


Το μεγαλύτερο εταιρικό σχήμα διάθεσης λύσεων 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Το μεγαλύτερο οικοσύστημα B2B στην Ελλάδα.

Διακίνηση περισσότερων από 45.000.000 παραστατικών 

για περισσότερες από 350.000 εταιρείες.

Η υπηρεσία EINVOICING διαβιβάζει το +80% 
των ηλεκτρονικών παραστατικών της ελληνικής αγοράς



Agenda
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Πώς ξεκίνησε στην Ελλάδα
Ποιο είναι το Νομοθετικό Πλαίσιο;
Ορισμός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου 
Περιγραφή Διαδικασίας Β2G e-Invoicing
Τί απαιτείται για την έναρξη B2G από την πλευρά του Προμηθευτή;

Διενέργεια Πιλοτικών & Συμπεράσματα

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ευρώπη

Ποιο είναι το μέλλον της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;



Ξεκίνησε η αποστολή 
ηλεκτρονικών τιμολογίων 
στο Δημόσιο



Τι διασφαλίζει η ηλεκτρονική τιμολόγηση
στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων



Το ταξίδι...

Τον Μάιο του 2014 δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
Οδηγία (ΕΕ) αριθμ. 2014/55 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την έκδοση
ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο
των δημοσίων συμβάσεων.
Η Οδηγία προβλέπει την καθιέρωση
ενός ευρωπαϊκού προτύπου για την
ηλεκτρονική τιμολόγηση, το οποίο
αναμένεται να βελτιώσει τη
διαλειτουργικότητα, και την ασφάλεια
μειώνοντας παράλληλα την
πολυπλοκότητα αλλά και το
λειτουργικό κόστος των οικονομικών
μονάδων.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ξεκινά στην
Ελλάδα η υλοποίηση του έργου GRInv
(Interoperable e-Invoicing in Greece με
αφορμή τη συμμόρφωση της χώρας
στην Οδηγία 2014/55 με τη συμμετοχή
πολλών φορέων του Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα.

Το Μάϊο του 2019, ολοκληρώνεται
επιτυχώς η υλοποίηση του έργου GRInv
και ξεκινούν οι διαδικασίες για την
υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου
ψηφιακού μετασχηματισμού των
επιχειρήσεων με την έλευση το επόμενο
έτος των ηλεκτρονικών βιβλίων
(myDATA)

Τον Ιούλιο του 2020 ξεκινά η
υποχρεωτικότητα της ενημέρωσης των
ηλεκτρονικών βιβλίων των επιχειρήσεων
στην ΑΑΔΕ (myDATA) ενώ παράλληλα
έχουν πλέον οριστεί και θεσμοθετηθεί
όλες οι βασικές έννοιες, ρόλοι
(ηλεκτρονικό τιμολόγιο, πιστοποιημένοι
πάροχοι) και το νομοθετικό πλαίσιο που
είναι προαπαιτούμενα για την έναρξη
ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το
Δημόσιο.

Τον Ιούνιο του 2022 διευκρινίζεται η
υποχρεωτικότητα της αποκλειστικής
ηλεκτρονικής τιμολόγησης προς το
Δημόσιο για όλες τις επιχειρήσεις που
ήδη εκδίδουν ηλεκτρονικά παραστατικά
μέσω πιστοποιημένων παρόχων.
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Η Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση 
στην Ευρώπη 

14 από τις 27 χώρες τις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εφαρμόζουν ήδη ή βρίσκονται 
σε στάδιο άμεσης εφαρμογής 
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
σε B2G, B2B, ή/και Β2C
συναλλαγές



Η Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση Διεθνώς

Αίγυπτος: Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις Β2Β συναλλαγές από τον Απρίλιο του 2023

Μεξικό: Εφαρμογή ειδικού σχεδίου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (CFDI) από 1η Ιουλίου 2022 το οποίο περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά χρήση υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου, την έκδοση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής από την πλευρά 
του εκδότη και μία σειρά από άλλες διαδικασίες όπως η προθεσμία 3 ημερών μέσα στην οποία ο παραλήπτης του τιμολογίου 
οφείλει να επικυρώσει την εγκυρότητα της συναλλαγής στις φορολογικές αρχές.

Νέα Ζηλανδία: ήδη σε φάση εφαρμογής για Β2Β και Β2G συναλλαγές με στόχο την καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση 
μέχρι το τέλος του 2026

Ν. Κορέα – Παναμάς – Τουρκία: και πολλές άλλες χώρες εφαρμόζουν ήδη κάποιο μοντέλο ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης σε εθνικό επίπεδο με πλάνο καθολικής εφαρμογής – υποχρεωτικότητας το επόμενο διάστημα



Ποιο είναι το μέλλον 
της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης;

• Υποχρεωτικότητα
• Χρηματοδότηση τιμολογίων
• Ηλεκτρονική πληρωμή



Dimitris Kostoulas
Commercial Director

connect-sales@impact.gr


