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Στην τελική ευθεία τα ηλεκτρονικά βιβλία
Η εφαρµογή τίθεται σε λειτουργία µετά το Πάσχα
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
Στην έναρξη λειτουργίας της εφαρµογής για την ηλεκτρονική τήρηση των φορολογικών βιβλίων
χιλιάδων επιχειρήσεων µετά το Πάσχα προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε),
καθώς έχει ολοκληρωθεί η τεχνική προετοιµασία.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, σε πρώτη φάση η ηλεκτρονική τήρηση θα αφορά µόνο τα βιβλία
εσόδων-εξόδων. Η τήρηση των βιβλίων αυτών θα διεκπεραιώνεται µέσω ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρµογής που θα λειτουργεί στο σύστηµα TAXISnet, επιτρέποντας ουσιαστικά την οnline
διασύνδεση των βιβλίων χιλιάδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών µε τις
φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε, δηλαδή µε τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ∆ΟΥ.
Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑ∆Ε, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια των εργασιών του
15ου ΤΑΧ Forum, που διοργάνωσε στην Αθήνα το Ελληνοαµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο και
κατά τη διάρκεια δηµόσιας συζήτησης µε τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου Σίµο Αναστασόπουλο,
ουσιαστικά, τα φορολογικά βιβλία εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών θα
συµπληρώνονται και θα «τηρούνται» ηλεκτρονικά απευθείας στο σύστηµα TAXISnet. Έτσι θα
παρακολουθούνται σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο από τις φορολογικές αρχές. Τα στοιχεία των
εκδιδόµενων τιµολογίων θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο σύστηµα από τον εκάστοτε εκδότη,
ενώ ο λήπτης θα πρέπει να συνδέεται στη συνέχεια και αυτός ηλεκτρονικά προκειµένου να τα
επικυρώνει ή να τα διορθώνει για τις πράξεις που τον αφορούν.
Η ηλεκτρονική συµπλήρωση των βιβλίων θα γίνεται είτε «γραµµή-γραµµή» καταχωρητικά, είτε
µε µαζική µεταφόρτωση δεδοµένων είτε µε το ξεχωριστό κανάλι των ταµειακών µηχανών όταν
συνδεθούν µε τα συστήµατα ΤΑΧIS και TAXISnet. Από το 2020 και µετά, όταν θα τεθεί σε πλήρη
εφαρµογή και η ηλεκτρονική έκδοση των τιµολογίων, τα ηλεκτρονικά βιβλία θα συµπληρώνονται
αυτόµατα µε κάθε έκδοση e-τιµολογίου.
Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του µέτρου της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών
βιβλίων έχει ήδη παρουσιαστεί από τον κ. Πιτσιλή, σε επίσηµη οµιλία του από τον περασµένο
Νοέµβριο. Ο διοικητής της ΑΑ∆Ε είχε αναφέρει ήδη από τότε πως οι προετοιµασίες βρίσκονταν σε
προχωρηµένο στάδιο και ότι η εφαρµογή για την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων είχε λάβει
πλέον συγκεκριµένη µορφή και είχε δοθεί προς διαβούλευση σε αρµόδιους φορείς για επιµέρους
παρατηρήσεις.
Ηλεκτρονική τιµολόγηση
Πέραν της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων, εντός του 2019 όπως ήδη έχει
αποφασιστεί, θα προχωρήσει και το µέτρο της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. Η εφαρµογή του
µέτρου αυτού σηµαίνει πολύ απλά ότι τα τιµολόγια, τα οποία αποτυπώνουν τα στοιχεία των
συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων, θα εκδίδονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα και τα
δεδοµένα τους θα αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας από τους εκδότες στους
λήπτες, ενώ ταυτόχρονα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και στα συστήµατα ΤΑΧΙS και TAXISnet.
Οι λήπτες από την πλευρά τους θα επιβεβαιώνουν αυτόµατα τα δεδοµένα των τιµολογίων που θα
τους αποστέλλονται και ταυτόχρονα θα διαβιβάζουν κι αυτοί τα δεδοµένα στα πληροφοριακά
συστήµατα της ΑΑ∆Ε. Με τον τρόπο αυτό οι συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (χονδρικές
πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών κ.λπ.) θα παρακολουθούνται, θα διασταυρώνονται και θα
επαληθεύονται αυτόµατα τη στιγµή της πραγµατοποίησής τους σε πραγµατικό χρόνο.
Ειδικότερα, µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, θα καταργηθεί η σηµερινή
διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των τιµολογίων σε χάρτινη µορφή, για όλες τις συναλλαγές
µεταξύ φυσικών και νοµικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες, δηλαδή
µεταξύ επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελµατιών, καθώς και άλλων νοµικών προσώπων και

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

www.sate.gr

οντοτήτων. Η διαδικασία αυτή θα αντικατασταθεί από την υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση και
διακίνηση των τιµολογίων µεταξύ των παραπάνω αντισυµβαλλοµένων.
Ταυτόχρονα, τα στοιχεία των τιµολογίων που θα εκδίδονται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά
µεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελµατιών θα διαβιβάζονται και στις πληροφοριακές
υποδοµές της ΑΑ∆Ε για άµεσο έλεγχο και διασταύρωση. Με τη διαδικασία αυτή, οι φορολογικές
αρχές θα γνωρίζουν εξ αποστάσεως και σε πραγµατικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών µεταξύ
επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελµατιών.
Ουσιαστικά µε την ηλεκτρονική τιµολόγηση θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόµενο της έκδοσης
πλαστών τιµολογίων, διότι δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσης τιµολογίων εν αγνοία του
εµφανιζόµενου ως λήπτη, ούτε δυνατότητα καταχώρησης τιµολογίου εν αγνοία του
εµφανιζόµενου ως εκδότη. Παράλληλα, θα περιοριστούν σηµαντικά και τα κρούσµατα έκδοσης
εικονικών τιµολογίων, καθώς τα στοιχεία των ηλεκτρονικά εκδιδόµενων τιµολογίων θα
επιβεβαιώνονται και από τους λήπτες, ενώ για όλες τις συναλλαγές που θα αποτυπώνονται στα
εκδοθέντα και αποσταλθέντα ηλεκτρονικά τιµολόγια θα διενεργούνται αυτόµατα διασταυρώσεις
και µε στοιχεία από τις τράπεζες, προκειµένου να επιβεβαιώνεται εάν πράγµατι έχουν γίνει οι
πληρωµές των εκδοθέντων τιµολογίων.
Περιορισµός του φόρτου εργασίας κατά 50%
Με την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων εκτιµάται ότι θα περιοριστεί σχεδόν στο µισό ο
γραφειοκρατικός φόρτος της αγοράς. Από τη στιγµή δε που θα εφαρµοστεί το νέο σύστηµα, δεν
θα υπάρχει πλέον η ανάγκη να υποβάλλονται και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιµολογίων
πελατών-προµηθευτών.
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