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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζονται οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης
πρωτοβουλίας της ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η δράση για την προώθηση της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες 
συμβάσεις θεωρείται από την Επιτροπή προτεραιότητα για το εγγύς μέλλον. Για τον λόγο 
αυτόν, συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωση «Ενιαία αγορά – Πράξη II» μια βασική δράση για 
την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Η παρούσα εκτίμηση επιπτώσεων βασίζεται στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με 
εξωτερική έρευνα, σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και σε μια διαδικτυακή
έρευνα, όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 700 απαντήσεις.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρωτοβουλία αφορά μόνον τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται από τις
οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ.

2.1. Ορισμός του προβλήματος

Η ύπαρξη μιας πληθώρας μη διαλειτουργικών προτύπων ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλη
την ΕΕ είναι η κύρια αιτία του προβλήματος όσον αφορά την ανταλλαγή τιμολογίων στο
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Το εν λόγω πρόβλημα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο, όπου, παρά τις προσπάθειες για την προώθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης και την ευρεία αναγνώριση των πολλών πλεονεκτημάτων της, ο δημόσιος 
τομέας σε ολόκληρη την ΕΕ γενικώς δεν ανταποκρίθηκε. Τα κράτη μέλη που έλαβαν την 
απόφαση να διευκολύνουν ή να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης, συχνά επέλεξαν δικές τους τεχνικές λύσεις, βασιζόμενες σε χωριστό εθνικό 
πρότυπο – με μοναδικό αποτέλεσμα να επιδεινώνεται το πρόβλημα διαλειτουργικότητας, 
καθώς εμφανίζονται στην αγορά όλο και περισσότερα νέα πρότυπα.

2.1.1. Πρόβλημα (Π1) – υπερβολική πολυπλοκότητα και έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τις 
επιχειρήσεις

Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών απαιτήσεων και προτύπων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση 
σε όλη την ΕΕ συνεπάγεται υπερβολικό βαθμό πολυπλοκότητας και έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου για τις επιχειρήσεις, κατά την έκδοση τιμολογίων σε άλλο κράτος μέλος. Η 
περίπλοκη κατάσταση της αγοράς ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ΕΕ θεωρείται από τους 
προμηθευτές επαχθής και παρουσιάζει τον κίνδυνο να μην γίνουν αποδεκτά τα ηλεκτρονικά
τιμολόγια σε άλλα κράτη μέλη.
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2.1.2. Πρόβλημα (Π2) – υψηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις

Δεδομένου ότι οι πολλαπλές απαιτήσεις, πρότυπα, λύσεις και δίκτυα/πλατφόρμες για την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση που υπάρχουν σε όλη την ΕΕ δεν έχουν διαλειτουργικότητα, και 
αφού δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά κανένα κοινό πρότυπο, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να αναπτύξουν δραστηριότητες διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων είναι συχνά 
υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν νέο πρότυπο κάθε φορά που εισέρχονται σε νέα αγορά.
Το γεγονός αυτό αυξάνει το κόστος, ανεξαρτήτως του αν τα τιμολόγια υποβάλλονται 
απευθείας ή μέσω παρόχων υπηρεσιών. Αυτές οι υψηλότερες δαπάνες λειτουργίας για τις 
επιχειρήσεις έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις και στους αγοραστές, καθώς αναγκαστικά 
χρεώνονται υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

2.1.3. Συνέπειες

Η υπερβολική πολυπλοκότητα και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις, καθώς
και το υψηλότερο κόστος λειτουργίας, είναι δυνατόν να αποτελέσουν εμπόδια όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά των διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων. Η ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, όποτε πραγματοποιείται στην ΕΕ, περιορίζεται ως επί το πλείστον σε χωριστά –
συχνά εθνικά – δίκτυα, δημιουργώντας «νησίδες ηλεκτρονικής τιμολόγησης» στην εσωτερική 
αγορά. Αυτά τα προβλήματα ενδέχεται επίσης να αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να 
υποβάλουν προσφορές σε δημόσιες συμβάσεις σε άλλα κράτη μέλη, το οποίο σημαίνει ότι οι 
επιχειρήσεις θα χάνουν πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες, εξαιτίας συγκεκριμένων
απαιτήσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή τις 
οποίες θεωρούν υπερβολικά δαπανηρές. Τέλος, η κυριαρχία των εθνικών συστημάτων 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης συνεπάγεται λιγότερες διασυνοριακές προσφορές και
συμμετέχουσες εταιρείες, και, κατά συνέπεια, πιο περιορισμένο ανταγωνισμό, πράγμα το 
οποίο, με τη σειρά του, οδηγεί σε αναποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2.2. Βασικό σενάριο

Εάν δεν αναληφθεί καμία νέα δράση από την ΕΕ, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ θα προχωρήσει με αργό και σταθερό ρυθμό, 
με παράλληλη εμφάνιση όλο και περισσότερων εθνικών προτύπων στην αγορά. Δεν υπάρχει 
καμία εγγύηση ότι τα κράτη μέλη θα επιλέξουν διαλειτουργικές λύσεις – οι πρόσφατες
εμπειρίες δείχνουν το αντίθετο. Υπάρχει κίνδυνος η ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ, ως έχει, να καταστεί όλο και πιο σύνθετη και δαπανηρή, 
καθώς οι αγοραστές, οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να φροντίζουν να 
ανταποκρίνονται σε έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό εθνικών απαιτήσεων και προτύπων. Τα 
εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά όχι μόνο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, 
αλλά είναι δυνατόν ακόμη και να αυξηθούν.

2.3. Νομική βάση και επικουρικότητα

Το δικαίωμα της ΕΕ να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς απορρέει από το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).

Η δράση της ΕΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων δικαιολογείται βάσει της αρχής της επικουρικότητας. Οι δράσεις τις οποίες έχουν 
αναλάβει τα κράτη μέλη έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα διαλειτουργικότητας, καθώς έχουν 
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εμφανιστεί στην αγορά όλο και περισσότερα πρότυπα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (που
αυξάνουν περαιτέρω το κόστος και την πολυπλοκότητα όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα).

Δεδομένου του διασυνοριακού ενδιαφέροντος της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 
καλύπτονται από τις οδηγίες και των τρεχουσών εθνικών πρωτοβουλιών για την καθιέρωση
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον εν λόγω τομέα, η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων θα ήταν η καταλληλότερη 
μέθοδος για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και την αποτροπή περαιτέρω 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τα κράτη μέλη 
μεμονωμένα, επειδή οι ενέργειες των κρατών μελών δεν θα διασφαλίσουν τη 
διαλειτουργικότητα για τους οικονομικούς φορείς, αλλά ούτε και την εξάλειψη των εμποδίων 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά.

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Γενικοί στόχοι

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας θα είναι η βελτίωση της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, με την καθιέρωση μηχανισμών που θα μειώσουν τα εμπόδια πρόσβασης
στην αγορά διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων, τα οποία δημιουργούνται από την 
ανεπαρκή διαλειτουργικότητα των προτύπων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

3.2. Ειδικοί στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι που συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου είναι οι ακόλουθοι:

(1) Μείωση της πολυπλοκότητας και βελτίωση της σαφήνειας και της ασφάλειας
δικαίου για τους οικονομικούς φορείς, με την παροχή της δυνατότητας να 
αποστέλλουν τιμολόγια σε πρότυπα με τα οποία είναι εξοικειωμένοι, και τα
οποία θα είναι ευρέως αποδεκτά·

(2) Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος για τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, όπως το κόστος που 
συνεπάγεται η χρησιμοποίηση πλήθους προτύπων και συστημάτων
ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

3.3. Επιχειρησιακοί στόχοι

Έχουν επισημανθεί οι ακόλουθοι επιχειρησιακοί στόχοι: 

 Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εμφάνιση μίας ή περισσότερων 
τεχνικών λύσεων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων, με την οποία ή τις οποίες θα διασφαλιστεί διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα – με άλλα λόγια, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε για 
την επικοινωνία και τη χαρτογράφηση μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης να απαιτούνται λιγότεροι πόροι και, επομένως, οι αγοραστές και οι
πωλητές να μπορούν να ανταλλάσσουν τιμολόγια στο πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων με το πλέον χαμηλό κόστος και με ελάχιστη πολυπλοκότητα.
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4. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προτείνεται νέο
ευρωπαϊκό πρότυπο
στην αγορά

Τα κράτη μέλη πρέπει
να αποδέχονται
τιμολόγια σύμφωνα
με το νέο ευρωπαϊκό
πρότυπο

Επιτρέπεται μόνον το 
νέο ευρωπαϊκό
πρότυπο

Επιλογή (1): Καμία 
νέα δράση της ΕΕ

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Επιλογή (2):
Προσέγγιση 
ελεύθερης επιλογής

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Επιλογή (3): 
Επιλεκτική 
μετάβαση σε 
ηλεκτρονική 
τιμολόγηση

ΝΑΙ ΟΧΙ/ΝΑΙ
(ΝΑΙ – μόνον εάν το
κράτος μέλος ή η
αναθέτουσα αρχή
καταστήσουν
υποχρεωτική τη χρήση 
ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης)

ΟΧΙ

Επιλογή (4): 
Υποχρεωτική 
αποδοχή

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Επιλογή (5): Πλήρης 
εναρμόνιση

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Από την άρση των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά όσον αφορά την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση θα προκύψουν κυρίως οικονομικές επιπτώσεις, τόσο από την άποψη του κόστους 
όσο και των οφελών, τα οποία είναι και τα σημαντικότερα. Οι πρωτογενείς επιπτώσεις θα 
συμπληρωθούν από πρόσθετες «δευτερογενείς» επιπτώσεις, καθώς η βελτιωμένη 
διαλειτουργικότητα, κατά πάσα πιθανότητα, θα οδηγήσει σε αυξημένη υιοθέτηση της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι επιπτώσεις θα είναι οικονομικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

5.1. Πρωτογενείς επιπτώσεις

Η κλίμακα αυτών των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από την επιλογή που θα προκριθεί – όσο 
περισσότεροι χρήστες ευθυγραμμιστούν προς μια ενιαία λύση, τόσο λιγότερα εμπόδια θα 
παραμείνουν όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά.

Η καθιέρωση ενός κοινού προτύπου θα επιλύσει το πρόβλημα διαλειτουργικότητας για όλες 
τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με αναθέτουσες αρχές οι οποίες ακολουθούν τους νέους 
κανόνες. Η διαθεσιμότητα ενός και μόνον διαλειτουργικού και κοινώς αποδεκτού
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ευρωπαϊκού προτύπου θα μετριάσει την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στο εξωτερικό και θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Θα 
μειώσει επίσης το κόστος που απορρέει από την ανάγκη χρησιμοποίησης πολλών 
διαφορετικών προτύπων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Περαιτέρω δυνητικές εξοικονομήσεις 
για τις επιχειρήσεις μπορεί να προέλθουν από ορισμένες προσαρμογές των συστημάτων
τιμολόγησης και των δομών της αγοράς στη διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Κάθε μέτρο που επιβάλλει τη χρήση ενός νέου ευρωπαϊκού προτύπου για την ηλεκτρονική
τιμολόγηση θα δημιουργήσει κάποιο κόστος εφαρμογής για τις επιχειρήσεις, τις αναθέτουσες 
αρχές και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, το κόστος αυτό θα υπερκαλυφθεί από τα αναμενόμενα 
οφέλη, δηλαδή, εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους χάρις στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, 
χαμηλότερες τιμές στις δημόσιες συμβάσεις λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

5.2. Δευτερογενείς επιπτώσεις

Από την καθιέρωση του νέου ευρωπαϊκού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί 
να προκύψουν δευτερογενείς επιπτώσεις, μέσω της αυξημένης υιοθέτησης της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Αυτή η αύξηση της χρήσης της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα είναι πηγή ορισμένων οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

5.2.1. Οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την αυξημένη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα 
συναρτώνται με εξοικονομήσεις στην ευρύτερη οικονομία, που θα προέλθουν από τις 
αναμενόμενες εξοικονομήσεις στον κύκλο των δημοσίων συμβάσεων (δηλαδή, μείωση του
λειτουργικού κόστους για τους αγοραστές και τους πωλητές, αύξηση της διαφάνειας, 
συντομότερος χρόνος διεκπεραίωσης των πληρωμών). Οι κοινωνικές επιπτώσεις αναμένεται 
να είναι ουδέτερες. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναμένεται να είναι θετικές – θα έχουν 
κυρίως ως αποτέλεσμα μειωμένη χρήση χαρτιού και χαμηλότερες εκπομπές CO2.

5.2.2. Μείωση του διοικητικού φόρτου

Η διαθεσιμότητα των στοιχείων των τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή θα απλουστεύσει τον 
λογιστικό έλεγχο και την είσπραξη των φόρων από τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών, 
καθώς και την κατάρτιση των όποιων εκθέσεων χρειάζεται να υποβάλλει η εταιρεία, πράγμα 
το οποίο, με τη σειρά του, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων. Λόγω του 
γεγονότος ότι αυτές οι διοικητικές απαιτήσεις επιβαρύνουν ιδίως τις μικρότερες επιχειρήσεις, 
η μείωση αυτή θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις ΜΜΕ.

5.3. Επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών

5.3.1. Επιλογή (1) – Καμία νέα δράση της ΕΕ

Η επιλογή αυτή περιγράφεται στο βασικό σενάριο.

5.3.2. Επιλογή (2) – Προσέγγιση ελεύθερης επιλογής

Θα αναπτυχθεί ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και θα 
συνιστάται η χρήση του στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά η αποδοχή των 
ηλεκτρονικών τιμολογίων του ευρωπαϊκού προτύπου θα παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια 
κάθε κράτους μέλους και/ή της αναθέτουσας αρχής. Θα παραμείνουν τα εμπόδια πρόσβασης 
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στην αγορά. Το κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις δεν θα μειωθεί, δεδομένου ότι οι 
επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να διατηρούν πολυάριθμα πρότυπα ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
ταυτοχρόνως. Εάν επιλέξουν να μην το κάνουν, πρόκειται να χαθούν οι δυνητικές
επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι η 
διαλειτουργικότητα θα παραμένει προβληματική. Δευτερογενείς επιπτώσεις θα υπάρξουν 
μόνον στον βαθμό που θα γίνει μετάβαση προς την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά λόγω του 
εθελοντικού χαρακτήρα αυτής της επιλογής, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η κλίμακα αυτής 
της διαδικασίας.

5.3.3. Επιλογή (3) – Επιλεκτική μετάβαση σε ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τα κράτη μέλη που έχουν καταστήσει υποχρεωτική την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των δημοσίων συμβάσεων, με δική τους πρωτοβουλία, θα υποχρεούνται να αποδέχονται τα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια του νέου ευρωπαϊκού προτύπου. Αυτό θα μειώσει το κόστος και την
πολυπλοκότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι πλέον 
σε θέση να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε ενιαίο πρότυπο για κάθε αναθέτουσα 
αρχή η οποία προβλέπει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Θα διευκολυνθεί η
διαλειτουργικότητα, αλλά ενδεχομένως να μην διασφαλιστεί στα κράτη μέλη όπου η 
καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης απαιτείται εκ των πραγμάτων, αλλά 
δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου (de jure). Μπορεί να εξακολουθήσει να υπάρχει έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις.

Τα κράτη μέλη θα τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης: αφενός, εκείνα τα οποία ήδη 
χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων θα 
πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο πρότυπο, ενώ, αφετέρου, εκείνα που δεν την
χρησιμοποιούν δεν θα είναι υποχρεωμένα να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση, και μπορεί 
ακόμη και να αποθαρρυνθούν να το πράξουν ταχέως.

Οι δευτερεύουσες επιπτώσεις είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Μπορεί να απαιτηθεί πάρα 
πολύς χρόνος για να πραγματοποιήσουν όλα τα κράτη μέλη τη μετάβαση προς ηλεκτρονική 
τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Τα δυνητικά οφέλη της μεγαλύτερης 
οικονομικής αποδοτικότητας και των εξοικονομήσεων λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων δεν θα υλοποιηθούν και, αν ναι, θα είναι με πολύ 
βραδείς ρυθμούς.

5.3.4. Επιλογή (4) – Υποχρεωτική αποδοχή

Θα αναπτυχθεί ένα νέο, κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο και θα διατεθεί προς χρήση από όλους 
τους φορείς της αγοράς. Στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, θα απαιτείται αποδοχή των 
ηλεκτρονικών τιμολογίων που είναι σύμφωνα με το πρότυπο αυτό από όλες τις αναθέτουσες 
αρχές, χωρίς να αντικατασταθούν οι υφιστάμενες τεχνικές λύσεις.

Ο επιχειρησιακός στόχος θα επιτευχθεί ταχέως: η απαίτηση αποδοχής των ηλεκτρονικών 
τιμολογίων που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο θα διασφαλίσει όντως τη 
διαλειτουργικότητα και, επομένως, θα αρθούν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά, από την 
ημέρα που θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις. Θα προσφερθεί επίσης έτοιμη λύση και 
καθοδήγηση σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση.
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Για τις επιχειρήσεις, η παρούσα επιλογή θα δημιουργήσει τη βεβαιότητα ότι κάθε προσπάθεια 
και δαπάνη θα αποσβεστεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η γνώση ότι η επένδυση 
σε μία ενιαία λύση θα επιτρέψει την αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων σε οποιαδήποτε
αναθέτουσα αρχή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αναμένεται να αποδειχθεί πειστικός παράγων
ώστε να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση σε ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Δευτερογενείς επιπτώσεις θα υπάρξουν μόνον στον βαθμό που θα πραγματοποιηθεί η 
μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα ενός κοινού 
προτύπου πρόκειται να ενθαρρύνει περισσότερους φορείς της αγοράς να λάβουν αυτή την 
απόφαση, η κλίμακα της εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να είναι πιο σημαντική από ό,τι στις 
προηγούμενες επιλογές.

5.3.5. Επιλογή (5) – Πλήρης εναρμόνιση

Δεν θα επιτρέπονταν πλέον τιμολόγια σε πρότυπα που υφίστανται σήμερα. Μολονότι με αυτή 
την προσέγγιση θα εναρμονιζόταν πλήρως η ηλεκτρονική τιμολόγηση εντός της ΕΕ, οι όποιες 
επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη, που έχουν ήδη αναπτύξει εθνικά συστήματα
ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα πήγαιναν χαμένες. Αυτή η προσέγγιση θα ήταν επίσης 
εξαιρετικά δαπανηρή και θα δημιουργούσε μεγάλη αναστάτωση για τους παρόχους 
υπηρεσιών, καθώς θα έπρεπε να επανασχεδιάσουν εξ ολοκλήρου τα συστήματά τους. Τέλος, 
θα συναντούσε ισχυρή πολιτική αντίθεση από τα κράτη μέλη που έχουν ήδη καθιερώσει 
συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Από την ανάλυση των διαφόρων επιλογών προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Στόχος – βελτίωση/διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων 

συμβάσεων

Επιλογές πολιτικής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΧΗ1

Επιλογή (1): Καμία νέα 
δράση της ΕΕ 0 0 0

Επιλογή (2): Προσέγγιση 
ελεύθερης επιλογής (+ / ?) (≈) (?)

Επιλογή (3): Επιλεκτική 
μετάβαση σε ηλεκτρονική 
τιμολόγηση

(+) (+) (- / ?)

Επιλογή (4): 
Υποχρεωτική αποδοχή (+ +) (+) (+ / ?)

                                               
1 Η συνοχή εκτιμάται λαμβανομένων επίσης υπόψη των δευτερογενών επιπτώσεων (δηλαδή, των

επιπτώσεων που προκύπτουν από την αυξημένη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης) και του
βαθμού στον οποίο οι επιλογές παρουσιάζουν συνοχή με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ (ιδίως, την 
πρωτοβουλία για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και τους στόχους της οδηγίας για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών).
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Επιλογή (5): Πλήρης 
εναρμόνιση (+ +) (- -) (≈)

Μέγεθος των επιπτώσεων σε σύγκριση με το βασικό σενάριο (το βασικό σενάριο αναφέρεται ως 0): ++ πολύ
θετικές· + θετικές· – – πολύ αρνητικές· – αρνητικές· ≈ οριακές/ουδέτερες· ? αβέβαιες· ά.α. άνευ αντικειμένου

Η επιλογή (4)  φαίνεται ως η πλέον κατάλληλη επιλογή:

 Θα ξεπεραστεί ο σημερινός κατακερματισμός και θα διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

 Δεδομένου ότι η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται με
πρωτοβουλία των επιχειρήσεων, δεν θα δημιουργούνται περιττά έξοδα.
Επομένως, θα τηρούνται επίσης οι αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας.

 Με την προώθηση ευρύτερης μετάβασης στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα 
αποκομιστούν όλα τα οφέλη από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και οι 
εξοικονομήσεις χρημάτων που προσφέρονται με την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση.

 Εφόσον επιτρέπεται στις επιχειρήσεις και τις αναθέτουσες αρχές να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα 
τιμολόγησης, θα μειωθεί το κόστος και η αναταραχή λόγω της μετάβασης,
και για τις δύο ομάδες.

Για τη μετάβαση σε υποχρεωτική αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων που είναι σύμφωνα
με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο, προτείνεται ως προθεσμία το 2017 ή το 2018. Το 
χρονοδιάγραμμα αυτό αντικατοπτρίζει την επιθυμία των ενδιαφερομένων να προχωρήσουν
ταχέως, και είναι συνεπές με την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η έναρξη των
υποχρεωτικών ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, όπως προβλέπεται στα σχέδια
αναθεωρημένων οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για την αποφυγή τυχόν πρόσθετων (διοικητικών) επιβαρύνσεων για τις αναθέτουσες αρχές, 
τις επιχειρήσεις ή τα κράτη μέλη, λόγω της συλλογής πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 
για την παρακολούθηση, οι προτεινόμενοι δείκτες στηρίζονται κυρίως σε υφιστάμενες πηγές 
δεδομένων (π.χ. ΕΕ/TED, Eurostat) ή σε στοιχεία που έχουν ήδη συλλεγεί από τους 
ενδιαφερομένους (π.χ. παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης) κατά τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κενά στα δεδομένα, για 
τα οποία θα απαιτηθεί πρόσθετη έρευνα (στοχοθετημένες μελέτες και έρευνες), που θα 
διεξαχθεί από τη ΓΔ MARKT.


