ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
H Ψθφιακι Ατηζντα για τθν Ευρϊπθ, ζνασ από τουσ πυλϊνεσ τθσ τρατθγικισ
Ευρϊπθ 2020, προςδιορίηει τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και τθν ψθφιακι ενιαία
αγορά ωσ κρίςιμα ςτοιχεία μιασ ςφγχρονθσ και ανταγωνιςτικισ οικονομίασ τθσ ΕΕ. Η
εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υλοποιεί μια
από τισ προτεραιότθτεσ του ψθφιακοφ κεματολογίου, εμβλθματικισ πρωτοβουλίασ
τθσ τρατθγικισ Ευρϊπθ 2020, που ςυνίςταται ςτθ ψθφιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ και ςτθ μετάβαςθ ςε μια δθμόςια διοίκθςθ «χωρίσ χαρτί».
Ο περιοριςμόσ του διοικθτικοφ φόρτου, θ ενίςχυςθ τθσ δυνατότθτασ λογιςτικοφ
ελζγχου και θ αφξθςθ τθσ διαφάνειασ, ωσ ςυνεπακόλουκα τθσ εφαρμογι τθσ
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, αποτελοφν παράγοντεσ
ανάπτυξθσ, κακϊσ ειςάγουν τον εκςυγχρονιςμό και τθν αποδοτικότθτα ςτθ δθμόςια
διοίκθςθ, με ςθμαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφζλθ. Επιπλζον, θ
κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ ςτο πλαίςιο των δθμόςιων ςυμβάςεων
κα ςυμβάλλει ςτθν αυτοματοποίθςθ και άλλων διαδικαςιϊν μετά τθν ανάκεςθ, με
δευτερογενι αποτελζςματα, όπωσ θλεκτρονικζσ παραγγελίεσ, θλεκτρονικζσ
πλθρωμζσ και θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ (end-to-end e-procurement).
ιμερα, ςτα κράτθ μζλθ υπάρχουν και χρθςιμοποιοφνται διάφορα παγκόςμια,
εκνικά, περιφερειακά και ιδιόκτθτα πρότυπα θλεκτρονικϊν τιμολογίων, τα
περιςςότερα από τα οποία, δεν είναι διαλειτουργικά μεταξφ τουσ. Η πλθκϊρα μθ
διαλειτουργικϊν προτφπων καταλιγει ςε υπερβολικι πολυπλοκότθτα, ζλλειψθ
αςφάλειασ δικαίου και πρόςκετο κόςτοσ λειτουργίασ για τουσ οικονομικοφσ φορείσ
που χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικά τιμολόγια ςε περιςςότερα του ενόσ κράτθ μζλθ. Οι
οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςε διαςυνοριακζσ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ είναι υποχρεωμζνοι ςυχνά να ςυμμορφϊνονται με νζο πρότυπο
ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων κάκε φορά που ειςζρχονται ςε νζα αγορά. Οι
αποκλίνουςεσ νομικζσ και τεχνικζσ απαιτιςεισ που αφοροφν τα θλεκτρονικά
τιμολόγια ςυνιςτοφν φραγμοφσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά διαςυνοριακϊν δθμόςιων
ςυμβάςεων και αποτελοφν εμπόδια ςτισ ςυναλλαγζσ.
Η κζςπιςθ κοινοφ ευρωπαϊκοφ προτφπου για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ και θ
επακόλουκθ διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων τιμολόγθςθσ, κακϊσ και θ
εναρμόνιςθ των διαδικαςιϊν θλεκτρονικισ ςφναψθσ ςυμβάςεων ςυνιςτοφν
ςθμαντικά μζτρα για τθν εξάλειψθ φραγμϊν που εμποδίηουν ςιμερα τον
ανταγωνιςμό.
Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εκτιμϊντασ
ότι θ χριςθ των θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων
γίνεται πιο διαδεδομζνθ ι κακίςταται υποχρεωτικι ςτα κράτθ μζλθ, ςτα οποία
υπάρχουν και χρθςιμοποιοφνται μζχρι ςιμερα διάφορα πρότυπα θλεκτρονικϊν

τιμολογίων τα οποία δεν είναι διαλειτουργικά μεταξφ τουσ, υιοκζτθςε τθν Οδθγία
2014/55/ΕΕ τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο
πλαίςιο των δθμόςιων ςυμβάςεων (L 133). (Βλ. ςυμπεράςματα Ευρωπαϊκοφ
υμβουλίου τθσ 28θσ και 29θσ Ιουνίου 2012 και τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2013, το
ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 20ισ Απριλίου 2012, κακϊσ και τθ
ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Πολυμεροφσ Φόρουμ για τθν Ζκδοςθ Ηλεκτρονικϊν
Σιμολογίων (e-invoicing), ςχετικά με τθ χριςθ υποδείγματοσ ςθμαςιολογικϊν
δεδομζνων προσ υποςτιριξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν
τιμολογίων τον Οκτϊβριο του 2013-αντίςτοιχεσ αιτιολογικζσ ςκζψεισ 11, 12 και 13
τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ).
Η Οδθγία 2014/55/ΕΕ ζχει ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ υιοκζτθςθσ τθσ θλεκτρονικισ
τιμολόγθςθσ ςτο πλαίςιο των δθμόςιων ςυμβάςεων, τθ διαςφάλιςθ
τθσ
ςθμαςιολογικι διαλειτουργικότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ δικαίου. Σα
οφζλθ από τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων μεγιςτοποιοφνται όταν θ
δθμιουργία, αποςτολι, μετάδοςθ, παραλαβι και επεξεργαςία του τιμολογίου
μποροφν να αυτοματοποιθκοφν πλιρωσ. Η χριςθ ενόσ κοινοφ ευρωπαϊκοφ
προτφπου ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων και θ κατάρτιςθ καταλόγου με
περιοριςμζνο αρικμό ςυντακτικϊν δομϊν αποτελοφν εγγφθςθ ότι επιτυγχάνονται
τα οφζλθ αυτά ςτο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ αγοράσ.
Η ωσ άνω Οδθγία εφαρμόηεται ςτα θλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία
παραλαμβάνονται από ανακζτουςεσ αρχζσ και ανακζτοντεσ φορείσ και εκδίδονται
κατά τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων ςτισ οποίεσ εφαρμόηονται θ Οδθγία 2009/81/ΕΚ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουλίου 2009, ςχετικά
με τον ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν ςφναψθσ οριςμζνων ςυμβάςεων ζργων,
προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν που ςυνάπτονται από ανακζτουςεσ αρχζσ ι
ανακζτοντεσ φορείσ ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ κακϊσ και τθν
τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 τθσ 20.8.2009 ( 2 ),
θ Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ
Φεβρουαρίου 2014, ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 94 τθσ
28.3.2014) -όταν οι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ προβλζπουν πλθρωμζσ οι οποίεσ
απαιτοφν τθν ζκδοςθ τιμολογίων από τον οικονομικό φορζα ςτον οποίο ζχει
ανατεκεί θ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ- θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ και θ Οδθγία
2014/25/ΕΕ.
Επιπλζον, θ Οδθγία 2014/55/ΕΕ υπόκειται ςτο άρκρο 346 τθσ υνκικθσ για τθ
λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν ιςχφει για θλεκτρονικά τιμολόγια που
εκδίδονται κατά τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων (που ζχουν χαρακτθριςτεί απόρρθτεσ ι
ςυνοδεφονται από ειδικά μζτρα αςφαλείασ) οι οποίεσ ζχουν αποκλειςκεί από το
πεδίο εφαρμογισ των οδθγιϊν 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ςφμφωνα
με το άρκρο 10 παράγραφοσ 6, το άρκρο 15 παράγραφοσ 3 και το άρκρο 24

παράγραφοσ 3 αντιςτοίχωσ. Τπό τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, προβλζπεται ειδικι
εξαίρεςθ για τα θλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά τθν εκτζλεςθ τζτοιων
ςυμβάςεων (που ζχουν χαρακτθριςτεί απόρρθτεσ ι ςυνοδεφονται από ειδικά μζτρα
αςφαλείασ), οι οποίεσ εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 2009/81/ΕΚ.
Ωσ θλεκτρονικό τιμολόγιο ςτο πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων νοείται αυτό του
οποίου θ δθμιουργία, αποςτολι, μετάδοςθ, παραλαβι και επεξεργαςία μπορεί να
αυτοματοποιθκεί πλιρωσ. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να κεωρείται ότι
ςυμμορφϊνονται προσ το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων
μόνο τα μθχαναγνϊςιμα τιμολόγια, τα οποία μποροφν να γίνουν αντικείμενο
αυτόματθσ και ψθφιακισ επεξεργαςίασ από τον λιπτθ. Απλό αρχείο εικόνασ δεν κα
πρζπει να μπορεί να κεωρθκεί ότι αποτελεί θλεκτρονικό τιμολόγιο για τουσ
ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ (βλ αιτιολογικι ςκζψθ 7 τθσ Οδθγίασ).
Περαιτζρω θ Οδθγία αφορά ςτθν υποχρζωςθ των αποδεκτϊν του τιμολογίου,
δθλαδι τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, τισ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν και τουσ ανακζτοντεσ
φορείσ, να αποδζχονται και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια και δεν κίγει
το δικαίωμα του αποςτολζα του τιμολογίου να επιλζξει μεταξφ τθσ υποβολισ του
τιμολογίου ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων,
ςφμφωνα με εκνικά ι άλλα τεχνικά πρότυπα ι ςε χαρτί (βλ αιτιολογικι ςκζψθ 35
τθσ Οδθγίασ).
Με το άρκρο 3 τθσ οδθγίασ 2014/55/ΕΕ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ηιτθςε από τον
αρμόδιο Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Συποποίθςθσ να ςχεδιάςει ευρωπαϊκό πρότυπο για
το υπόδειγμα ςθμαςιολογικϊν δεδομζνων των βαςικϊν ςτοιχείων του
θλεκτρονικοφ τιμολογίου («ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν
τιμολογίων»). Ειδικότερα, θ Επιτροπι ηιτθςε το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ
θλεκτρονικϊν τιμολογίων να πλθροί τα κάτωκι κριτιρια: να είναι ουδζτερο από
τεχνολογικι άποψθ, ϊςτε να αποφευχκεί οποιαδιποτε ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ, ςυμβατό με τα ςχετικά διεκνι πρότυπα ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν
τιμολογίων, να λαμβάνει υπόψθ τθν ανάγκθ προςταςίασ των δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα ςφμφωνα με τθν οδθγία 95/46/ΕΚ, τθν προςζγγιςθ που
εξαςφαλίηει τθν προςταςία των δεδομζνων μζςω τεχνολογίασ και τισ αρχζσ τθσ
αναλογικότθτασ, τθσ ελαχιςτοποίθςθσ των δεδομζνων και του περιοριςμοφ του
ςκοποφ, να ςυνάδει με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2006/112/ΕΚ, να κακιςτά
δυνατι τθ δθμιουργία κατάλλθλων, φιλικϊν προσ τον χριςτθ, ευζλικτων και
οικονομικά αποδοτικϊν ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ, να λαμβάνει
υπόψθ τισ ειδικζσ ανάγκεσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων κακϊσ και των μθ
κεντρικϊν ανακετουςϊν αρχϊν και ανακετόντων φορζων, να είναι κατάλλθλο προσ
χριςθ ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων.
Επιπλζον, θ Επιτροπι ηιτθςε από τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Συποποίθςθσ
να παράςχει κατάλογο με περιοριςμζνο αρικμό ςυντακτικϊν δομϊν που

ςυμμορφϊνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων,
κακϊσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τθ διαλειτουργικότθτα τθσ
μετάδοςθσ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ χριςθ ενόσ τζτοιου προτφπου.
Με βάςθ τισ κατευκφνςεισ τθσ ίδιασ τθσ Οδθγίασ το εν λόγω πρότυπο προςδιορίηει
και περιγράφει τα βαςικά ςτοιχεία που πρζπει να περιζχει πάντα ζνα θλεκτρονικό
τιμολόγιο, διευκολφνοντασ ζτςι τθν αποςτολι και παραλαβι θλεκτρονικϊν
τιμολογίων μεταξφ ςυςτθμάτων που βαςίηονται ςε διαφορετικά τεχνικά πρότυπα.
Σα ιςχφοντα εκνικά τεχνικά πρότυπα δεν κα πρζπει οφτε να αντικαταςτακοφν οφτε
να περιοριςτεί θ χριςθ τουσ από το νζο ευρωπαϊκό πρότυπο, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με αυτό, κα πρζπει δε να ςυνεχίςουν να μποροφν να
ιςχφουν παραλλιλωσ με το ευρωπαϊκό πρότυπο (αιτιολογικι ςκζψθ 5 τθσ Οδθγίασ).
Επιπλζον ςθμειϊνεται ότι θ πλιρθσ διαλειτουργικότθτα περιλαμβάνει τθν
ικανότθτα διαλειτουργίασ ςε τρία διαφορετικά επίπεδα: από άποψθ περιεχομζνου
του τιμολογίου (ςθμαςιολογικό), μορφότυπου ι γλϊςςασ που χρθςιμοποιείται
(ςυντακτικό) και μεκόδου διαβίβαςθσ.
το ίδιο πλαίςιο επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να καταβλθκεί κάκε δυνατι
προςπάκεια για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ του ευρωπαϊκοφ προτφπου
ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων για τουσ χριςτεσ του, ιδίωσ τισ πολφ μικρζσ, τισ
μικρζσ και τισ μεςαίεσ επιχειριςεισ, ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ υλοποίθςι του ςε
ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Επιπλζον κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι
ανάγκεσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων κακϊσ και των μικρϊν ανακετουςϊν
αρχϊν και ανακετόντων φορζων και να παραςχεκεί ςε όλεσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ,
τουσ ανακζτοντεσ φορείσ και τουσ προμθκευτζσ θ απαραίτθτθ ςτιριξθ. (βλ
αιτιολογικζσ ςκζψεισ 40 και 41 τθσ Οδθγίασ).
Ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ (CEN) ςχεδίαςε το ευρωπαϊκό πρότυπο
ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςφμφωνα με το αίτθμα τθσ παρ. 1, άρκρο 3 τθσ
Οδθγίασ. Εκδόκθκαν από τον CEN ςυνολικά ζξι μζρθ: α) EN 16931-1: 2017,
Ηλεκτρονικι τιμολόγθςθ — Μζροσ 1: θμαςιολογικό μοντζλο δεδομζνων των
ςτοιχείων πυρινα θλεκτρονικοφ τιμολογίου, β) CEN/TS 16931-2:2017, Ηλεκτρονικι
τιμολόγθςθ — Μζροσ 2: Κατάλογοσ ςυντακτικϊν δομϊν που ςυμμορφϊνονται με το
πρότυπο EN 16931-1, γ1) CΕΝ/TS 16931-3-1, Ηλεκτρονικι τιμολόγθςθ – Μζροσ 3-1:
Μεκοδολογία για ςφνταξθ διαδζςεων των ςτοιχείων πυρινα θλεκτρονικοφ
τιμολογίου, γ2) CΕΝ/TS 16931-3-2, Ηλεκτρονικι τιμολόγθςθ – Μζροσ 3-2: φνδεςθ
ςφνταξθσ για τιμολόγιο και πιςτωτικό ςθμείωμα ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), γ3. CΕΝ/TS
16931-3-3, Ηλεκτρονικι τιμολόγθςθ – Μζροσ 3-3: φνδεςθ ςφνταξθσ για
βιομθχανικι τιμολόγιο UN/CEFACT XML D16B, γ4) CΕΝ/TS 16931-3-4, Ηλεκτρονικι
τιμολόγθςθ – Μζροσ 3-4: φνδεςθ ςφνταξθσ για UN/EDIFACT INVOIC D16B, δ)
CΕΝ/TR 16931-4, Electronic invoicing – Part 4 : Guidelines on interoperability of
electronic invoices at the transmission level, ε)CΕΝ/TR 16931-5, Electronic invoicing

– Part 5: Guidelines on the use of sector or country extensions in conjunction with
EN 16931-1, methodology to be applied in the real environment, ςτ) CΕΝ/TR 169316, Electronic invoicing – Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its
practical application for an end user, ςφμφωνα με το ςφςτθμα ταξινόμθςθσ CEN.
φμφωνα δε με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2, άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ, θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι με τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ (ΕΕ) 2017/1870 τθσ 16θσ Οκτωβρίου
2017 (L 266) δθμοςίευςε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τα
ςτοιχεία αναφοράσ του ευρωπαϊκοφ προτφπου ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων
«EN 16931-1:2017, Ηλεκτρονικι τιμολόγθςθ — Μζροσ 1: θμαςιολογικό μοντζλο
δεδομζνων των ςτοιχείων πυρινα θλεκτρονικοφ τιμολογίου» και τον κατάλογο με
περιοριςμζνο αρικμό ςυντακτικϊν δομϊν που ςυμμορφϊνονται με το ευρωπαϊκό
πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων με ςτοιχεία αναφοράσ «CEN/TS 169312:2017, Ηλεκτρονικι τιμολόγθςθ — Μζροσ 2: Κατάλογοσ ςυντακτικϊν δομϊν που
ςυμμορφϊνονται με το πρότυπο EN 16931-1». Επιςθμαίνεται ότι το ευρωπαϊκό
πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ζχει ενταχκεί ςτο ςφνολο του ςτο
εκνικό ςφςτθμα τυποποίθςθσ (ΕΛΟΣ ΕΝ 16931) από τον Ελλθνικό Οργανιςμό
Συποποίθςθσ Α.Ε. του Εκνικοφ υςτιματοσ Τποδομϊν Ποιότθτασ (Ε..Τ.Π./ΕΛ.Ο.Σ.) .
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι ςτο άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ προβλζπεται θ δυνατότθτα τθσ
Επιτροπισ να επανεξετάηει και να ανακεωρεί το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ
θλεκτρονικϊν τιμολογίων, κακϊσ και να επανεξετάηει και να ανακεωρεί τον
κατάλογο των ςυντακτικϊν δομϊν που ζχει δθμοςιευκεί από τθν Επιτροπι ςτθν
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, προκειμζνου να ςυμβαδίηει με τισ
τεχνολογικζσ εξελίξεισ και να εξαςφαλίηει πλιρθ και ςυνεχι διαλειτουργικότθτα.
φμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ τζκθκε ςτα κράτθ μζλθ προκεςμία ζωσ ςτισ
27 Νοεμβρίου 2018 για να ςυμμορφωκοφν με τθν Οδθγία και ζωσ 18 Απριλίου
2019, ιτοι 18 μινεσ μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ αναφοράσ του ευρωπαϊκοφ προτφπου
ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, θ οποία ζλαβε χϊρα ςτισ 17 Οκτωβρίου 2017, για να εγκρίνουν,
δθμοςιεφςουν και εφαρμόςουν τθσ αναγκαίεσ διατάξεισ για να ςυμμορφωκοφν με
τθν υποχρζωςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 7 τθσ ίδιασ Οδθγίασ περί παραλαβισ
και επεξεργαςίασ θλεκτρονικϊν δεδομζνων. Κατά παρζκκλιςθ από τθν ωσ άνω
γενικι προκεςμία μεταφοράσ ςτο εκνικό δίκαιο και με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ
υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων από οριςμζνεσ
ανακζτουςεσ αρχζσ, όπωσ τοπικζσ και περιφερειακζσ ανακζτουςεσ αρχζσ και
δθμόςιεσ επιχειριςεισ, δόκθκε ςτα κράτθ μζλθ θ δυνατότθτα να μποροφν να
αναβάλουν τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ για τισ μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ και
ανακζτοντεσ φορείσ ζωσ και 30 μινεσ από τθ δθμοςίευςθ των ςτοιχείων αναφοράσ
του ευρωπαϊκοφ προτφπου, δυνατότθτα που δεν ιςχφει για τισ κεντρικζσ αρχζσ
αγορϊν.

τόχοσ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου αποτελεί θ ενςωμάτωςθ ςτο εκνικό δίκαιο τθσ
Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο των δθμόςιων
ςυμβάςεων, κακϊσ και θ εξουςιοδότθςθ τθσ Διοίκθςθσ να λάβει τα αναγκαία
εφαρμοςτικά και τεχνικά μζτρα προκειμζνου οι ανακζτουςεσ αρχζσ και οι
ανακζτοντεσ φορείσ να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά
τιμολόγια ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτο πεδίο
εφαρμογισ του.
Ειδικό μέρος:
Άρθρο 1
το άρκρο 1 αναλφεται το αντικείμενο ρφκμιςθσ, το πεδίο εφαρμογισ και οι
εξαιρζςεισ. Ειδικότερα ορίηεται ότι οι ρυκμίςεισ του νόμου ιςχφουν για τα
θλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων οι οποίεσ
υπάγονται ςτο ν. 3978/2011 (Αϋ137) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Τπθρεςιϊν και
Προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ Άμυνασ και τθσ Αςφάλειασ − Εναρμόνιςθ με τθν
Οδθγία 2009/81/ΕΚ − Ρφκμιςθ κεμάτων του Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ», ςτο ν.
4412/2016 (Αϋ147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ςτο ν. 4413/2016
(Αϋ148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ- Εναρμόνιςθ με τθν
Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ
Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ
L94/1/28.3.2014) και άλλεσ διατάξεισ» εφόςον θ αξία τουσ εκτόσ ΦΠΑ είναι ίςθ ι
ανϊτερθ των κατϊτατων ενωςιακϊν ορίων του άρκρου 24 του ν. 3978/2011, των
άρκρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν.
4413/2016, ωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Από το πεδίο εφαρμογισ ρθτά εξαιροφνται τα θλεκτρονικά τιμολόγια που
εκδίδονται κατά τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
ν. 3978/2011, και οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί απόρρθτεσ ι πρζπει να
ςυνοδεφονται από ειδικά μζτρα αςφαλείασ κατ' εφαρμογι των ιςχυουςϊν
νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν ι διοικθτικϊν διατάξεων, και υπό τον όρο ότι τα
ουςιϊδθ εκνικά ςυμφζροντα δεν μποροφν να προςτατευκοφν με λιγότερο οχλθρά
μζτρα. θμειϊνεται ότι αντίςτοιχεσ εξαιρζςεισ περιλαμβάνονται ςτουσ νόμουσ
4413/2016 και 4412/2016 ωσ προσ τισ ςυμβάςεισ που ζχουν χαρακτθριςτεί
απόρρθτεσ ι ςυνοδεφονται από ειδικά μζτρα αςφαλείασ και οι οποίεσ ζχουν
αποκλειςκεί από το πεδίο εφαρμογισ των οδθγιϊν 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 παράγραφοσ 6, το άρκρο 15 παράγραφοσ 3
και το άρκρο 24 παράγραφοσ 3 αντιςτοίχωσ, όπωσ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εκνικι
ζννομθ τάξθ με το άρκρο 9 του ν. 4413/2016 και τα άρκρα 15 και 243 του ν.
4412/2016 (βλ αιτιολογικι ςκζψθ 16 τθσ Οδθγίασ).

Άρθρο 2
το άρκρο 2 τίκενται οι βαςικοί οριςμοί, όπωσ περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ, ενϊ παράλλθλα ειςάγονται οριςμοί για το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ
θλεκτρονικϊν τιμολογίων, τον πωλθτι και τον αγοραςτι. Όπου ςτουσ οριςμοφσ τθσ
αναφζρονται διατάξεισ των Οδθγιϊν 2009/81 ΕΚ, 2014/23/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ
γίνεται παραπομπι ςτισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ και ορολογία τθσ κείμενθσ εκνικισ
νομοκεςίασ μεταφοράσ των ωσ άνω Οδθγιϊν. Ειδικά ωσ προσ τον οριςμό του
αγοραςτι και του πωλθτι, υιοκετοφνται οι οριςμοί τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ
προκείμενου να ευκυγραμμιςτεί το πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ ςτισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, με τισ ζννοιεσ των οικονομικϊν φορζων, των ανακετουςϊν
αρχϊν και των ανακετόντων φορζων. Με τθν ειςαγωγι ενιαίων οριςμϊν
επιχειρείται θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ, τθσ ςαφινειασ και τθσ αςφάλειασ δικαίου
ςτο νομοκετικό πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων.
Άρθρο 3
Με το άρκρο 3 μεταφζρεται το άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ, όπου ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά τίκενται οι κατθγορίεσ των βαςικϊν ςτοιχείων του θλεκτρονικοφ
τιμολογίου, όπωσ αυτζσ κα εξειδικευτοφν με τθν κανονιςτικι πράξθ, που
προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 7, ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο και
τθν κείμενθ φορολογικι νομοκεςία. Επιπλζον, κατά τθ μεταφορά τθσ Οδθγίασ ςτθν
εκνικι ζννομθ τάξθ, διορκϊνεται το ςτοιχείο τθσ περίπτ. ςτ) του άρκρου 6 τθσ
ελλθνικισ μετάφραςθσ τθσ Οδθγίασ, θ οποία από προφανι παραδρομι αναφζρεται
ςτον φορολογικό αντιπρόςωπο του αγοραςτι αντί του ορκοφ που αντιςτοιχεί ςτον
φορολογικό αντιπρόςωπο του πωλθτι.
Σζλοσ, γίνεται παραπομπι ςτο ςφνολο των ουςιαςτικϊν ςτοιχείων πλθροφόρθςθσ
το οποίο πρζπει να περιζχεται ςτο θλεκτρονικό τιμολόγιο με βάςθ τα
ςθμαςιολογικά δεδομζνα (από άποψθ περιεχομζνου) του προτφπου προκειμζνου
να είναι δυνατι θ διαςυνοριακι διαλειτουργικότθτα.

Άρθρο 4
Με το άρκρο 4 μεταφζρεται ςτο εκνικό δίκαιο το άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ, που
ςυνίςταται ςτθν υποχρζωςθ των ανακετουςϊν αρχϊν και ανακετόντων φορζων, να
μθν απορρίπτουν θλεκτρονικά τιμολόγια που ςυμμορφϊνονται με το ευρωπαϊκό
πρότυπο και τισ προβλεπόμενεσ ςυντακτικζσ δομζσ. Εξυπακοφεται ότι άλλοι
υποχρεωτικοί λόγοι άρνθςθσ παραλαβισ, όπωσ οι ςυναφείσ με ςυμβατικοφσ όρουσ,
δεν κα πρζπει να κίγονται από αυτι τθν υποχρζωςθ (βλ αιτιολογικι ςκζψθ 34 τθσ
Οδθγίασ).

θμειϊνεται ότι με τθν Οδθγία και, ςυνεπϊσ, με το νόμο, καλφπτονται μόνον
θλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται από τον οικονομικό φορζα ςτον οποίο ζχει
ανατεκεί δθμόςια ςφμβαςθ ι ςφμβαςθ ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ (ο κφριοσ
αντιςυμβαλλόμενοσ), και, όταν ανατίκεται ςφμβαςθ ςε κοινοπραξία οικονομικϊν
φορζων, θλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται είτε από τθν κοινοπραξία είτε από
τουσ επιμζρουσ οικονομικοφσ φορείσ. Εφόςον οι ανακζτουςεσ αρχζσ και οι
ανακζτοντεσ φορείσ, ςτο πλαίςιο ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυμβάςεων
των Βιβλίων Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016 (ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 132 και
τθν παρ. 2 του άρκρου 336), κακϊσ και ςτο πλαίςιο ανάκεςθσ ςυμβάςεων
παραχϊρθςθσ του ν. 4413/2016 (ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 50)
προβλζπουν απευκείασ πλθρωμζσ ςτουσ υπεργολάβουσ, κα πρζπει να αναφζρουν
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εάν κα παραλαμβάνουν θλεκτρονικά τιμολόγια που
πλθροφν τισ προχποκζςεισ του νόμου (βλ αιτιολογικι ςκζψθ 14 τθσ Οδθγίασ).
Σζλοσ, θ αναφορά ςτο πρότυπο «όπως εκάστοτε ισχύει» καλφπτει το ενδεχόμενο
και τθ δυνατότθτα περαιτζρω ανάπτυξθσ και επικαιροποίθςθσ του προτφπου
ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ.
Άρθρο 5
το άρκρο 5 υιοκετείται θ γενικι επιφφλαξθ τιρθςθσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ
για τθν Προςταςία Δεδομζνων - ο οποίοσ, ςθμειωτζον, δεν είχε ακόμα εκδοκεί κατά
τθν υιοκζτθςθ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ- τθν τιρθςθ τθσ αρχισ περί προςταςίασ τθσ
ιδιωτικισ ηωισ και των εκνικϊν διατάξεων που ςχετίηονται με τθν προςταςία των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, τα οποία ςυγκεντρϊκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ. Εξυπακοφεται ότι θ εν λόγω επιφφλαξθ κα αφορά και
ςτθν τιρθςθ του εφαρμοςτικοφ νόμου ΓΚΠΔ, όταν υιοκετθκεί.
Άρθρο 6
το άρκρο 6 υιοκετείται επιφφλαξθ ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ
Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2006, ςχετικά με το
κοινό ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (ΕΕ L 347 τθσ 11.12.2006), όπωσ ζχει
μεταφερκεί ςτο εκνικό δίκαιο με τισ διατάξεισ των ν. 3763/2009 (Αϋ80) και του ν.
4308/2014 (Αϋ 143). Όπωσ προκφπτει από τισ αιτιολογικζσ ςκζψεισ 23 και 37 τθσ
Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ θ οδθγία αυτι και, κατϋεπζκταςθ, ο νόμοσ, ζχει διαφορετικό ςκοπό
και πεδίο εφαρμογισ από τθν οδθγία 2006/112/ΕΚ του υμβουλίου και, ςυνεπϊσ,
δεν επθρεάηει τισ διατάξεισ για τθ χριςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςε ό,τι αφορά
τον ΦΠΑ. Ειδικότερα, το άρκρο 232 τθσ οδθγίασ 2006/112/ΕΚ του υμβουλίου

διζπει τισ ςχζςεισ μεταξφ ςυναλλαςςομζνων και ζχει ςκοπό να διαςφαλίςει ότι δεν
μπορεί να επιβλθκεί ςτον λιπτθ θ χριςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων από τον
αποςτολζα. Ωςτόςο, αυτό κα πρζπει να ιςχφει με τθν επιφφλαξθ του δικαιϊματοσ
των κρατϊν μελϊν να επιβάλλουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ και ςτουσ ανακζτοντεσ
φορείσ υποχρζωςθ αποδοχισ, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, θλεκτρονικϊν
τιμολογίων.
Άρθρο 7
το άρκρο 7 τίκενται οι απαραίτθτεσ νομοκετικζσ εξουςιοδοτιςεισ ςχετικά με τθν
ζκδοςθ του δευτερογενοφσ κανονιςτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ τθσ θλεκτρονικισ
τιμολόγθςθσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ χριςθ του
ευρωπαϊκοφ προτφπου ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων. υγκεκριμζνα οι
κανονιςτικζσ αποφάςεισ που κα εκδοκοφν κα αφοροφν ςτθ ςυμμόρφωςθ με το
ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων του περιεχομζνου και τθσ
μορφισ του θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων
(άρκρο 3) κακϊσ και τθν αρχιτεκτονικι, τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ, επεξεργαςίασ
και πλθρωμισ του θλεκτρονικοφ τιμολογίου, τισ απαιτιςεισ διαλειτουργικότθτασ και
διαςφνδεςθσ με ολοκλθρωμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα του δθμοςίου, τισ
τεχνικζσ προχποκζςεισ αςφάλειασ και προςταςίασ δεδομζνων και κάκε άλλθ
αναγκαία τεχνικι ι/και ειδικι λεπτομζρεια (άρκρο 4).
Άρθρο 8
το άρκρο 8 τίκεται θ ζναρξθ ιςχφοσ των προτεινόμενων διατάξεων, κακϊσ και το
απϊτατο χρονικό ςθμείο ζναρξθσ εφαρμογισ των κατάλλθλων αναγκαίων τεχνικϊν
μζτρων για τθ ςυμμόρφωςθ με τθν υποχρζωςθ του άρκρου 4, ςφμφωνα με τισ
προκεςμίεσ του άρκρου 11 τθσ Οδθγίασ. Σο ωσ άνω απϊτατο χρονικό ςθμείο
διαφοροποιείται ανάλογα με το αν πρόκειται για κεντρικζσ κυβερνθτικζσ αρχζσ και
κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν ι για μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ και ανακζτοντεσ
φορείσ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι διακριτικι ευχζρεια που δόκθκε ςτα κράτθ μζλθ για
παρζκκλιςθ από τθ γενικι προκεςμία (βλ αιτιολογικι ςκζψθ 38 τθσ Οδθγίασ).

