ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
(Οφέλη- Ανασταλτικοί Παράγοντες - Ετοιµότητα
Φορολογικού πλαισίου)
ΕΕ∆Ε / ΕΙΟ∆
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙ∆Α
18 ∆εκεµβρίου 2013

Παρουσίαση:
Σταύρος Κώστας
Μέλος ∆.Σ. / Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής
Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ
•Μεταρρυθµιστική Στρατηγική για ευφυή - βιώσιµη – ολοκληρωµένη ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•Κεφαλαιοποιεί στην ΑΡΧΗ
«Μεταφορά / Φύλαξη πληροφοριών και όχι εντύπων παραστατικών»
•Μέσα στο όραµα, «Ψηφιακή Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά – 2020»
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
•Ολική αποτελεσµατικότητα σε όλο το οικονοµικό οικοσύστηµα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
•Στην αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
•Και την µεταρρύθµιση του Φορολογικού Συστήµατος

Και στα δύο σηµαντικό ρόλο παίζει το
project E-INVOICING

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Καταργούµε
Τη διαχείριση αντιοικονοµικών υλικών παραστατικών,
αξιακών ή και συνοδευτικών,
που στηρίζονται στη χρήση χάρτου (Τιµολόγιο, ∆ελτίο Αποστολής)
Αντί αυτών Υιοθετούµε
∆ιακίνηση άυλων παραστατικών,
µε δοµηµένες ηλεκτρονικές πληροφορίες
Κυρίως το Τιµολόγιο και όχι µόνο
Τα προφανή πλεονεκτήµατα
•Αυτοµατισµός,
•∆ιαφάνεια
•Οικονοµίες κλίµακας
Σε γενική εκτίµηση, πολυδιάστατα οφέλη και προστιθέµενη αξία
•Συναλλασσόµενοι
•∆ιοίκηση
•Περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΙ ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΟΗΘΑ διαχειριστικά τις εµπλεκόµενες πλευρές ,
Ταχεία Έκδοση,
•Άυλων παραστατικών που αφορούν εµπορικές συναλλαγές
•Προβλέπει τη ψηφιακή διαπίστευση της αυθεντικότητάς τους
Ασφαλής αυτόµατη ηλεκτρονική µεταφορά αυτών
•Σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας
Προβλέπει αξιόπιστη Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αυτών
•Για κάθε νόµιµη χρήση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΜΕΣΑ ή ΠΑΡΑΓΩΓΑ
•Στο χώρο συλλειτουργίας των επιχειρήσεων
•Σε Μικροοικονοµικό, Μακροοικονοµικό και Οικολογικό ακόµη επίπεδο
Σηµαντική Εξοικονόµηση Κόστους (πάνω από 50%),
•Κατάργηση της εκτύπωσης / χρήσης χάρτου
•∆ραστική µείωση χρόνου εκτύπωσης
•∆ραστική µείωση Χρόνου και Χώρου αποθήκευσης
•Σύνδεση µε άλλα συστήµατα Επιχείρησης
•Εξυπηρέτηση ροής πληροφοριών / περιορισµός λαθών
•Συµβατότητα µε υποχρεώσεις φορολογικής συµµόρφωσης
•Εξυπηρέτηση αναγκών ∆ιαχειριστικής Λογιστικής
Συνεισφορά Κοινωνικού χαρακτήρα
•Πράσινη λύση, φιλική προς το περιβάλλον (δέντρα-αποτύπωµα άνθρακα – νερό )
Φοροδιαφυγή / παραοικονοµία
•∆ιασφάλιση αυθεντικότητας των στοιχείων διακίνησης
•Αποτελεσµατικότητα στις διασταυρώσεις και απόδειξη συναλλαγών
Σύµφωνα µε εισήγηση του Καθηγητού κ. Γ. ∆ουκίδη προς το Ινστιτούτο ΟΠ∆∆ του Ελληνο-αµερικανικού
Εµπορικού Επιµελητηρίου, σήµερα στην Ελλάδα διακινούνται πάνω από 200 εκ. τιµολόγια που αφορούν
σε συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων, Β-Β. Το κόστος της παραδοσιακής διαδικασίας κοστίζει 5-10€ ανά
τιµολόγιο.
Άρα η ωφέλεια 1 – 5 δις €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ του eInvoice
Γιατί η «Απροθυµία» Επιχειρήσεων
Λιγότερο από 10% σήµερα έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική
τιµολόγηση
Ανασταλτικοί παράγοντες
•Ορθή αντίληψη της καινοτοµίας
•Έλλειψη πληροφόρησης
•Επίπεδο Τεχνικής υποδοµής επιχειρήσεων (κυρίως από τους «∆ΕΚΤΕΣ»)
•Οι ιδιοµορφίες κλάδων (Αγαθά – Υπηρεσίες)
•Νοοτροπία - ψηφιακό έλλειµµα (e - attitude στα στρώµατα οικονοµούντων προσώπων)
•Κόστος > από τη γραφειοκρατική και περιβαλλοντολογική ωφέλεια
•Το υψηλό ποσοστό Φοροδιαφυγής, Παραοικονοµίας
•Ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης προσωπικού
•Αβεβαιότητα έναντι φορολογικού πλαισίου
•Αµφισβήτηση κατάρτισης, αξιοπιστίας, νοοτροπίας Ελεγκτών
•Η ιδιοµορφία του Ελληνικού Φορολογικού Συστήµατος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Τι χρειάζεται για ενθαρρυνθεί η γενικευµένη αποδοχή;
Το µεγάλο ζητούµενο
•Απαιτούµενη ολοκλήρωση του σχετικού Νοµικού πλαισίου
•Υποδοµή ΓΓΠΣ, για ορθολογικές αυτόµατες κυκλικές «υποβολές»
•Εκπαίδευση και οδηγίες συµπεριφοράς προς εµπλεκόµενους
•Αποσαφήνιση ΠΟΛ για τους υπάρχοντες φορολογικούς µηχανισµούς
•Ολοκλήρωση θεσµικού πλαισίου Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
•Κατάργηση «ασύµµετρης» οντότητας παραστατικών (∆ελτίο Αποστολής του ΚΒΣ)
•Θεσµοθέτηση επιβράβευσης, ισχυρών φορολογικών κινήτρων από το ΥΠΟΙΟ
•Έρευνα συµπεριφορών εµπλεκοµένων, Κινητοποίηση, Ενηµέρωση
•Καθιέρωση ενιαίου «µορφότυπου» τιµολογίου
•Καθορισµός εύλογου χρονικού ορίζοντα ολοκλήρωσης
•Ρεαλιστικός στόχος κάλυψης του συνολικού αριθµού τιµολογίων
•Ευφυής καµπάνια προβολής
•Συµβουλευτικός /υποστηρικτικός ρόλος, διαπιστευµένων ΠΑΡΟΧΩΝ
(service providers) - µε αξιόπιστες Λύσεις για τις ειδικές ανάγκες κάθε Επιχείρησης).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Από την 1η Ιανουαρίου του 2013 (Ν 4093/2012 και Πολ 1076 -1221 /2013)
Στο φορολογικό µας σύστηµα (συµβατά µε τον Κανονισµό ΕΕ 45/2010),
Έχουν θεσπιστεί τα ακόλουθα;
(1) Η ΑΡΧΗ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, µεταξύ χάρτινων και ηλεκτρονικών παραστατικών
(equal treatment)
(2) ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ βασικοί τρόποι ηλεκτρονικής µετάδοσης
•Προηγµένη Ηλεκτρονική υπογραφή
•Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI)
•Φορολογικοί µηχανισµοί (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.) – Ν 1809 /1988
•Η δυνατότητα επιλογής ισοδύναµων εναλλακτικών τρόπων
(3) ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ δικλείδες προστασίας της αποϋλοποίησης των παραστατικών
•αυθεντικότητα προέλευσης
(ταυτότητα παραστατικού)
•ακεραιότητα περιεχοµένου
(δεν αλλοιώθηκε σε όλη τη γραµµή τιµολόγησης)
•αναγνωσιµότητα στο χρόνο φύλαξης, από ανθρώπινο παράγοντα
(σε χαρτί ή

ηλεκτρονική µορφή)

Με τις προϋποθέσεις αυτές, κάθε Επιχείρηση
Επιλεκτικά µπορεί να κάνει χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης
•Προς Επιχειρήσεις ή Ιδιώτες
•Με την επιφύλαξη αποδοχής από τον αντισυµβαλλόµενο
(επίσηµη, ανεπίσηµη, σιωπηρά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

Σηµείο, Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος
•Παρόλο που δεν προβλέπεται ρητά,
υπάρχει η δυνατότητα οι υπόχρεοι να επιλέξουν οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής
µετάδοσης, εφόσον εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η αναγνωσιµότητα του
περιεχοµένου του ηλεκτρονικού τιµολογίου.
•Είναι σαφές ότι στη περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι φέρουν το ΒΑΡΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ότι η µέθοδος που έχουν επιλέξει είναι επαρκώς ασφαλής και
διασφαλίζει τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία κριτήρια.

•Σε τελική ανάλυση, έστω και εάν το αναφέραµε, χρήζει υπενθύµισης,
Η χρήση του Ηλεκτρονικού Τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή (επίσηµη,
ανεπίσηµη, σιωπηρά κ.λ.π.) εκ µέρους του ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 2 παράγραφος 5 εδάφιο 1 του Κ.Φ.Α.Σ, και το Άρθρο 232 του 45/2010
ΑΡΑ, πρέπει η ‘’ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ’’ να απευθύνεται στο δίπολο ‘’Εκδότης – Παραλήπτης’’
Γι αυτό και ο ενδιάµεσος ρόλος των Επιχειρήσεων ΠΑΡΌΧΩΝ, µπορεί να αποβεί σηµαντικός
στην καθολική εφαρµογή της Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης

Σας ευχαριστώ

Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό
Επιµελητήριο
www.amcham.gr

