“Ανοίγουν” τα ηλεκτρονικά βιβλία! Τι αλλάζει στα λογισ-τικά των επιχειρήσεων

Η αντίστροφη μέτρηση για τα ηλεκτρονικά βιβλία ξεκίνη-σε, καθώς από τις 20
Ιουλίου και σταδιακά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που...

μέχρι σήμερα κρατούσαν τα λογιστικά τους.
Η σχετική υπουργική απόφαση υπεγράφη από τον υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή.
Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις, από τις 20 Ιουλίου θα μπορούν να διαβιβάζουν τα
δεδομένα των τιμολογίων τους και των λογιστικών τους βιβλίων προς τη
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Επίσης θα προβλεφθεί και η θέσπιση κινήτρων
προκειμένου το μέτρο να επιλεγεί άμεσα από τις επιχειρήσεις.
Τι προβλέπεται
Στην σχετική απόφαση καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης τους, η διαδικασία αλλά
και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καθώς και οι εξαιρέσεις.
Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 7 ορίζεται ότι:
• Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData
τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε
περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την
ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος
χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε
περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20/07/2020 και
μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
• Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData
τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών
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στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς
τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων.
• Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι
χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός
εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που
έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα
που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α'
ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης
δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται έως
31/12/2020, αυτά διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021. Ο
Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως
31/03/2021.
• Έως την 28/02/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι
χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση
αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την
01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες
διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α' ανωτέρω.
• Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό
διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020 διενεργείται έως την 31/12/2020.
Κίνητρα
Ειδικότερα όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών
τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων
προβλέπεται μείωση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων κατά 1
ή 2 χρόνια, εξπρές επιστροφές φόρων αλλά και μεγαλύτερες εκπτώσεις από τα
ακαθάριστα έσοδα.
Όλα τα παραπάνω κίνητρα περιλαμβάνονται σε τροπολογία του υπουργείου
Οικονομικών η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις.
Ειδικά σύμφωνα με την νέα διάταξη για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την
ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω οποιουδήποτε Παρόχου για τα φορολογικά έτη μέχρι
και το έτος 2022:
1. Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων από 5 χρόνια σε
τρία για τον εκδότη του τιμολογίου και σε τέσσερα για τον λήπτη.
2. Μειώνεται από 90 σε 45 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική
διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου τα οποία αφορούν το
φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και
εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
3. Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά
ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και
λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το
μέτρο ισχύει για τους εκδότες.
4. Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης
των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται
προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τα κίνητρα παρέχονται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου
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2020 και μετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η
ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.
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