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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιµολογίων ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ν.4601 Β΄ ΤΜΗΜΑ).
Στο δεύτερο τµήµα του Νόµου 4601 (ΦΕΚ Α 44/9.3.2019), ο οποίος έχει
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου, σκοπός των άρθρων 148 έως
154 είναι η προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L
133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο των
δηµόσιων συµβάσεων.
Με τις διατάξεις αυτές θεσπίζονται κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που
εκδίδονται κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, οι οποίες υπάγονται στους
νόµους:
Α) 3978/2011 (δηµόσιες συµβάσεις έργων, υπηρεσιών και προµηθειών στους
τοµείς άµυνας και της ασφάλειας) και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός
φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα
όρια, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 3978/2011
Β) 4412/2016 (δηµόσιες συµβάσεις και συµβάσεις έργων, εκπόνησης µελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
προµηθειών και γενικών υπηρεσιών) και των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός
Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και
235 του Ν. 4412/2016 και
Γ) 4413/2016 (συµβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών) και των
οποίων η εκτιµώµενη αξία ισούται µε ή υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια
διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (5.225.000) ευρώ, όπως το όριο αυτό
αναθεωρείται, σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν. 4413/2016.
Εξαιρούνται περιπτώσεις συµβάσεων του Ν. 3978/2011, οι οποίες έχουν τον
χαρακτήρα του απορρήτου.
Με το άρθρο 150, του νέου νόµου και την επιφύλαξη όσων στοιχείων
επιβάλλονται από τις διατάξεις του ΦΠΑ και των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων, βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιµολογίου που απαιτούνται
είναι µεταξύ άλλων:
α) αναγνωριστικά της επεξεργασίας και του τιµολογίου,
β) χρονική περίοδος του τιµολογίου,
γ) στοιχεία του πωλητή,
δ) στοιχεία του αγοραστή,
ε) στοιχεία του δικαιούχου πληρωµής,
στ) στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου του πωλητή,
ζ) στοιχεία αναφοράς της σύµβασης,
η) λεπτοµερή στοιχεία παράδοσης,
θ) οδηγίες για την πληρωµή,
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ι) στοιχεία που αφορούν απαλλαγή ή επιβάρυνση,
ια) πληροφορίες για το συγκεκριµένο στοιχείο του τιµολογίου,
ιβ) συνολικά ποσά του τιµολογίου,
ιγ) ανάλυση του Φ.Π.Α..
Με το άρθρο 151, οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση
α΄ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 και στο
άρθρο 3 του Ν. 4413/2016, και οι αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στην
υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.
4412/2016 και στο άρθρο 4 του Ν. 4413/2016, υποχρεούνται να
παραλαµβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιµολόγια που είναι
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών
τιµολογίων.
Ως «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων» ορίζεται:
Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931-1: 2017, Ηλεκτρονική Τιµολόγηση - Μέρος
1: Σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού
τιµολογίου, τα στοιχεία αναφοράς του οποίου έχουν δηµοσιευτεί στην
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου
2017 (L 266) και ο κατάλογος συντακτικών δοµών µε στοιχεία αναφοράς
«CEN/TS 16931-2:2017, Ηλεκτρονική τιµολόγηση - Μέρος 2: Κατάλογος
συντακτικών δοµών που συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN 16931-1»,
όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτηµα της παραπάνω απόφασης. Τα
ευρωπαϊκά τυποποιητικά έγγραφα ΕΝ 16931-1: 2017 και CEN/ TS 169312:2017 έχουν ενταχθεί στο εθνικό σύστηµα τυποποίησης και ισχύουν ως
ΕΛΟΤ ΕΝ 16931-1: 2017 και ΕΛΟΤ CEN/TS 16931-2:2017.
Στα άρθρο 154 αναφέρεται ότι µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:
1. Θα ρυθµιστούν όλα τα θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο και τη µορφή του
ηλεκτρονικού τιµολογίου. στο πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων σύµφωνα µε
το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων.
2. Θα καθοριστούν η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας
και πληρωµής ηλεκτρονικού τιµολογίου, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και
διασύνδεσης µε ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα του δηµοσίου, οι
τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων, καθώς ο
χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 151, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει
την 18η Απριλίου 2019 για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές
αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 για τις µη κεντρικές αναθέτουσες
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέµα
αναγκαίο για την εφαρµογή του άρθρου 151.
Σηµειώνουµε ότι σε εδάφιο της αιτιολογικής έκθεσης του νόµου, αναφέρεται:
« Περαιτέρω η Οδηγία αφορά στην υποχρέωση των αποδεκτών του τιµολογίου,
δηλαδή τις αναθέτουσες αρχές, τις κεντρικές αρχές αγορών και τους αναθέτοντες
φορείς, να αποδέχονται και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιµολόγια και δεν θίγει το
δικαίωµα του αποστολέα του τιµολογίου να επιλέξει µεταξύ της υποβολής του
τιµολογίου σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών
τιµολογίων, σύµφωνα µε εθνικά ή άλλα τεχνικά πρότυπα ή σε χαρτί.»

Εποµένως και ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ, από τις εν λόγω διατάξεις δεν
προκύπτει υποχρέωση, έκδοσης σχετικού ηλεκτρονικού τιµολογίου για
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τους εκδότες (αποστολείς) των τιµολογίων που αφορούν σχετικές
συµβάσεις, αλλά µόνον για τους, σύµφωνα µε το άρθρο 151, αποδέκτες
των τιµολογίων να δύνανται να παραλαµβάνουν και να επεξεργάζονται
ηλεκτρονικά τιµολόγια που είναι σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο
έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων.
Με εκτίµηση
Σταύρος Γιαννίρης
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