
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Κυπριακή Δημοκρατία - έργο υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών  

Το Πρόγραμμα  «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting 
Europe Facility) προβλέπει σχεδόν 9,2 δις ευρώ για τη στήριξη των 
επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα και 
πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες.  
 
Στο πλαίσιο αυτό έχει ενταχθεί και το έργο του Υπουργείου Οικονομικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έχει θέσει υπό την εποπτεία 
του το συντονισμό της όλης προσπάθειας. Στόχος είναι όπως η κεντρική 
κυβέρνηση είναι σε θέση, μέχρι τέλος 2018, (σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

οδηγία 55/2014) να αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η υποχρέωση αυτή θα τεθεί 
σε ισχύ τέλος του 2019. 
 
Η όλη προσπάθεια υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Κύπρο υλοποιείται από μια κοινοπραξία φορέων 
του δημόσιου τομέα, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Τμήμα 
Φορολογίας, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κυπριακά Ταχυδρομεία) και του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης και του ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή της DELOITTE, RTD TALOS LTD, και AC Goldman Solutions & 
Services Ltd.  
 
Απώτερος στόχος του έργου, του οποίου η ολοκλήρωση αναμένεται στις 31 Δεκεμβρίου 2017, είναι η πιλοτική 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που 
συναλλάσσονται με τις Υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια τους. Ως 
εξουσιοδοτημένο σημείο πρόσβασης θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη υποδομή Pan-European Public Procurement On-
Line (PEPPOL Authority). Σημειώνεται ότι η χρήση της υποδομής PEPPOL έχει λάβει την έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου σε συνεδρία του ημερ. 15 Φεβρουαρίου 2017.  
 
Τα σημαντικότερα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Κύπρο 
είναι: 
 
- Πιο γρήγορος κύκλος πληρωμών,  
- Περιορισμός λαθών στην καταχώρηση,  
- Διαφάνεια στη διαδικασία πληρωμών, 
- Καλύτερη διαχείριση των λογιστικών προγραμμάτων,  
- Περισσότερη ευελιξία στη διαχείριση της ρευστότητας,  
- Αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής και 
- Μείωση διαχειριστικού κόστους.  
 
Για την πορεία του Έργου και για ότι νεότερο προκύψει στην εφαρμογή και υλοποίηση 

του, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.e-invoicing.gov.cy.  
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