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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, 
σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία του Άρθρου 48 του 
Νόμου 4701/2020 του Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την 
παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.  

 
 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και κίνητρα εφαρμογής της 

— Όσες οντότητες επιλέξουν την τιμολόγηση μέσω 
Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (κατόπιν 
υποβολής σχετικής δήλωσης προς την Φορολογική 
Διοίκηση) και την εφαρμόσουν αποκλειστικά για την 
έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη 
διάρκεια του φορολογικού έτους ή των φορολογικών 
ετών για τα οποία έχει γίνει η επιλογή αυτή, 
παρέχονται τα παρακάτω κίνητρα-ευεργετήματα: 

i. Περιορισμός κατά 2 έτη της προβλεπόμενης 
πενταετίας εντός της οποίας η Φορολογική 
Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης 
διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου. 

ii. Πλήρης φορολογική απόσβεση της δαπάνης για 
την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και 
λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο έτος 
πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά 
ποσοστό 100%. 

iii. Αυξημένο δικαίωμα έκπτωσης στη φορολογία 
εισοδήματος κατά ποσοστό 100% της δαπάνης 
για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το 
πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης 
μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

iv. Μειώνεται σε 45 (από 90 που ήταν πριν) ημέρες, 
η προθεσμία επιστροφής φόρων σχετικά με 
αιτήματα, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή 
τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες 
επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση. H προαναφερθείσα 
μειωμένη προθεσμία ισχύει και για τον 
υπολογισμό καταβολής τόκου στον 
φορολογούμενο σε περίπτωση αχρεώστητης 
καταβολής φόρου. 

— Οι οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, 
δύναται να επιλέγουν μέσω δήλωσης στη Φορολογική 
Διοίκηση, τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω 
οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που 
λαμβάνουν τα σχετικά παραστατικά. Για τις εν λόγω 
οντότητες παρέχεται περιορισμός κατά 1 έτος της 
προβλεπόμενης πενταετίας εντός της οποίας η 
Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση 
πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου για το έτος ή τα έτη που 
επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση. 

Προϋποθέσεις εφαρμογής κινήτρων 

— Τα σχετικά κίνητρα ισχύουν για φορολογικά έτη από 
1 Ιανουαρίου 2020 και μετά και μέχρι και το 
φορολογικό έτος 2022. 

— Τα προαναφερθέντα κίνητρα (με εξαίρεση τα κίνητρα 
ii και iii) παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς 
και για επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον οι σχετικές 
επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου 
φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά 
έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση. 

— Για το φορολογικό έτος 2020 τα παραπάνω κίνητρα 
παρέχονται εφόσον:  

- η σχετική επιλογή δηλωθεί εντός δύο (2) μηνών 
από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης 
διαβίβασης των παραστατικών στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA της Φορολογικής Διοίκησης, 

- η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ως 
αποκλειστικός τρόπος έκδοσης και λήψης των 
παραστατικών πωλήσεων ή ως αποδεκτός τρόπος 
λήψης για ολόκληρο το διάστημα από την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης και 
έως τη συμπλήρωση του φορολογικού έτους που 
έχει υποβληθεί. 
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- τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί με 
διαφορετικό τρόπο μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής δήλωσης της σχετικής επιλογής, 
διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός 
των προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη 
νομοθεσία, και 

- η οντότητα δεν ανακαλέσει την σχετική επιλογή 
τιμολόγησης εντός του επόμενου φορολογικού 
έτους. 

— Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής δήλωσης 
επιλογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα 
παραπάνω ευεργετήματα αίρονται από το χρόνο 
ανάκλησης και μετά.  

— Αν διαπιστωθεί ότι η οντότητα έχει διαπράξει 
παράβαση φοροδιαφυγής σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 66, Ν. 4174/2013 (ξεπερνώντας 
παράλληλα τα όρια της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και 
Νόμου) ή έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση 
που περιγράφεται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου και 
Νόμου σε σχέση με πλαστά και εικονικά στοιχεία 
(εφόσον η παράβαση αυτή υπερβαίνει το όριο των 
Ευρώ 75 000), το ευεργέτημα του περιορισμού (κατά 
2 ή 1 έτος/έτη κατά περίπτωση) της πενταετίας εντός 
της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί 
σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, δεν χορηγείται ή 
αίρεται. 

Διαδικασία επιλογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων 
χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και 
αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα 
καθοριστούν με ειδική Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη γενική 
ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία ενέργεια δεν 
πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί κατάλληλη 
επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα πραγματικά 
περιστατικά της κάθε περίπτωσης.  
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