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Δελτίο Τύπου
Ξεκινά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και για τους προμηθευτές του Δημοσίου
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών προετοιμάστηκαν, υπογράφηκαν και
δημοσιεύθηκαν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
τιμολογίου μεταξύ των προμηθευτών και των φορέων του Δημοσίου οι οποίοι κάνουν
αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:
(α) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ : Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου
(περιεχόμενο και μορφή) στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και, σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
(β) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών: Καθορισμός της
αρχιτεκτονικής των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού
τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα
πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και
προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την
εφαρμογή της.
Η έναρξη της πρωτοβουλίας αυτής αφορά στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για
την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Η αποστολή
ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι για την ώρα προαιρετική και αφορά τις συμβάσεις που
ξεπερνούν τα κατώτερα όρια, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 235 του ν.4412/2016.
Μελλοντικά το Υπουργείο Οικονομικών θα επεκτείνει τη χρήση του, ώστε να είναι
υποχρεωτική για όλους τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου. Η πιλοτική έναρξη της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να
ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2020.
Σχετικά με τη μεταρρύθμιση της εισαγωγής του ηλεκτρονικού τιμολογίου στις συναλλαγές
του Δημοσίου, ο αρμόδιος υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θόδωρος
Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η μεταρρύθμιση της εισαγωγής του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο Δημόσιο θα μειώσει τον
χρόνο και το κόστος των σχετικών συναλλαγών, με την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση του
πωλητή για την παραλαβή και πληρωμή του τιμολογίου και τη σταδιακή μείωση των
εκτυπώσεων. Υπολογίζεται ότι η ρύθμιση αφορά, όταν θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά, 30-

35 εκατ. τιμολόγια και θα οδηγήσει σε μια εξοικονόμηση δημόσιου και ιδιωτικού
κόστους ετησίως της τάξεως των 150-200 εκατ. ευρώ».

