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Αιτιολόγηση και στόχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης
από καιρού σχεδιαζόμε-
νη γενικευμένη, υπο-
χρεωτική εφαρμογή του
συστήματος ηλεκτρονι-
κής τιμολόγησης, σε συν-
δυασμό με την ολοκλή-
ρωση του καινοτόμου εγ-
χειρήματος, με πρόσθετο

μέτρο την υποχρεωτική τήρηση Ηλεκτρονικών
Βιλίων στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,
δεν μπορεί παρά να παραπέμπει άμεσα στην
Οδηγία  2006/112/ΕΚ, σχετική με το κοινό σύ-
στημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Ένα σύστημα βέβαια, που για πολλά χρό-
νια έχει μεταβατικό (ωστόσο στην πράξη μόνι-
μο) χαρακτήρα, με την ανέκαθεν προοπτική να
αντικατασταθεί τελικά από οριστικό καθεστώς
(άρθρο 402), που θα βασίζεται στην αρχή της φο-
ρολόγησης των παραδόσεων αγαθών και των
παροχών υπηρεσιών στο κράτος μέλος κατα-
γωγής. 

Ερμηνεύοντας λοιπόν τη σημασία του υπο-
χρεωτικού ηλεκτρονικού τιμολογίου, σαν εν-
διαφέρουσα προωθημένη καινοτομία «άρνη-
σης» πλέον του χαρτιού, βλέπουμε κατ' αρχήν
ότι μπορεί να έρχεται σε μερική αντίθεση με το
πνεύμα και το γράμμα του άρθρου 218 της Οδη-
γίας, το οποίο ομολογουμένως θέτει τη χρήση
τιμολογίων σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή
«ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ». 

Με απλά λόγια, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται
να αποδέχονται ως τιμολόγια, όλα τα έγγραφα
ή μηνύματα, σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονική μορ-
φή, αρκεί να πληρούν τους όρους που καθορί-
ζονται από το συγκεκριμένο κεφάλαιο της Οδη-
γίας.

Την αυτή ευελιξία στην επιλογή μεταξύ χαρ-
τιού και ηλεκτρονικής μορφής, προβλέπει άλ-
λωστε και ο Ελληνικός Νόμος για τα Λογιστικά
Πρότυπα (Ν 4308/2014, Άρθρο - παράγραφος
5), σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση αξιοπιστίας
λογιστικού μας συστήματος.

Ωστόσο, η ευελιξία δεν φαίνεται τελικά να εί-
ναι και τόσο απεριόριστη.

Στο Άρθρο 232 της Οδηγίας παρεμβάλλεται
κάποιο εμπόδιο στο εύρος της ευελιξίας αυτής,
στον βαθμό που το κράτος-μέλος καταλήξει
στην επιλογή της γενικευμένης υποχρεωτικής
εφαρμογής του ηλεκτρονικού τιμολογίου, αφού
ρητά θεσπίζεται δέσμευση που αφορά τουλά-
χιστον την πλευρά των δικαιωμάτων του ΛΗ-
ΠΤΗ.

Αυτό με την έννοια ότι υπόκειται τελικά στην
αποδοχή του Λήπτη η χρήση ηλεκτρονικής
μορφής, σε ό,τι αφορά την από μέρους του από-
κτηση αγαθών ή υπηρεσιών.

Από τον συνδυασμό των ορι-
σμών αυτών τεκμαίρεται ότι η
δυνατότητα επιβολής γενικευ-
μένης υποχρεωτικής ηλεκτρο-
νικής τιμολόγησης δεν μπορεί
να προκύπτει αβίαστα, από τα
οριζόμενα με τις συνδυασμένες
διατάξεις των Άρθρων 218 και
232.

Αντιθέτως προκύπτει το συμ-
πέρασμα ότι η γενικευμένη υπο-
χρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονι-
κού τιμολογίου είναι δυνατόν να
προχωρήσει, αλλά σε καθεστώς
παρέκκλισης από το αληθές πνεύ-
μα των Άρθρων 218 και 232.

Και το εύλογο ερώτημα είναι
αν το πρόβλημα της παρέκκλι-
σης μπορεί τελικά και κάτω από
ποίες προϋποθέσεις, να αντιμε-
τωπιστεί.

Στο κρίσιμο αυτό ερώτημα
απαντά το Άρθρο 395 της Οδη-
γίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του οποίου μπορεί υπό προ-
ϋποθέσεις να δοθεί ειδική άδεια
παρέκκλισης από τις Διατάξεις
της Οδηγίας, με πρόταση της
Επιτροπής και Εκτελεστική Από-
φαση του Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πάν-
τως, στον βαθμό που προβάλλονται επαρκή
μέτρα αιτιολόγησης της απόκλισης, στη βάση
ενός τεκμηριωμένου Αιτήματος που υποβάλλει
το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος.

Πάντα στο γράμμα και το πνεύμα των δια-

τάξεων του Άρθρου 395 και προ-
κειμένου να θεσπιστούν τα ει-
δικά μέτρα παρέκκλισης, εκ πρώ-
της όψεως φαίνεται ότι θα μπο-
ρούσαν να ληφθούν υπόψη λό-
γοι απλούστευσης των διαδι-
κασιών επιβολής του ΦΠΑ, πρό-
ληψης ορισμένων κατηγοριών
φοροδιαφυγής ή φοροαποφυ-
γής, αναφορά σε συναφείς πλη-
ροφορίες κ.λπ.

Όχι μόνο, αλλά και πρόσθε-
τα στοιχεία που ενδεχομένως
θα μπορούσαν να ζητηθούν στο
στάδιο αξιολόγησης του Αιτή-
ματος από την Επιτροπή, ώστε
να συνεκτιμηθούν στην ειση-
γητική πρότασή της προς το Συμ-
βούλιο, για την τελική έγκριση
της παρέκκλισης.

Υπό το φως των παραπάνω,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στρέ-
ψουμε το ενδιαφέρον μας για την
πληρέστερη ανάλυση του θέμα-
τος σε πραγματικό προηγούμε-
νο στην Ευρώπη (5/02/2018), που
αφορά παρόμοιο Αίτημα της Ιτα-
λίας, για την έγκριση καινοτό-
μου χαρακτήρα παρέκκλισης,
όπως απαιτεί τελικά η γενικευ-
μένη εφαρμογή υποχρεωτικού

ηλεκτρονικού τιμολογίου.
Η έγκριση σχετικού Αιτήματος της Ιταλίας,

με πρόταση της Επιτροπής και Εκτελεστική
Απόφαση του Συμβουλίου, έχει βασιστεί στην
αρχή της Αναλογικότητας (εν προκειμένω όχι

Επικουρότητας λόγω μη γενικού Ενωσιακού
ενδιαφέροντος - subsidiarity), ενώ λαμβάνει
υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ.

Το σκεπτικό της μας δίνει μία σαφή εικόνα
για το είδος των προϋποθέσεων και των περιο-
ρισμών, που κρίνονται εκ πρώτης όψεως επαρ-
κείς, για να εγκριθεί παρόμοιο αίτημα για την
κατά παρέκκλιση θέσπισης, γενικής υποχρε-
ωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
 Δυνατότητα φορολογικής διοίκησης να απο-
κτά σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες από
τα εκδιδόμενα στα τιμολόγια στην αγορά.
Δυνατότητα πραγματοποίησης έγκαιρου ελέγ-
χου συμφωνίας, μεταξύ του ΦΠΑ που δηλώ-
θηκε και του ΦΠΑ που καταβλήθηκε.
 Απλούστευση είσπραξης φόρων και Βελτίω-
ση φορολογικής συμμόρφωσης. 
 Αποτελεσματικότητα καταπολέμησης απά-
της και φοροδιαφυγής 
 Πληρότητα, έγκαιρη διαθεσιμότητα / ιχνη-
λασιμότητα των πληροφοριών.
 Σημαντικό βήμα στην ψηφιοποίηση και τη
διοικητική απλούστευση.
Ώριμο έδαφος λόγω προηγηθείσης προαιρε-
τικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αλλά και υπο-
χρεωτικής για συναλλαγές με Δημόσιο.
Εξασφάλιση ότι το σύστημα δεν θα ενέχει τον
κίνδυνο μετατόπισης της απάτης σε άλλους το-
μείς ή σε άλλα κράτη-μέλη.
 Η παρέκκλιση θα παρέχει το δικαίωμα στο
ΛΗΠΤΗ να λαμβάνει έντυπα τιμολόγια στην πε-
ρίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Στο αυτό μήκος κύματος έχουν ενημερωθεί
σχετικά όλα τα κράτη-μέλη, για την Απόφαση
παρέκκλισης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πα-
ρέκκλιση για την Ιταλία είναι κατ' αρχήν χρονι-
κά περιορισμένη σε 2  έτη (1η Ιουλίου 2018 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2021), με δυνατότητα παρά-
τασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί
Έκθεση για τη λειτουργία και την αποτελε-
σματικότητα του μέτρου, δεκαοκτώ μήνες με-
τά την έναρξη ισχύος της.

Το θέμα αυτό, ως σημαντικά ενδιαφέρον
και εξόχως επίκαιρο, έχει μεταξύ των άλλων
περιληφθεί για συζήτηση, στο προγραμματι-
σμένο για τις 18 Νοεμβρίου, 11ου TAX FORUM
- Θεσσαλονίκη 2019, που οργανώνει η Φορο-
λογική Επιτροπή του Ελληνοαμερικανικού Εμ-
πορικού Επιμελητηρίου, στο Ξενοδοχείο ΜΕΤ,
με τον επίκαιρο τίτλο «Φορολογία και Οικονο-
μική Ανάπτυξη, με κλειδί την ψηφιακή ωρι-
μότητα». [SID:13004520]
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