε πεξηνξηζκέλν

αξηζκφ πξνκεζεπηψλ ή νη πξνκεζεπηέο ηνπ

ρξεζηκνπνηνχλ θνηλά κνξθφηππα.
Ζ πεξήπησζε ηνπ ηζρπξνπ́ αγνξαζηέ έ ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζεζκηθνπ́ πιαηζήνπ
Ζ δεπ́ηεξε κνξθέ αλαθέξεηαη ζηελ πεξήπησζε ν́πνπ έλαο ηζρπξν́ο αγνξαζηέο
«ππνρξεψλεη» ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ λα ζηέιλνπλ ηα ηηκνιφγηα ζην πξφηππν πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο

(π.ρ. πξνκήζεηεο δεκνζίνπ ∆αλίαο, κεγάιεο ιηαλεκπνξηθέο

επηρεηξήζεηο) ή πνπ έρεη θαζνξηζηεί κέζσ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ .Ο απνζηνιέαο, πξνηνχ
ζηείιεη ην ηηκνιφγην ζηνλ παξαιέπηε, ππνρξενχηαη λα θάλεη ν ίδηνο ηε κεηάθξαζε ζην
κνξθφηππν ηνπ παξαιήπηε (κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ) θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ηνπ ην δηαβηβάζεη.
Μνληέιν Παξφρνπ Τπεξεζηψλ Δθαξκνγήο (Δλδηάκεζνο)
Σν δεπ́ηεξν κνληέιν αλαθέξεηαη ζηε

λ παξνρέ ηεο ππεξεζήαο αληαιιαγέο

ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ απφ θάπνηνλ Πάξνρν Τπεξεζηψλ Δθαξκνγήο

(ASP).Οη

ASPs παξέρνπλ έλα πιήζνο ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ , νη νπνήεο βαζήδνληαη ζην
δηαδίθηπν θαη ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ε

πηρεηξήζεηο κε κηθξφ

ζπλήζσο θφζηνο αλά ηηκνιφγην.
Ο ξν́ινο ηνπο εήλαη λα απνηεινπ́λ ελδηάκεζν αλάκεζα ζηηο επηρεηξέζεηο πνπ εθδήδνπλ
θαη ζηηο επηρεηξέζεηο πνπ παξαιακβάλνπλ ηηκνιν́γηα

. Ο εθδν́ηεο απνζηέιιεη ην

ειεθηξνληθφ ηηκνιφγην ζηελ κν ξθή πνπ εθείλνο ρξεζηκνπνηεί θαη ν παξαιήπηεο ην
δέρεηαη ζηελ κνξθή πνπ εθείλνο επηιέγεη θαη είλαη ζπκβαηή κε ηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ηνπ . Παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ηηκνινγίνπ ζε εηδηθέο θφξκεο , είηε online, είηε κέζσ εθαξκνγήο thinclient ε νπνήα
εγθαζίζηαηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ

. Δπηπιένλ,

παξέρνληαη δηάθνξεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ησλ ηηκνινγίσλ φπσο
πξνβνιή ησλ εθδηδφκελσλ παξαζηαηηθψλ

, ηρλειάηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ

παξαζηαηηθνχ θαη απηφκαηε ελεκέξσζε γηα ηε ιήςε ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ
παξαιήπηε ηνπ , δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ επαλέθδνζεο ηηκνινγίνπ ζε πεξίπησζε
ιάζνπο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θ.α.
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Ηλεκηπονική ηιμολόγηζη μέζω παπόσος
Σν κνληέιν απην́ εήλαη ρξέζηκν γηα κεγάιεο επηρεηξέζεηο
ζπλεξγάδνληαη κε αξθεηέο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο

(αγνξαζηέο) νη νπνήεο

(πξνκεζεπηέο).Απηή ηελ ζηηγκή

ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ ελδηάκεζνη πάξνρνη πνπ πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο
ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.
Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα κνληέια Πεξηαγσγήο (Roaming) θαη ησλ Σεζζάξσλ κεξσ́λ (4corner model).Ζ πεξηαγσγέ αθνξά ζηε ζπ́λδεζε δπ́ν
είηε ζε δηαζπλνξηαθφ πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα παξ

ASPs είηε ζε εζληθφ επίπεδν
έρνπλ πην νινθιεξσκέλεο

ππεξεζίεο. Σν κνληέιν 4 κεξψλ, απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνπεξίπησζε ηνπ
κνληέινπ πεξηαγσγήο κε βαζηθή δηαθνξά απφ ην παξαπάλσ κνληέιν φηη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ ησλ 4 κεξψλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ASPs είλαη πην ζπρλέο
θαη ζηαζεξέο .Σα κνληέια απηά ζπλέζσο απνηεινπ́λ πεξηπησ́ζεηο ηνπ κνληέινπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ εθαξκνγήο κε έκθαζε ζηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο ησλ
ελδηάκεζσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή ηηκνινγίσλ.
Ζ ππνρξέσζε ζπκκν́ξθσζ εο ησλ θξαησ́λ κειισ́λ ηεο Δ .Δ. απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξήνπ
2004 κε ηελ νδεγήα 2001/115/ΔΚ ηνπ Δπξσπαη̈θνπ́ Κνηλνβνπιήνπ , νδήγεζε αξθεηέο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ
(Γεξκαλία, Γαιιία, Ηηαιία αιιά π ξσηίζησο ζηηο θαλδηλαβηθέο ), λα ελζσκαησ́ζνπλ
ηελ ειεθηξνληθέ ηηκνιν́γεζε ζηελ θαζεκεξηλέ επηρεηξεκαηηθέ ιεηηνπξγήα ηνπο

, ελψ

πιήζνο άιισλ λα δηεπξχλνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ ζήκεξα ηνπο θαηαιιειφηεξνπο
ηξφπνπο πηνζέηεζήο θαη αμηνπνίεζήο ηεο.
Ζ αλάγθε επηινγέο ηνπ κνληέινπ πινπνήεζεο ησλ ππεξεζησ́λ ε
βαζίδεηαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θάζε επηρείξεζεο
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-ηηκνιφγεζεο
. Οη επηρεηξέζεηο ζα

πξέπεη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηεο άκεζεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηεο
αλάπηπμεο καθξνπξν́ζεζκσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο

. ε θάζε πεξήπησζε σο

βαζηθή πξνυπφζεζε αλαγλσξίδεηαη ε απνδνρή απφ ηνπο πειάηεο.

Ηλεκηπονική ηιμολόγηζη πποϊόνηων
Δκπιεθφκελνη
χκθσλα κε εθηηκήζεηοζηελ Διιάδα αληαιιάζζνληαη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απν́ 200
εθ.ηηκνιφγηα ζε εηήζηα βάζε

, ελψ αξθεηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ

ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε γηα ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο.
Ο ν́γθνο ησλ ειεθηξνληθσ́λ ηηκνινγήσλ απμάλεηαη ζπλερσ́ο έρνληαο μεπεξάζεη ηα
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εθαηνκκχξηα ηηκνιφγηα ην ρξφλν (ην 2004 εθηηκάηαη φηη ήηαλ ιηγφηεξα απφ 100 ρηι).
Απηφ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 2,5% ηνπ ζπλνιηθνπ́ ν́γθνπ ηηκνινγήσλ (ειεθηξνληθψλ
θαη κε ) πνπ ππάξρνπλ θαη δηαθηλνπ́ληαη κεηαμπ́ ησλ επηρεηξέζεσλ ζηνλ ειιεληθν́
ρψξν, κε 3.000 πεξίπνπ επηρεηξήζεηο λα έρνπλ αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ε

-

ηηκνιφγεζεο έσο ζήκεξα . Ζ Διιάδα ηνπνζεηεήηαη ζπ́κθσλα κε επήζεκα ζηνηρεήα
πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ

(θπξίσο δπηηθψλ ) επξσπατθψλ θξαηψλ ζην ζέκα ηεο

ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο ηηκνινγήσλ θαη έρεη κηα ζπλερέ δπλακηθέ αλάπηπμε.
Οη επηρεηξέζεηο πνπ αμηνπνηνπ́λ ηα ειεθηξνληθά ηηκνιν́γηα αλέθνπλ θπξήσο ζηελ
αγνξά ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν φγθν ζπλαιιαγψλ
θαη αληαιιαζζν́κελσλ ηηκνινγήσλ αληήζηνηρα.Ζ αγνξά ηνπ ιηαλεκπνξήνπ εθηηκάηαη ζηα
10– 11 δηζ.επξψ θαη ήδε πεξίπνπ ην

70 – 80% ηεο αγνξάο εήλαη ζπλδεδεκέλν κε

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο παξαζηαηηθψλ θαη εηδηθά ηηκνινγίσλ.
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Όζνλ αθνξά ηνπο Φνξείο Ζιεθηξνληθή Σ
δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ

ηκνιφγεζεο,

ζηελ Διιάδα

6-8 εηαηξίεο / πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο

ηηκνιφγεζεο, πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθή γθάκα ππεξεζηψλ , δχν εθ ησλ νπνίσλ
θαηέρνπλ ην 80% ηεο ζπλνιηθέο αγνξάο . ηελ Δπξσ́πε ην πνζνζην́ ησλ η ηκνινγίσλ
πνπ δηαθηλνπ́ληαη ειεθηξνληθά θπκαήλεηαη πεξήπνπ ζην 70%, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ
απμεκέλε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ λα επελδχζνπλ ζηελ ζρεηηθή
ηερλνινγία.
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ELTRUN – Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελ ψλ, ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ

-ρξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ρξεζηκνπνηεί

ελδηάκεζνπο (παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ) γηα ηελ αληαιιαγέ
ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ (40%) θαη αθν́κα κεγαιπ́ηεξν εήλαη ην πνζνζην́ πνπ δέρ ζεθε
νπζηαζηηθή βνήζεηα απφ εηδηθνχο ηεο αγνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο (66%). Απηφ είλαη έλα αθφκα ζηνηρείν σξηκφηεηαο ηεο
αγνξάο, θαζψο δείρλεη φηη ππάξρνπλ εηδηθνί θαη εηαηξείεο πνπ κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζήεο.
χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο , πεξίπνπ ην 95% ησλ ειεθηξνληθσ́λ ηηκνινγήσλ
δηαθηλνχληαη κέζσ ελδηάκεζσλ θνξέσλ , γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ν κέζνο φγθνο
ηηκνινγίσλ πνπ δηαθηλείηαη είηε κέζσ

e-mail, είηε κέζσ απε πζείαο επηθνηλσλίαο

πξνκεζεπηή – πειάηε είλαη αξθεηά κηθξφο.
Σν πνζνζην́ εηαηξησ́λ πνπ επηθνηλσλνπ́λ ηα ηηκνιν́γηά ηνπο απεπζεήαο κε δνκεκέλν
ηξφπν είλαη αξθεηά ρακειφ ιφγσ κε ζεκαληηθήο κάδαο ηηκνινγίσλ αλά πειάηε

/

πξνκεζεπηή, αιιά θαη γηαηή ε επηθνηλσλήα κεηαμπ́ ησλ ERPs ζηηο πεξηζζν́ηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ δελ εήλαη απηνκαηνπνηεκέλε

. Πάλησο, αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζηελ

Διιάδαρξεζηκνπνηνχλ e-mail γηα ηελ αληαιιαγέ ηηκνινγήσλ.
Ζ ρξέζε ηνπ ελδηάκεζνπ παξν́ρνπ ζηελ Δπξσ́πε αθ νξά ην 70% ησλ ειεθηξνληθσ́λ
ηηκνινγίσλ, πνπ εάλ ζπλδεζεή κε ηα παξαπάλσ νδεγεή ζην ζπκπέξαζκα πσο
ππάξρνπλ αθφκα πεξηζψξηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζηελ απεπζείαο
επηθνηλσλία, ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε κεζάδνληα , αξθεί βέβαηα ην επηρεηξεκαηηθφ
κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη νη κεζνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλάγθε
πηνζέηεζεο θαη δηαηήξεζεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο λα ην επηηξέπνπλ.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε , ε ρξέζε ηεο ειεθηξνληθέο ηηκνιν́γεζεο
δελ μεπεξλά ην 20% ησλ εηαηξησ́λ ηνπ δεήγκαηνο θαη νη ιν́γνη αθνξνπ́λ θπξήσο ηελ
κηθξή δήηεζε πνπ ππάξρεη απφ ηνπο πειάηεο , ζε ζπλδπαζκν́ κε ηελ αδπλακήα ηνπο
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λα ππνζηεξήμνπλ νξγαλσηηθά θαη ηερλνινγηθά ηηο ζρεηηθέο απαηηέζεηο . Παξφια απηά,
ην 52% ησλ επηρεηξέζεσλ ζθνπεπ́νπλ άκεζα λα μεθηλέζνπλ λα εθδήδνπλ ειεθηξνληθά
ηηκνιφγηα.

3.2 Δμάιεηςε πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο
Οη εκπιεθν́κελεο πιεπξέο ζηηο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα αλαγλσξήζνπλ ηα νθέιε ηεο
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγ εζεο. Ζ ειεθηξνληθέ ηηκνιν́γεζε εήλαη κήα πξαθηηθέ απν́ ηελ
νπνία έρνπλ επηηχρεη ζεηηθά νθέιε θαη δελ είλαη κφλν φθεινο κεγαιχηεξσλ
νληνηήησλ.Ζ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθέο ηηκνιν́γεζεο ζπληειεή ζηελ νπζηαζηηθέ
κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο
ηηκνινγίνπ,

απνζηνιείο ηηκνινγίνπ αιιά θπξίσο γηα ηνπο δέθηεο

ζηελ πξαγκαηνπνήεζε επηρεηξεκαηηθσ́λ δξαζηεξηνηέησλ κε

κεγαιχηεξνπο νξγαληζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα . Βνεζά ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο αιπζίδαο θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί
κε ηελ απνπ̈ινπνήεζε ζηαδηαθά ησλ δηαδηθαζησ́λ ζε ν́ιε ηελ αιπζήδα εθνδηαζκνπ́.
Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε
ελαξκφληζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ πι εξσκψλ, νη ζρέζεηο πειαησ́λ
θαη πξνκεζεπησ́λ κπνξνπ́λ λα βειηησζνπ́λ θαζσ́ο ηα ζπκβαιιν́κελα κέξε ησλ
ζπλαιιαγψλ επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα , λα βειηησζεή ν έιεγρνο θαη ε πξνβνιέ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πειαηψλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ κεήσζε
ησλ ιαζσ́λ.
Δπηπξφζζεηα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαζψο θαη άληιεζε
ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ησλ πειαηψλ φζν
θαη ησλ πξνκεζεπησ́λ , ιηγφηεξεο εξσηήζεηο θαη δηαθνξέο δεκη

νπξγνχληαη θαη ηα

έγγξαθα παξάδνζεο θαη νη πιεξσκέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε απηφκαην
ηξφπν, θαη βειηησ́λεηαη ε παξαγσγηθν́ηεηα ηνπ εξγαηηθνπ́ δπλακηθνπ́ ηεο εηαηξεήαο

,

απειεπζεξψλνληαο έηζη πφξνπο γηα πην παξαγσγηθέο εξγαζίεο . Αθφκε ζπληειεί ζηε
βειηίσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ιφγσ ησλ
πην πξνβιέςηκσλ ξνσ́λ πιεξσκσ́λ , ζηελ π́παξμε νηθνλνκηθσ́λ νθεισ́λ απν́ ηελ
εμνηθνλφκεζε ραξηηνχ . Οη επηρεηξέζεηο θαη νη θαηαλαισηέο επσθεινπ́ληαη απν́ ηελ
θίλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε

.Σέινο ε ειεθηξνληθή

ηηκνιφγεζε ζα ζπκβάιεη ζηε δηεπθφιπλζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ πνπ
έρνπλ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε δηαζπλνξηαθή βάζε ζηελ Δπξψπε.
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Παξαδνζηαθά, ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε είρε
κεγάιε έκθαζε ζηελ πηζαλή κείσζε ηνπ θφζηνπο απινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο
ηηκνιφγεζεο. Απφ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζε Μ

ΜΔ,

πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ

θπκαίλνληαη απφ € 10 έσο € 25 ζε ζπ́γθξηζε κε ρεηξνθήλεηε δηαδηθαζήα ζε ν́ηη αθνξά
ηα εηζεξρν́κελα ηηκνιν́γηα , αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ απηνκαηηζκψλ
εμεξρφκελα ηηκνιφγηα , ε εμνηθνλν́κεζε θν́ζηνπο

εθηηκάηαη κεηαμχ 7€ έσο € 10,

αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ απηνκαηηζκνχ (Nienhuis θαη. Bryant 2010).

Δςναηόηηηα εξοικονόμηζηρ δαπανών ανά ηιμολόγιο
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. Γηα ηα

3.3 Πξνζηηζέκελε αμία ηελ νπνία ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε πξνζθέξεη

Ζ απν-πινπνίεζε ηεο ζήκαλζεο πνπ ηψξα γίλεηαη απφ θάζε επηρείξεζε κε ηε ρξήζε
δηθνχ ηεο hardware (εγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο ΔΑΦΓ) ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί
ζηαδηαθά απφ

ζήκαλζε πνπ ζα πξνζθέξεηαη σο ππεξεζία απφ παξφρνπο

ζήκαλζεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Γηα ηελ άπιε ζήκαλζε
εθηφο απφ ζέκαηα ηερληθήο πινπνίεζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη θαη ε δεκηνπξγία ή
ε πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξφρσλ
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.
Άκεζεο δπλαηφηεηεο - Οθέιε
H παξνρή ππεξεζίαο άπιεο ζήκαλζεο απφ ηξίηνπο θνξείο ζπλεπάγεηαη άκεζα ηελ:
1. Δμνηθνλφκεζε ζεκαληηθφηαηνπ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηελ επηιέμνπλ,
ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ ήδε απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε
(TCO) hardware (ΔΑΦΓ).
2. Απνζπκθφξεζε ησλ ΓΟΤ απφ ηε ρξνλνβφξα δηεθπεξαίσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΑΦΓ, (δειψζεηο
ελάξμεσλ, κεηαβνιψλ, παχζεσλ, θιπ)
3. Γπλαηφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ηηκνιφγεζεο απφ ηξίηνπο (αλάδνρνη
ηηκνιφγεζεο) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδφηε.
Γπλαηφηεηα γηα λέεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
Δπηπιένλ, ε άπιε ζήκαλζε αλακέλεηαη λα δξάζεη θαηαιπηηθά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά
ζηελ αλάπηπμε θαη πξνζθνξά λέσλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, φπσο:
1. Γηεθπεξαίσζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδφηε ηεο απνζηνιήο δεδνκέλσλ ησλ
ζπλαιιαγψλ (ηηκνινγίσλ) γηα ειέγρνπο ζε θεληξηθέο θξαηηθέο ππνδνκέο (κε ηελ
φπνηα θάζε θνξά ζπρλφηεηα απνζηνιήο θξίλεηαη ζθφπηκε), πρ:


πγθέληξσζε δεδνκέλσλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο (πνπ εθδίδνληαη κε
ζήκαλζε)



Πεξηνδηθέο (κεληαίεο) δειψζεηο ΦΠΑ



πγθεληξσηηθέο πειαηψλ –πξνκεζεπηψλ



Γειψζεηο ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ-παξαιαβψλ,



Γειψζεηο INTRASTAT, VIES, θιπ
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Άπιε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ Γειηίσλ Απνζηνιήο



Γπλαηφηεηα απφ-πινπνίεζεο θαη άιισλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (πρ εηζηηήξηα
ζεακάησλ, απνδείμεηο ζηάζκεπζεο, θιπ)

2. Τπεξεζίεο δηαθχιαμεο/αξρεηνζέηεζεο/αλάθηεζεο (e-archiving) ειεθηξνληθψλ
παξαζηαηηθψλ
3. Γηεθπεξαίσζε ηεο δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο (B2B,
αιιά

θαη

B2G),

αλάινγα

κε

ηηο

ππνδνκέο

θαη

ηηο

δπλαηφηεηεο

ηνπ

αληηζπκβαιινκέλνπ, φπσο:


Ζιεθηξνληθά, κε δνκεκέλν ηξφπν θνηλφ κνξθφηππν)



Με απνζηνιή ηεο ειεθηξνληθήο εηθφλαο ηνπ ράξηηλνπ ηηκνινγίνπ - .pdf



Με remote access ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζην ζχζηεκα



Με εθηχπσζε ζε ραξηί θαη απνζηνιή ηνπ παξαζηαηηθνχ κε παξαδνζηαθέο
ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, θιπ.

4. Οινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Σηκνιφγεζεο κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη
πειάηε, πνπ εθηφο ησλ πξνεγνχκελσλ ππεξεζηψλ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη
product code translation/mapping (ππεξεζίεο “EDI”) κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ,
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, factoring, θιπ.
5. Παξνρή ινγηζκηθνχ ή εθαξκνγψλ σο ππεξεζία (SaaS, AaaS) - Παξνρή ηήξεζεο
ειεθηξνληθψλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ σο ππεξεζία.
Παξ’ φιν πνπ αλακέλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο (providers) πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ
ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα ζα πξνζθέξνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, ε
πνιηηεία θξίλεηαη ζθφπηκν λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηελ ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο ηεο
αθεξαηφηεηαο ησλ ειεθηξνληθά δεκηνπξγεκέλσλ θαη απνζεθεπκέλσλ παξαζηαηηθψλ
(ζπλαιιαγψλ) κέζσ ηεο ζήκαλζεο θαη ηελ επνπηεία ησλ providers, αθήλνληαο
“market driven” ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηνλ θάζε εκπιεθφκελν λα επηιέγεη
κφλνο ηνπ ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκεί.
Όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο, νη νπνίεο έρνπλ θαη ζαθή αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα θαη
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζρεηηθά γξήγνξα, αλακέλεηαη λα πξνζδψζνπλ ψζεζε ζηε
βηνκεραλία πιεξνθνξηθήο θαη λα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπλαιιαγψλ. Παξάιιεια, εμαζθαιίδνπλ απφιπηα ηηο ειεγθηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ
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θνξνινγηθψλ – ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ άκεζα (θαη εμ’
απνζηάζεσο) πξφζβαζε ζην ζχλνιν εθείλσλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ
έρνπλ

ειεγθηηθφ

ελδηαθέξνλ

παξέρνληαο

δπλαηφηεηα

άκεζνπ

εληνπηζκνχ

πεξηπηψζεσλ πςεινχ ξίζθνπ θαη έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο, φπνπ
απαηηείηαη.
Δπηπξνζζέησο, ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ζπλνιηθνχ know how πνπ ζα δεκηνπξγεζεί,
αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ειιεληθή
βηνκεραλία πιεξνθνξηθήο, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα ζεκαηνδνηήζεη θαη ηελ
εμσζηξεθή πνξεία ηνπ θιάδνπ ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ
ζπλαιιαγψλ.
Αλαγθαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ δηαδηθαζηψλ αλάδεημεο παξφρσλ άπιεο ζήκαλζεο
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ηαρχο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ηνπ
θνξέα πηζηνπνίεζεο παξφρσλ άπιεο ζήκαλζεο (ή θαη άιισλ ππεξεζηψλ), θξίλεηαη
σο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο δξάζε. Δίλαη απηνλφεην φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο ζα
πξέπεη λα είλαη επέιηθηεο, ηαρείεο θαη απνηειεζκαηηθέο, ρσξίο λα απνθιείνπλ θαλέλαλ
πνπ πιεξνί ηηο φπνηεο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο θξηζνχλ σο απαξαίηεηεο.
Παξάιιεια, είλαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα νξηνζεηεζεί ν αξηζκφο ησλ παξφρσλ,
δεδνκέλνπ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηέηνησλ παξφρσλ ζα ζπληζηνχζε δπζαλάινγα
πνιχπινθν θαη ρξνλνβφξν ζχζηεκα επνπηείαο θαη κάιινλ αλαπνηειεζκαηηθνχ
ειέγρνπ.
Βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:


Ζ αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ.



Ζ αδηάιεηπηε δηαζεζηκφηεηα ζήκαλζεο.



Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.



Ζ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε πνιηηηθή disaster ή backup.



Ζ χπαξμε πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο ησλ (εζσηεξηθψλ) δηαδηθαζηψλ.



Ζ πνιηηηθή θαη ν ηξφπνο πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλεπηρεηξήζεσλ.



Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνο ηε ΓΓΠ θαη ηηο
θνξνινγηθέο ειεγθηηθέο αξρέο.
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Δλδερνκέλσο ην SLA θαη ε βαζηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηελ άπιε ζήκαλζε
(ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί θαη «πξφηππν» ή “recommended” SLA ).



Ζ εγγχεζε ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ηεο ππεξεζίαο γηα ζπγθεθξηκέλν ειάρηζην
ρξνληθφ δηάζηεκα (πρ 5 έηε) θαη ε δηαθχιαμε ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαζηαηηθψλ
θαη κεηά ην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ή κεηά ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ
παξφρνπ.

Γηα κηα ηαρεία πξνζέγγηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ην πθηζηάκελν
πιαίζην πηζηνπνηήζεσλ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη (πθίζηαηαη)

ζε παξφκνηεο ή

«ζπγγελείο» πεξηπηψζεηο (πρ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, πνιηηηθή
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, θιπ), λα γίλεη επηινγή θαη πξνζδηνξηζκφο κφλν εθείλνπ ηνπ
κέξνπο πνπ ζα θξηζεί φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο άπιεο ζήκαλζεο θαη λα
πξνηαρζνχλ ελδερνκέλσο δηαδηθαζίεο απηνπηζηνπνίεζεο απφ θνξείο πνπ πνιχ
εχθνια κπνξεί λα ηεθκεξηψζνπλ ή λα εμεηδηθεχζνπλ ηα παξαπάλσ

(πρ

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, εηαηξείεο θηλεηήο (ή θαη ζηαζεξήο) ηειεθσλίαο, ISPs,
θιπ).
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4. Νομικό πλαίσιο (ελληνικό) και σπάρτοντα προβλήματα
Σν βαζηθν́ λνκηθν́ πιαήζην πνπ δηέπεη ηελ ειεθηξνληθέ ηηκνιν́γεζε εήλαη ην εμέο:
• Ζ ειιεληθέ λνκνζεζήα ελαξκνληδν́κελε κε ην θνηλνηηθν́ δήθαην έρεη πηνζεηέζεη ηελ
θνηλνηηθή νδεγία (2001/115/ΔΚ) ζεζπίδνληαο δηαηάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζην
ζθνπφ απηφ . Οη πξνβιεπν́κελεο δηαηάμεηο αλαθέξνληαη ζην

N.3193/2003

(ΦΔΚ 266/Α).
• Οδεγία 2010/45/EE ηνπ πκβνπιήνπ ηεο 13εο Ηνπιήνπ 2010 γηα ηελ ηξνπνπνήεζε
ηεο νδεγήαο 2006/112/ΔΚ ζρεηηθά κε ην θνηλν́ ζπ́ζηεκα θν́ξνπ πξνζηηζέκελεο
αμίαο φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο ηηκνιφγεζεο.
• Πξάζηλε Βίβινο ηεο ΔΔ γηα ην ΦΠΑ (COM(2010) 695).
• ΠΟΛ .1004/14-01-2004 - Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ θεθαιαήνπ Α ' ηνπ Ν. 3193/2003 (ΦΔΚ 266 Α') " θαλφλεο
ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ",
πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα εθαξκνγήο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β...
• ήκαλζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ , ειεθηξνληθή δηαβίβαζε (Ν. 1809/1988, ΠΟΛ
ΑΤΟΟ 1082/2003, 1004/2004, 1135/2005).
• Ζ δηαβήβαζε ησλ

ηηκνινγίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα ζηε

λ Διιάδα ζέκεξα

θαζνξίδεηαη γ ηα ηηο εηαηξήεο ηνπ δεήγκαηνο ηεο κειέηεο πεξήπνπ ην
ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε απφ ην Άξζξν

30%

18α ηνπ Κσ́δηθα

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΠΟΛ 1049/21.3.2006.
• Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθσ́λ ππνγξαθσ́λ ν́πσο
πεξηγξάθνληαη ζην Π .∆. 150/2001, έρνπλ πινπνηεζεί απφ ην ΤΟΟ σο νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΑΦ∆ ζηελ Διιάδα.
• ΠΟΛ 1091/14-6-2010 Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθαξκνγήο ησλ δ

ηαηάμεσλ ησλ

άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ λ .3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α )́ «Απνθαηάζηαζε
θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο , αληηκεηψπηζε θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο
πνπ αθνξνπ́λ ζέκαηα ηνπ Κ.Β.. (Π.∆. 186/1992).
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ΠΟΛ 1049

40

Πξνβιεκαηηθέο Πεξηνρέο
Αλαζθάιεηα ησλ επηρεηξέζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε εθαξκνγσ́λ ειεθηξνληθέο
ηηκνιφγεζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ αζηάζεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ .
Οη επηρεηξέζεηο εκθαλήδνληαη ηδηαηηέξσο δηζηαθηηθέο ζηελ πηνζέηεζε ιπ́ζεσλ
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο γη α ιν́γνπο πνπ ζρεηήδνληαη θπξήσο κε ηελ αβεβαην́ηεηα
πνπ αλακέλνπλ λα αληηκεησπήζνπλ απν́ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο .Καη απην́ γηαηή α ) ην
πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην δηαζέηεη πεδία πνπ δελ έρνπλ αθφκε πξνζδηνξηζηεί κε
ζαθήλεηα θαη β ) νη αξκν́δηε ο ειεγθηηθέο αξρέο δελ εήλαη επαξθσ́ο έκπεηξεο έ
εθπαηδεπκέλεο ψζηε λα επηηεινχλ ην ειεγθηηθφ έξγν ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θάλεη
δηεπξπκέλε ρξήζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο.
Δπηπιένλ ην γεγνλφο φηη δελ παξέρνληαη θάπνηα θίλεη

ξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο

ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο , νδεγεί ζε αδξάλεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ ,
ηδηαίηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ νη νπνίεο ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία δε
δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή επειημία γηα ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ

ζπζηεκάησλ.Αθφκα

θαη πνιπεζληθέο εηαηξήεο κε ζεκαληηθν́ θπ́θιν εξγαζησ́λ θαη ζεκαληηθέ ηερλνγλσζήα
απφ ην εμσηεξηθφ θαίλεηαη λα δηζηάδνπλ ζηελ πηνζέηεζε ιχζεο ειεθηξνληθήο
ηηκνιφγεζεο, θαζψο ην θφζηνο ζπληήξεζεο πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ γη

α ηελ

ηηκνιφγεζε δεκηνπξγεί ζεκαληηθφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία
ηεο επηρεήξεζεο. Αλ θαη ε ειεθηξνληθέ ηηκνιν́γεζε εήλαη εθηθηέ έδε απν́ ην

2006, ελ

ηνχηνηο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κφιηο πξφζθαηα έρνπλ μεθηλήζεη λα δηεξεπλνπ́λ
ηηο δπλαην́ηεηεο ηεο ειεθηξνληθέο ηηκνιν́γεζεο , θπξίσο ιφγσ πίεζεο δηαβίβαζεο ησλ
θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠ.
Ζ κε επηβνιέ ππνρξέσζεο απν́ ην

∆εκφζην γηα εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο

ηηκνιφγεζεο κέζσ μεθάζαξνπ λνκηθνχ πιαηζ ίνπ, δελ ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε κήαο
θξίζηκεο κάδαο ζπλαιιαγψλ ηθαλή γηα ηελ δεκηνπξγία δπλακηθήο θαη νπζηαζηηθά
απαμηψλεη ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γίλνληαη απφ εκπιεθφκελνπο ζηελ αιπζίδα
δηαρείξηζεο ηηκνινγίσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζπλνιηθνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο.
Πεξηνξηζκέλε δηαιεηηνπξγηθφηεηα δηαζέζηκσλ ιχζεσλ
Ο λν́κνο νξήδεη σο πηζαλνπ́ο ηξν́πνπο κεηάδνζεο ησλ ηηκνινγήσλ ην

EDI θαη ηελ

εθαξκνγή πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πάλσ ζε θάζε ηηκνιφγην

.Οη

πξνδηαγξαθέο ησλ πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθσ́λ ππνγξαθσ́λ ν́πσο πεξηγξάθνληαη ζην
Π.∆. 150/2001, έρνπλ πινπνηεζεί απφ ην ΤΠΟΗΚ σο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΑΦ

∆

ζηελ Διιάδα. Σν ΤΠΟΗΚ ζεσ́ξεζε ζσζην́ ηελ δεδνκέλε ρξνληθέ ζηηγκέ (2003) λα κελ
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αθνινπζήζεη κηα πξνηππν

πνηεκέλε κέζνδν πινπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ

ππνγξαθψλ, δειαδή κηα κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζε ππνδνκέο δεκνζίνπ θιεηδηνχ

,

έκπηζηεο ηξίηεο νληφηεηεο θαη ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά , ιφγσ ηεο ηφηε έιιεηςεο ησλ
αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα.
χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ

1049/21-03-06 ην ΤΠΟΗΚ θαζνξήδεη ν́ηη ε γλεζην́ηεηα ηεο

πξνέιεπζεο θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηηκνινγίνπ
δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ΠΑΖΦ, ελψ ε αζθαιήο δηαβίβαζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ
πινπνηείηαη κε

ηε δεκηνπξγήα θαη απνζηνιέ ησλ αξρεήσλ

παξάγνληαη απφ ηηο ΔΑΦ

a.txt θαη b.txt πνπ

Γ. Οη αδπλακήεο απνηειεζκαηηθέο δηαρεήξηζεο ησλ

αξρείσλ φκσο, πνπ παξνπζηάδεη ε «θιεηζηή» ιχζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Διιάδα
θαη βαζήδεηαη ζηηο ΔΑΦ

Γ έλα ληη άιισλ κεζν́δσλ (π.ρ. πξνεγκέλεο ςεθηαθήο

ππνγξαθήο) δελ πξέπεη λα αγλνεζνπ́λ . Δλδεηθηηθά, ε πξνηππνπνήεζε παξαζηαηηθσ́λ
θαη ε εθηπ́πσζε κν́λν ηνπ κεηαβιεηνπ́ κέξνπο ηνπ ηηκνινγήνπ (ζπλήζσο ΣΗΜ-∆Α) δελ
αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ

θνξνινγηθφ κεραληζκφ , θαζψο δελ

εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ παξαιήπηε ζην a.txt.
Ζ πεξηνξηζκέλε δηαιεηηνπξγηθν́ηεηα ν́ζνλ αθνξά ζηελ ιέςε ειεθηξνληθσ́λ ηηκνινγήσλ
απφ ην εμσηεξηθφ, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφζνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε αιιά θαη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ΤΠΟΗΚ

,

ψζηε λα θαιπθζεί ε πεξίπησζε ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ηηκνινγίσλ πνπ
έρνπλ ππνγξαθεί κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ.
ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 45/2010, «ε απζεληηθν́ηεηα θαη ε
αθεξαηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ κπνξεί επίζεο λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε
ρξήζε πθηζηάκελσλ ηερλνινγηψλ , φπσο ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ (EDI)
θαη νη πξνεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο».
Παξφια απηά

«δελ ζα απαηηεήηαη απν́ ηνπο ππνθεήκελνπο ζηνλ θν́ξν λα

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο
γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ΤΠΟΗΚ λα αμηνπνηήζεη ην ππάξρσλ ζ

»,
χζηεκα

ζην ζρεδηαζκν́ ηεο ζπλνιηθέο ιπ́ζεο.
Με απνηειεζκαηηθέ επαιέζεπζε ηεο θνξνινγηθέο ζπκκν́ξθσζεο
Έσο ζήκεξα δελ έρνπλ πινπνηεζεί ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο γηα ηε ειεθηξνληθή
δηαζχλδεζε θξαηηθψλ θνξέσλ

(π.ρ. ΓΓΠ) κε ηνπο εθδν́ηεο παξαζηαηηθσ́

(ηηκνινγίσλ θαη δειηίσλ απνζηνιήο

) θαη ζπλεπσ́ο δελ κπνξεή λα γήλεη άκεζε

δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ , λα ειεγρζεή ε ξνέ ηνπ ΦΠΑ θαη λα ππάξμεη απην́καηνο θαη
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λ

άκεζνο έιεγρνο ηηκνινγίσλ.
Δπηπιένλ, ε θαηάζηαζε δπζρεξαήλεηαη εμαηηήαο ησλ ειέγρ

σλ πνπ δπ́λαληαη λα

εθαξκνζηνχλ κε ηελ ρξήζε ηεο ΠΑΖΦ .Οη έιεγρνη απηνή βαζήδνληαη θαηά θπ́ξην ιν́γν
ζηελ αληηπαξαβνιέ ησλ ειεθηξνληθσ́λ ζπλν́ςεσλ πνπ έρνπλ δεισζεή ζηελ ∆.Ο.Τ. κε
βάζε ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνδίδνληαη απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη
ζηελ αληηζηνήρεζε ηνπο κε απηέο πνπ βξήζθνληαη ζηελ ΔΑΦ

∆ ηνπ εθδν́ηε . Ο

έιεγρνο απηφο πζηεξεί ζεκαληηθά ζε επίπεδν πνιππινθφηεηαο αιιά θαη ρξφλνπ
πξαγκαηνπνίεζεο κηαο θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη θαη 1,5 κε 2 ρξφληα αθφηνπ νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή .Σν
δηάζηεκα απηφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο ζηελ δηάξθεηα απηνχ κηα
νληφηεηα δχλαηαη λα αιιάμεη ζηνηρεία ή αθφκα θαη λα κελ πθίζηαηαη πιένλ .Δπνκέλσο
ε δήισζε, απφ κέξνπο ηεο , ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αλαθξίβεηεο θαη αδπλακία άκεζεο απφδνζεο επζπλψλ.
Δπηπιένλ ε αληηζηνίρεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ ηηκνινγίνπ φζνλ αθνξά ην
πεξηερφκελν ηεο ΔΑΦ ∆ ηνπ εθδν́ηε κπνξεή λα γή λεη κν́λν δεηγκαηνιεπηηθά θαη ν́ρη
ζην ζπ́λνιν ησλ ζηνηρεήσλ δπζρεξαήλνληαο αθν́κα πεξηζζν́ηεξν ηελ δηαδηθαζήα
ειέγρνπ.
Ζ ρξέζε ηεο ΠΑΖΦ εμαζθαιήδεη ν́ηη ηα δεδνκέλα ελν́ο ηηκνινγήνπ εήλαη αθέξαηα κν́λν
ζηελ πεξήπησζε θαηά ηελ νπνήα απηά βξ ίζθνληαη εληφο ηεο ΔΑΦ Γ.Ζ ΠΑΖΦ ην́ηε
δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ ηηκνινγίσλ πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα.
Όκσο, ηα αξρεήα a.txt θαη b.txt, φηαλ εμαρζνχλ απφ ηελ ΔΑΦ Γ πξνο απνζηνιέ ,
κπνξνχλ λα παξαπνηεζνχλ ή

/θαη λα αλαδεκηνπξγεζνπ́λ θαηά βνπ́ιεζε

ρξεζηκνπνηψληαο απιά θξππηνγξαθηθά εξγαιεία πνπ παξάγνπλ ζπλφςεηο
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ. Έηζη, εάλ ηα αξρεία απηά απνζηαινχλ (φπσο αλαθέξεη ε ΠΟΛ
1049/21-03-06 ζην άξζξν 2), ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ

θάπνηα θξππηνγξαθηθή

απφδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα (φπσο απηή παξέρεηαη γηα παξάδεηγκα κε
ηελ εθαξκνγέ πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθσ́λ ππνγξαθσ́λ ), δελ θαιπ́πηνληαη νη ν́ξνη ηνπ
Νφκνπ, δηφηη ν κνλαδηθφο θσδηθφο ηεο ΔΑΦ

∆ πνπ δεισ́λεηαη δε λ αξθεή ζηηο

πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο εθδίδεη πιαζηά ή εηθνληθά ηηκνιφγηα.
Ζ βαζηθέ ινηπν́λ αδπλακήα ηεο ιεηηνπξγνπ́ζαο ιπ́ζεο ζπλνςήδεηαη ζην γεγνλν́ο ν́ηη κε
ηελ απιέ απνζηνιέ ησλ a.txt θαη b.txt δελ δήλεηαη ε δπλαην́ηεηα ζηνλ παξαιέπηε λα
ειέγμεη άκεζα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα ελφο ηηκνινγίνπ θαη ηελ
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αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπο

(δειαδή φηη

δελ έρνπλ παξαπνηεζεή ) θαζηζηψληαο ηνλ επάισην θαη αδχλακν λα απνπνηεζεί απφ
ηελ επζπ́λε κηαο κε λν́κηκεο ζπλαιιαγέο.
Βάζεη ηεο ΠΟΛ 1049/2006 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο λα
δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζε ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα αιιά ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία δείρλνπλ
φηη ε δπλαηφηεηα απηή δελ αμηνπνηείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθν́ βαζκν́.
πλνιηθά, ε έθδνζε θαη ε δηαθήλεζε πιαζησ́λ θαη εηθνληθσ́λ ηηκνινγήσλ απνηειεή έλα
κείδνλ δήηεκα .Σν πξν́βιεκα κπνξεή λα ζεσξεζεή ν́ηη έρεη δπ́ν αιιειέλδεηεο
δηαζηάζεηο.
– Ζ άκεζε θαη απην́καηε εμαθξήβσζε ηεο ηαπην́ηεηαο ελν́ο απνζηνιέα ηηκνινγήνπ απν́
ηνλ παξαιέπηε θαη ηελ απνπνήεζε επζπ́λεο απν́ κέξνπο ηνπ ηειεπηαήνπ ζε
πεξίπησζε πνπ ην πεξηερφκελν ηνπ ηηκνινγίνπ δελ αληηπξνζσπεχεη ηα πξαγκαηηθά
ζηνηρεία.
– Ζ εμαθξήβσζε ν́ηη ηα πεξηερν́κελα ηνπ ηηκν

ινγίνπ αληηθαηνπηξίδνπλ έλα λφκηκν

ηηκνιφγην (δει. λα έρεη πεξάζεη απν́ θνξνινγηθέ δηαδηθαζήα θαη ν́ρη λα πξνέξρεη

αη

απφ «δηπιά βηβιία »). Με βάζε ηα παξαπάλσ , ε παξνπ́ζα ππνδνκέ βάζεη ησλ
ΔΑΦΓ δελ εήλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεπ́ζεη απν́ ην

πξφβιεκα ησλ πιαζηψλ θαη

εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ ζε θακία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο.
Έιιεηςε θσδηθνπνίεζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
Ζ αζάθεηα γπ́ξσ απν́ ηελ ειεθηξνληθέ ηηκνιν́γεζε απνηειεή αλαζηαιηηθν́ παξάγνληα
έλαξμεο ζρεηηθσ́λ επελδπηηθσ́λ ελεξγεησ́λ απν́ ηελ επηρεηξεκαηηθέ θνηλν́ηεηα .Κξίλεηαη
φηη νη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

(θπξίσο ν ΚΒ

) δελ έρεη πξνζαξκνζηεή ζε

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηηο αλάγθεο ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη νη φπνηεο
δηαηάμεηο η ζρχνπλ ζηελ παξνχζα θάζε γηα ην έγραξην ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα
επαλαμηνινγεζνχλ.
Οη θαλν́λεο γηα ηε κνξθνπνήεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην έγραξην ηηκνιν́γην εήλαη πιένλ
μεπεξαζκέλεο θαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα επηρεηξεκαηηθή θαη
νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ,

φπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ απνηεινχλ

«επαλαμηνπνηήζεκε» πιεξνθφξεζε θαη γηα ηελ επηρείξεζε , αιιά θαη γηα ηε δεκφζηα
δηνίθεζε θαη ηηο ειεγθηηθέο αξρέο .Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ νη αλαγθαήεο εμεηδηθεπ́ζεηο
γηα ηε ξπ́ζκη ζε ησλ ζεκάησλ , φπσο ηνπ Άξζξνπ

20 ηεο ΠΟΛ 1091/14-6-2010,

ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία ζηαδηαθήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ
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πνπ αθνξνπ́λ ηε δηαβήβαζε ησλ θνξνινγηθσ́λ ζηνηρεήσλ γηα ζπλαιιαγέο άλσ ησλ
ηξηψλ ρηιηάδσλ

(3.000) κέζσ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ζε ππεξεζίεο ηνπ

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ

(π.ρ. πεδίν εθαξκνγήο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ).
Γηαηήξεζε απαίηεζεο γηα ηελ έληππε κνξθή ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο
Απφ ην 2006, βάζεη ηεο ΠΟΛ

1049 πνπ αθνξά ηελ

απνζήθεπζε ηηκνινγίσλ κε ειεθηξνληθά κέζα

«Γηαβίβαζε, απνδνρή θαη

», επηηξέπεηαη ζηελ Διιάδα ε

ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε .Ζ ζπγθεθξηκέλε απν́θαζε αθνξά κν́λν ηα ηηκνιν́γηα θαη ν́ρη
ηα δειηήα απνζηνιέο (πνπ ρξεζηκνπνηνπ́ληαη ζηελ δηα θίλεζε ησλ πξντφλησλ ) ή ηνλ
ζπλδπαζκφ ηηκνιφγην -δειηίν απνζηνιήο

(πνπ ρξεζηκνπνηνπ́ληαη θαη γηα ηελ

ηηκνιφγεζε αιιά θαη γηα ηελ δηαθίλεζε ).Ο ηειεπηαήνο ηπ́πνο ηηκνινγήνπ ζπλαληάηαη ζε
αξθεηνχο θιάδνπο (ζρεδφλ φινπο εθηφο απφ ηνπο θιάδνπο παξνρέο ππεξεζησ́λ).
χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ ΟΠΑ , ην ζεκαληηθν́ηεξν πξν́βιεκα πνπ αληηκεησπήδνπλ
νη επηρεηξέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθσ́λ ειεθηξνληθέο ηηκνιν́γεζεο
είλαη ε αδπλακία ζχλδεζεο ηνπ

∆ειηίνπ Απνζηνιήο κε ηελ ειεθηξ νληθνπνίεζε ηεο

δηαδηθαζίαο ηεο ηηκνιφγεζεο .πλεπψο δελ ππνζηεξίδεηαη ε πιήξεο απνυινπνίεζε
φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο (Γειηίν Απνζηνιήο
– Σηκνιφγην / ΓΑ).
Σν παξαπάλσ απνηειεή έλαλ απν́ ηνπο βαζηθν́ηεξν πο ιν́γνπο γηα ην γεγνλν́ο ν́ηη νη
επηρεηξήζεηο δηζηάδνπλ ζηελ πηνζέηεζε ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο

, θαζψο δελ

επηζπκνχλ «δηπιέο ιχζεηο» αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ θάζε ζπλαιιαζζφκελνπ.
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5. Δυαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης
5.1 Σάζεηο ηερλνινγίαο (mobile - tablets θιπ)
Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ησλ mobile ζπζθεπψλ
ηακπιεηψλ

( smartphones) θαη ησλ

( tablets ) νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο

δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, ν αξηζκφο
ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζηνλ πιαλήηε ζα έρεη μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ
αλζξψπσλ, ζχκθσλα κε αλαθνξά ηεο Cisco. Ζ έξεπλα («Visual Networking Index
Global Mobile Data Traffic Forecast Update») απνηειεί ηκήκα ηνπ «Cisco VNI
Forecast», κία πξσηνβνπιία πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο έθηαζεο θαη
επηξξνήο ησλ εθαξκνγψλ νπηηθήο δηθηχσζεο ζε δηεζλή δίθηπα.
ε απηήλ παξνπζηάδνληαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ρψξν ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ
θαζψο θαη δεκνθηιείο ηάζεηο. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο Cisco, ε απήρεζε ησλ
θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζεκείσζε θαηαθφξπθε αχμεζε εληφο
ηνπ 2012, ελψ δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ πησηηθέο ηάζεηο νχηε ζην ειάρηζην. Γηα ηελ
αθξίβεηα, ε Cisco εθηηκά πσο ε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο ζα έρεη
απμεζεί 13 θνξέο κέρξη ην 2017, έηνο θαηά ην νπνίν ν αξηζκφο ησλ θνξεηψλ
ζπζθεπψλ ζηνλ πιαλήηε ζα έρεη αγγίμεη ηα 10 δηζεθαηνκκχξηα. Δπίζεο, ζεσξείηαη φηη
νη ηαρχηεηεο ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ ζα έρνπλ απμεζεί επηά θνξέο ζε ζρέζε κε ηα
ζεκεξηλά δεδνκέλα.
Σν 2012, ν αξηζκφο ησλ tablets απμήζεθε 2,5 θνξέο, θηάλνληαο ηα 36 εθαηνκκχξηα,
θαη ην θάζε tablet «παξήγαγε» 2,4 θνξέο κεγαιχηεξε θίλεζε δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε
ην κέζν smartphone. Αθφκε, ην Android θαίλεηαη πσο «λίθεζε» ην iPhone,
μεπεξλψληαο ηα επίπεδα ρξήζεο δεδνκέλσλ ηνπ ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζηε Γπηηθή
Δπξψπε. Ζ δηαθίλεζε δεδνκέλσλ κέζσ mobile δηθηχσλ ζε φιν ηνλ θφζκν ζεκείσζε
άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 70% κέζα ζην 2012 - ζρεδφλ δηπιάζηα απηήο πνπ
παξαηεξήζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο. Δλδεηθηηθά, είλαη ε 12πιάζηα απηήο ζην ζχλνιν
ηνπ Ίληεξλεη ην έηνο 2000. Δπίζεο, πνιχ κεγάιε άλνδν έρεη θαηαγξάςεη θαη ην video,
ην νπνίν ζεκείσζε άλνδν 50%, θηάλνληαο ζην ζεκείν λα αθνξά ην 51% ηεο θίλεζεο
δεδνκέλσλ ζηα mobile δίθηπα. Όπσο εθηηκά ε Cisco, ηα 2/3 ηεο θίλεζεο δεδνκέλσλ
ζηα ελ ιφγσ δίθηπα παγθνζκίσο ζα αθνξνχλ βίληεν.
ε άιια επίπεδα, ε ηαρχηεηα ησλ ζπλδέζεσλ ησλ mobile δηθηχσλ δηπιαζηάζηεθε
κέζα ζην 2012, ελψ ε κέζε ζχλδεζε 4G παξάγεη 19 θνξέο πεξηζζφηεξε «θίλεζε»
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ζε ζρέζε κε κία ζχλδεζε πνπ δελ είλαη 4G. Ζ ρξήζε smartphones απμήζεθε θαηά
81% κέζα ζην 2012, ελψ ε ρξήζε «απιψλ» ηειεθψλσλ - πνπ ππνινγίδεηαη φηη
απνηεινχλ ην 82% ηνπ ζπλφινπ - απμήζεθε κφιηο θαηά 35%( zougla.gr ).
Πιένλ, ε αλάγθε γηα χπαξμε mobile

εθαξκνγήο γηα θάπνηεο ππεξεζίεο είλαη

επηηαθηηθή, ηδηαίηεξα εάλ απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο νη νπνίνη βίζθνληαη
ζπλερψο εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο.Αθνινπζψληαο ινηπφλ ην παξαπάλσ
ζθεπηηθφ, δεκηνπξγήζεθε κηα δηθηπαθή εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο γηα ηηο
αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ε νπνία δεκηνπξγεί, απνζηέιιεη, δέρεηαη θαη
αξρεηνζεηεί ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηεο φρη κφλν ζε επηηξαπέδηα
πεξηβάιινληα αιιά θαη ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ ζπζθεπψλ.
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5.2 Σερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ

HTML5
Ζ HTML5 είλαη ε λέα έθδνζε ηεο γλσζηήο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ HTML.Ζ
πξνεγνχκελε έθδνζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηνχκε αθφκα ζήκεξα, βγήθε ην 1999.Απφ
ηφηε φκσο έρνπλ αιιάμεη πνιιά ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, θαη έηζη ε αλάγθε γηα
standards θαη πιήξε ζπκβαηφηεηα νδήγεζε ην World Wide Web Consortium (W3C)
θαη ην Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) λα
ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ λέα απηή γιψζζα. Ζ HTML5 είλαη αθφκα
ππφ

αλάπηπμε,

αιιά

κεξηθνί

browsers

ππνζηεξίδνπλ

απφ

ηψξα

θάπνηα

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηεο.
Κάπνηνη βαζηθνί θαλφλεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ HTML5 είλαη:
• Βάζε γηα ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη νη HTML, CSS, DOM, θαη ε JavaScript
• Διαρηζηνπνίεζε ησλ plugins (φπσο ην Flash)
• Καιχηεξε ιεηηνπξγία εληνπηζκνχ ιαζψλ
• Πεξηζζφηεξν markup γηα λα αληηθαηαζηαζεί ην scripting
• Πιήξε ζπκβαηφηεηα αλεμαξηήησο ζπζθεπήο

Apache HTTP Server
Ο Apache HTTP Server είλαη έλαο δηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ ν νπνίνο δηαδξακάηηζε
πξνεμέρνληα ξφιν ζηελ αξρηθή αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Μέρξη ζήκεξα, είλαη
ν πην δηαδεδνκέλνο δηαθνκηζηήο κε πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο
λα βαζίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε απηφλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ηνπ
επηηξέπνπλ λα αληαγσλίδεηαη ηνπο ππφινηπνπο δηαζέζηκνπο δηαθνκηζηέο ηφζν ζε
φξνπο παξερφκελσλ ιεηηνπξγηψλ φζν θαη ζε απφδνζε. Ο Apache δηαηίζεηαη γηα κία
κεγάιε πιεζψξα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο Windows, Linux, FreeBSD, θιπ.
Παξφια απηά ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πξνηηκάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux.Απνηειεί αλνηθηφ ινγηζκηθφ ππφ ηελ
άδεηα Apache License θαη ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κία
αλνηθηή θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Apache Software
Foundation. Ο Apache HTTP Server ππνζηεξίδεη έλα επξχ ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ,
πνιιά απφ ηα νπνία πινπνηνχληαη σο μερσξηζηά modules ηα νπνία θαη επεθηείλνπλ
ην βαζηθφ ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηαθνκηζηή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο
δπλαηφηεηεο:
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Τπνζηήξημε γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, φπσο
είλαη PHP, Perl, Python, θιπ.



Γπλαηφηεηα

ηαπηνπνίεζεο

ρξεζηψλ

κέζσ

δηάθνξσλ

δηαδεδνκέλσλ

ζπζηεκάησλ ηαπηνπνίεζεο.


Σξνπνπνίεζε ησλ δηεπζχλζεσλ ψζηε λα είλαη θηιηθφηεξεο ζηνλ ρξήζηε θαη
ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο.



πκπίεζε ησλ απνζηειιφκελσλ δεδνκέλσλ γηα βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ
δηαθνκηζηή.



Τπνζηήξημε αζθαιήο κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ
TLS.

Αλ θαη ν βαζηθφο ζρεδηαζηηθφο ζηφρνο ηνπ Apache δελ ήηαλ ε επίηεπμε ησλ κέγηζησλ
επηδφζεσλ, παξφια απηά εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο απφ ηνπο πην γξήγνξνπο
δηαθνκηζηέο πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα.Έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ
module λα ππνζηεξίμεη δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε
απνηέιεζκα λα εθκεηαιιεχεηαη θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ηξφπν ηελ εθάζηνηε
ππνινγηζηηθή ππνδνκή.

MySQL
Ζ MySQL είλαη έλα δηαδεδνκέλν ζχζηεκα ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αξηζκεί
ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 6 εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο παγθνζκίσο. Λεηηνπξγεί σο
server θαη, επνκέλσο, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ πξφζβαζε πνιιαπιψλ ρξεζηψλ
ζε πνιιαπιέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα.Δίλαη αλνηθηφ ινγηζκηθφ κηαο θαη
δηαλέκεηαη ππφ ηελ άδεηα GNU General Public License.Αλήθεη ζηελ θεξδνζθνπηθή
εηαηξία MySQL AB, ε νπνία πιένλ είλαη ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Sun Microsystems, ε
νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία απνξξφθεζεο απφ ηελ Oracle
Corporation.
Ζ MySQL ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζε έξγα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ θαη, ζπλήζσο,
ζπλδπάδεηαη κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux θαη ην δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ Apache
HTTP Server.Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ κεγάιεο θιίκαθαο δηαδηθηπαθψλ
πξντφλησλ ρξεζηκνπνηεί ηε MySQL, φπσο Wikipedia, Google θαη Facebook. Ζ
MySQL είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν αξηζκφ απφ ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα

πεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

Linux,
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Windows,

NetBSD,

OpenBSD,

θιπ..Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη βηβιηνζήθεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ

γηα

ηηο

πεξηζζφηεξεο

γλσζηέο

γιψζζεο

πξνγξακκαηηζκνχ.Σα

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ. Δλδεηθηηθά
παξαηίζεληαη ηα εμήο:


Τπνζηήξημε ηνπ ANSI SQL 99.



Τπνζηήξημε γηα stored procedures, cursors θαη triggers.



Τπνζηήξημε γηα updatable views.



Παξέρεη πνιιαπιέο αλεμάξηεηεο κεραλέο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, φπσο
MyISAM, InnoDB, θιπ.. Ζ θάζε κεραλή είλαη βειηηζηνπνηεκέλε γηα
ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.



Τπνζηήξημε Full-text indexing.

Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε MySQL σο ην ζχζηεκα
ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ ην νπνίν αλέιαβε ην ξφιν ηεο δηαρείξηζεο ησλ
δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο θεηκέλνπ.

PHP
Ζ PHP είλαη κία επξέσο δηαδεδνκέλε scripting γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία
εηδηθεχεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηνλ
παγθφζκην ηζηφ. Δίλαη ζπκβαηή κε κία επξεία ζπιινγή απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
θαη δηαθνκηζηέο ηζηνζειίδσλ κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο
απφ 20 εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο παγθνζκίσο. Απνηειεί αλνηθηφ ινγηζκηθφ θαη
δηαλέκεηαη ππφ ηελ άδεηα PHP License.Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ν αξρηθφο
ζηφρνο ηεο γιψζζαο ήηαλ απνθιεηζηηθά ε ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο δπλακηθψλ
ηζηνζειίδσλ, ζήκεξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπγγξαθή αλεμάξηεησλ
εθαξκνγψλ είηε γξακκήο εληνιψλ είηε γξαθηθνχ interface.
Απφ ηελ έθδνζε 4 θαη έπεηηα, ηα αξρεία πεγαίνπ θψδηθα κεηαγισηηίδνληαη απηφκαηα
ζε bytecode θαη εθηεινχληαη απφ ηελ αθεξεκέλε κεραλή Zend Engine κε
απνηέιεζκα απμεκέλεο επηδφζεηο ζε ζρέζεηο κε ηηο πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο.
Παξάιιεια, ππάξρνπλ ιχζεηο ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ πνπ αμηνπνηνχλ έλα ζχλνιν
απφ ηερληθέο γηα λα επηηχρνπλ αθφκε κεγαιχηεξεο επηδφζεηο φηαλ απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν γηα ηελ εχξπζκε εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ ηεο δηθηπαθήο
εθαξκνγήο. Άιιν έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ
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PHP

είλαη

φηη

απφ

ηελ

έθδνζε

5

θαη

έπεηηα

ππνζηεξίδεη

πιήξσο

ην

αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ κε απνηέιεζκα ν πξνγξακκαηηζηήο
λα έρεη ηελ επρέξεηα λα αμηνπνηήζεη ζχγρξνλεο ηερληθέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γηα
ηελ ζπγγξαθή ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο.
ηε βάζε φισλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε PHP επηιέρζεθε σο ε γιψζζα
αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.Δπηπιένλ, θξίζεθε σο ζεηηθφ ζηνηρείν ε δπλαηφηεηα άξηζηεο ζπλεξγαζίαο
ηφζν κε ηνλ Apache HTTP Server φζν θαη κε ην ζχζηεκα ζρεζηαθήο βάζεο
δεδνκέλσλ MySQL.

JavaScript
Ζ JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ
παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ
πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο.
Ζ

αξρηθή

έθδνζε

ηεο

JavaScript

βαζίζηεθε

ζηε

ζχληαμε

ζηε

γιψζζα

πξνγξακκαηηζκνχ C, αλ θαη έρεη εμειηρζεί, ελζσκαηψλνληαο πηα ραξαθηεξηζηηθά απφ
λεφηεξεο γιψζζεο. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ πιεπξά
ηνπ πειάηε (client), πνπ ήηαλ ν θπιινκεηξεηήο (browser) ηνπ ρξήζηε, θαη
ραξαθηεξίζηεθε ζαλ client-side γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα JavaScript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML
δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηαθνκηζηή, αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ
επηζθεπηψλ, ελψ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML.
Αληίζεηα, άιιεο γιψζζεο φπσο ε PHP εθηεινχληαη ζην δηαθνκηζηή (server-side
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ).
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5.3 Απαηηήζεηο εθαξκνγήο
Οη απαηηήζεηο νη νπνίεο ε εθαξκνγή ηθαλνπνηεί ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο
ιεηηνπξγηθέο θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο.Χο ιεηηνπξγηθέο, ραξαθηεξίδνληαη νη
απαηηήζεηο ε νπνίεο αθνξνχλ θαζαξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ην ηη ζα
πξέπεη λα θάλεη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ζην ειάρηζην ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρεη
πινπνηεζεί.Οη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηα νπνία θαη λα κελ
πινπνηεζνχλ ε εθαξκνγή θαη πάιη ζα ηθαλνπνηεί ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζα έρεη
πινπνηεζεί.
Λεηηνπξγηθέο:


Ζ εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο
ρξήζηεο.



ηελ εθαξκνγή λα κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη λένη ρξήζηεο.



Ζ εθαξκνγή λα δεκηνπξγεί ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα.



Ζ εθαξκνγή λα ππνινγίδεη απηφκαηα ηα ζχλνια ΦΠΑ.



H εθαξκνγή λα ππνινγίδεη ην γεληθφ ζχλνιν.



Ζ εθαξκνγή λα δεκηνπξγεί ην αξρείν κε θαηάιεμε “*_a.txt” πνπ ζα πεξηέρεη ηα
ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ θαη λα ην απνζηέιιεη ζηνλ παξαιήπηε ηνπ.



Ζ εθαξκνγή λα δεκηνπξγεί ην αξρείν κε θαηάιεμε “*_b.txt” πνπ ζα ηελ
ςεθηαθή ζήκαλζε θαη λα ην απνζηέιιεη ζηνλ παξαιήπηε ηνπ.



Ζ ζπλάξηεζε θαηαηεκαρηζκνχ φπνπ ζα δεκηνπξγεί ηε ζχλνςε λα είλαη ε
SHA - 1.



Ζ Δθαξκνγή λα παξνπζηάδεη ζηνλ παξαιήπηε κηα εχθνια απφ ηνλ άλζξσπν
αλαγλψζηκε κνξθή ηνπ ηηκνινγίνπ.
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Ζ εθαξκνγή λα παξνπζηάδεη ηα απεζηαικέλα ηηκνιφγηα ζχκθσλα κε ην πην
είλαη ην πην πξφζθαηα δεκηνπξγεκέλν.



Ζ εθαξκνγή λα παξνπζηάδεη ηα εηζεξρφκελα ηηκνιφγηα ζχκθσλα κε ην πην
είλαη ην πην πξφζθαηα ιεθζέλ.



Ζ εθαξκνγή λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δηαγξάθεη ηηκνιφγηα.



Ζ εθαξκνγή λα πξνβάιιεηαη ζσζηά θαη ζε επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο θαη ζε
θνξεηέο ζπζθεπέο αλεμάξηεηα απφ ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο θαη ην
ιεηηνπξγηθφ.

Με ιεηηνπξγηθέο:


Σα πεδία ησλ πξνο ζπκπιήξσζε θνξκψλ λα θσηίδνληαη φηαλ ν ρξήζηεο
γξάθεη ζε απηά.



Καηά ηελ εγγξαθή, ην φλνκα ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηξείο
έσο είθνζη ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη κφλν ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο θαη ηνλ
ραξαθηήξα ηεο θάησ παχιαο.



Καηά ηελ εγγξαθή, ην επψλπκν ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ
ηξείο έσο είθνζη ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη κφλν ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο θαη
ηνλ ραξαθηήξα ηεο θάησ παχιαο.



Καηά ηελ εγγξαθή, ην username ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ
ηξείο έσο είθνζη ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη κφλν ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο,
αξηζκνχο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θάησ παχιαο.



Καηά ηελ εγγξαθή, ην username ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ
ηξείο έσο είθνζη ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη κφλν ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο,
αξηζκνχο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θάησ παχιαο.



Καηά ηελ εγγξαθή, ν κπζηηθφο θσδηθφο (password) ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα
απνηειείηαη απφ έμη έσο είθνζη ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη κφλν ιαηηληθνχο
ραξαθηήξεο, αξηζκνχο θαη ηνπο ραξαθηήξεο !, @, #, $, %, &, *, (, ).
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Καηά ηελ εγγξαθή, ην e-mail ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα έρεη έγθπξε κνξθή
δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.



Καηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, ην username ηνπ ρξήζηε ζα
πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηξείο έσο είθνζη ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη κφλν
ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, αξηζκνχο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θάησ παχιαο.



Καηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, Καηά ηελ εγγξαθή, ν κπζηηθφο
θσδηθφο (password) ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έμη έσο είθνζη
ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη κφλν ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, αξηζκνχο θαη ηνπο
ραξαθηήξεο !, @, #, $, %, &, *, (, ).



Καηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, ην username ηνπ ρξήζηε ζα
πξέπεη λα είλαη ήδε απνζεθεπκέλν ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αιιηψο λα
εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο ζην ρξήζηε.



Καηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, ην password ηνπ ρξήζηε ζα
πξέπεη λα είλαη ήδε απνζεθεπκέλν ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αιιηψο λα
εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο ζην ρξήζηε.

5.4 Παξνπζίαζε εθαξκνγήο
ηε ζεκείν απηφ, ζα παξνπζηαζηεί ε εθαξκνγή ε νπνία πινπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο
ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Απνηειεί κηα πξσηφηππε εθαξκνγή φπνπ
δεκηνπξγεί θαη απνζηέιεη ζηνπο δηάθνξνπο εγγεγξακέλνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά
ηηκνιφγηα. Πεξηγξαθηθά ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε εμήο :
Έζησ ν ρξήζηεο Α φπνπ ζα είλαη ν απνζηνιέαο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ν ρξήζηεο Β πνπ
ζα είλαη ν παξαιήπηεο ηνπ ηηκνινγίνπ. O Υξήζηεο Α ν νπνίνο έρεη ήδε εγγξαθεί,
πξαγκαηνπνηεί ζχλδεζε ζηελ εθαξκνγή θαη επηιέγεη ηελ θαηαρψξεζε. Δθεί, ζηε
θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη, ζπκπιεξψλεη ηα απαξαίηεηα πεδία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
ηηκνινγίνπ φπσο ηα ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε – ρξήζηε Β.
ηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαο δεκηνπξγία, δεκηνπξγνχληαη ηα αξρεία “*_a.txt” θαη
“*_b.txt”.
Έπεηηα ν ρξήζηεο Α παηψληαο ζηελ επηινγή Δμεξρφκελα ηνπ κελνχ, κπνξεί λα δεη ηα
ηηκνιφγηα ηα νπνία έρεη απνζηείιεη. Ο ρξήζηεο Β ν νπνίνο είλαη θαη απηφο
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εγγεγξακκέλνο ζηελ εθαξκνγή, ζπλδέεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο ζηελ επηινγή
Δηζεξρφκελα κπνξεί λα δεη ην ηηκνιφγην ην νπνίν ν ρξήζηεο Α ηνπ έρεη απνζηείιεη.

Απεηθφληζε ζελαξίσλ ρξήζεο
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νζφλεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα θάζε νζφλε παξνπζηάδεηαη ν
ηξφπνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ελφο επηηξαπέδηνπ ππνινγηζηή θαη ν ηξφπνο
πνπ εκθαλίδεηαη ζε έλα θηλεηφ ηειέθσλν.
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Αξρηθά ν ρξήζηεο επηιέγεη εάλ ζα ζπλδεζεί ζηελ πεξίπησζε φπνπ είλαη ήδε
εγγεγξακκέλνο ή εάλ ζα δεκηνπξγήζεη λέν ινγαξηαζκφ.

Απσική οθόνη
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ηελ πεξίπησζε φπνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο, επηιέγεη ζχλδεζε θαη ζπκπιεξψλεη
ηα ζηνηρεία εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή.

Οθόνη ζύνδεζηρ
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο, κπνξεί λα θάλεη εγγξαθή.

Οθόνη εγγπαθήρ
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Δπηιέγνληαο Καηαρψξεζε, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ηηκνιφγην.

Οθόνη δημιοςπγίαρ ηιμολογίος
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Μφιηο επηιέμεη Γεκηνπξγία, δεκηνπξγνχληαη απηνκάησο ηα αξρεία “*_a.txt” θαη
“*_b.txt”.

Απσεια a και b .txt
Ο παξαιήπηεο κπνξεί λα δεη ην εηζεξρφκελν ηηκνιφγην.

Οθόνη ειζεπσομένων ηιμολογίων
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Καη ν απνζηνιέαο ην εμεξρφκελν ηηκνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε.

Οθόνη εξεπσομένων ηιμολογίων

61

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ελφο ηηκνινγίνπ απφ ηε ζηηγκή φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ε
ςεθηαθή ζήκαλζε δελ ππάξρεη. Τπάξρεη κφλν ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο θάπνηνπ
ππάξρνληνο θαη ε δεκηνπξγία λένπ.

Διαγπαθή ηιμολογίος
Δπηιέγνληαο πξνβνιή πξνβάιινληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηηκνιφγηνπ αλαιπηηθά, θαζψο
θαη ε ςεθηαθή ζήκαλζε.

Οζφλε πξνβνιήο ζηνηρείσλ ηηκνινγίνπ
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Οθόνη πποβολήρ ζηοισείων ηιμολογίος
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6. σμπεράσματα - Προοπτικές
H ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, κφιηο απνυινπνηεζεί πιήξσο θαη πξνηππνπνηεζεί, ζα
κπνξέζεη λα παξέρεη επθνιία ζηηο επηρεηξήζεηο φζν αθνξά ηελ ειεθηξνληθή
αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ θαη ηελ αξρεηνζέηεζή ηνπο. Με ηελ ελζσκάησζε ηεο
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα
δηεπθνιπλζεί ε ηαθηνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ησλ εηαηξηψλ θαη κάιηζηα
ζα απηνκαηνπνηεζεί.
Ζ απηνκαηνπνηεκέλε αληαιιαγή παξαζηαηηθψλ νδεγεί ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ,
κεδελίδνληαο έηζη ηηο αλζξσπνψξεο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ κε ηε ζπκβαηηθή ιχζε
ηνπράξηηλνπ ηηκνινγίνπ κηα επηρείξεζε ψζηε λα παξαιάβεη ηα ηηκνιφγηα ηα ηηκνιφγηα
ηα νπνία ηεο απνζηέιινληαη, λα ηα αξρεηνζεηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα εμνθιήζεη.
Απηφ απνηειιεί θαη ρξνλνβφξν δηαδηθαζία αιιά θαη παξάιιεια απνηειιέη πνιχ
κεγάιε ζπαηάιε επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ.
Θα πξνζθέξεη επθαηξίεο ζε λέεο επηρεηξήζεηο λα εηζαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
ψζηε λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο σο πάξνρνη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. Μηα λενεηζεξρφκελε εηαηξία, αιιά θαη θάπνηα ήδε
ππάξρνπζα ε νπνία ζα επηζπκνχζε λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο,
πξνζθέξνληαο δηάθνξεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, ζα
κπνξεί λα πξνζθέξεη απφ ππεξεζίεο αξρεηνζέηεζεο, απιήο αληαιιαγήο ηηκνινγίσλ,
ππεξεζίεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, κέρξη θαη νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο νη
νπνίεο λα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα παξαπάλσ. Απηφ ην γεγνλφο ζεκαίλεη
απηνκάησο ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Αθφκε, ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε ζα δηεπθνιπλεη θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο σο πξνο
ηελ

ειεγθηηθή

δηαδηθαζία,

εηδηθά

ζηελ

πεξίπησζε

φπνπ

ζα

ππάξμεη

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ παξφρσλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ. Σα ειεθηξνληθά, ηηκνιφγηα,
ζα κπνξνχλ λα ειέγρνληαη ζε δεπηεξφιεπηα, εθφζνλ ππάξμεη θάπνην πξφηππν ην
νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα
ησλ δεδνκέλσλ ησλ ηηκνινγίσλ. πγθεθξηκέλα, κε ηελ χπαξμε δηαζχλδεζεο ησλ
ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηνλ παξφρσλ ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ή κε ηελ
απεπζείαο δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα
ζπζηήκαηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ.
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Ζ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, κπνξεί λα πξνζθέξεη κείσζε ηνπ αλαγαθίνπ ρψξνπ γηα
ηελ απνζήθεπζε ησλ ηηκνινγίσλ, φπνπ κπνξεί ζε κηα εηαηαξία κεζαίαο θιίκαθαο
απηφ λα κελ απνηειεί πξφβιεκα, ζηελ πεξίπησζε φκσο εηαηξηψλ κεγάιεο θιίκαθαο
ζα κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη αξθεηφ ρψξν.
Αθφκε φιε ε ζπαηάιε ραξηηνχ ε νπνία πξνθχπηεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ
ράξηηλνπ ηηκνιφγηννπ απνδίδεη νηθνινγηθφ ραξαθηήξα ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηηκνιφγηνπ.
Ζ απνυινπνίεζε ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο είλαη αθφκε έλα ζέκα ην νπνίν ζα πξέπεη
λα ιπζεί. Με ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη νπνηνδήπνηε εκπφξεπκα
κεηαθηλείηαη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληίζηνηρν δειηίν απνζηνιήο. Θα πξέπεη ινηπφλ
λα πάςεη ε ρξήζε ηνπ ράξηηλνπ δειηίνπ απνζηνιήο ψζηε ε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο
λα γίλεη πιήξσο ειεθηξνληθή.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπληνκεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο ψζηε λα παξαθακθζεί ε ρξήζε
ησλ θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ. Σν θφζηνο απφθηεζεο ζα πάςεη λα ππάξρεη θαη ζα
πξέπεη λα γίλνπλ θηλήζεηο ψζηε λα γίλεη γξεγνξφηεξα ε κεηάβαζε πξνο ηελ πιήξε
ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε φπνπ ηα ηηκνιφγηα ζα ππνγξάθνληαη κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ
θαη ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη φρη κε ζπκβνινζεηξά ηελ νπνία παξάγεη ν
θνξνινγηθφο κεραληζκφο.
Σειεηψλνληαο, θαη ιακβάλνληαο ππ' φςηλ φια ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε είλαη κηα θαηεχζπλζε ε νπνία ζα πξέπεη
λα πτνζεηεζεί απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.
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