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ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Στα πλαίσια της διάχυσης, ενίσχυσης και εµπέδωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
επίκειται, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μ.
Χρυσοχοϊδη, η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στις συναλλαγές των επιχειρήσεων, τόσο
µεταξύ τους όσο και µε το ∆ηµόσιο.
Σύµφωνα µε το κυβερνητικό

σχέδιο, η βούληση της Πολιτείας να προταχθεί χρονικά η

καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µεταξύ

επιχειρήσεων και

∆ηµοσίου

συνεπάγεται ότι, θα

γίνονται υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικά τιµολόγια, όλες οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων
και του συνόλου του ∆ηµόσιου Τοµέα (στενού και ευρύτερου), από το πρώτο δίµηνο του 2012.
Για

το

σκοπό

αυτό,

πέραν

της µέριµνας

για

ηλεκτρονική

καταχώρηση

των

δελτίων

αποστολής, το Σεπτέµβριο αναµένεται αφενός, να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση το ενιαίο πρότυπο
του ηλεκτρονικού τιµολογίου και αφετέρου να λειτουργήσει ένα forum για τον εντοπισµό και την
άρση εµποδίων ένταξης στο σύστηµα αυτό, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Τα οφέλη που αναµένονται από την εν λόγω δράση ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των
δοµών της

κρατικής

µηχανής

είναι

πολλαπλά,

µεταξύ

των

οποίων

η

ενίσχυση

της

επι-

χειρηµατικότητας, η µείωση του κόστους τιµολόγησης, αποθήκευσης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης,
καθώς και η µείωση της γραφειοκρατίας και της εµπλοκής του κράτους. Επίσης, ενθαρρύνεται η
εµφάνιση και λειτουργία νέων υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, οι ηλεκτρονικές
πληρωµές, η ηλεκτρονική αποθήκευση και αρχειοθέτηση, µε προφανή τα πλεονεκτήµατα για την
αγορά εργασίας, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, την ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας
ευκαιρίας, και την ώθηση και διεύρυνση των επιχειρηµατικών δικτύων συνεργασίας.
Για το σκοπό αυτό η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου θα σταθεί αρωγός στη διαδικασία
καθιέρωσης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, παρέχοντας άµεση και διαρκή ενηµέρωση προς όλους τους
ενδιαφερόµενους και στηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια µετάβασής τους, στη νέα πραγµατικότητα
οικονοµικών συναλλαγών, που συµβαδίζει

µε τα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια

της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
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