ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Λευκωσία, 17 Οκτωβρίου 2016
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Ημερίδα: Ηλεκτρονική Έκδοση Τιμολογίων, Πρότυπο EN 16931:2015
Κυρία/ε,
Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι σήμερα μια πολύ διαδεδομένη πρακτική. Στα Κράτη μέλη της
Ε.Ε. και παγκοσμίως χρησιμοποιούνται διάφορα πρότυπα ηλεκτρονικών τιμολογίων τα οποία όμως δεν
είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους. Η πληθώρα αυτών των προτύπων καταλήγει σε υπερβολική
πολυπλοκότητα, έλλειψη ασφαλούς δικαίου και πρόσθετο κόστος λειτουργίας για όλους τους
εμπλεκόμενους.
Με βάση το πιο πάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) αποφάσισε την έκδοση
Ευρωπαϊκού Προτύπου το οποίο αναμένεται να καλύψει το κενό και να βελτιστοποιήσει την
αποτελεσματικότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Προτύπου καθίσταται
αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2014/55 του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων
συμβάσεων.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης διοργανώνει ημερίδα για πρώτη φορά στην Κύπρο με θέμα
την ηλεκτρονική τιμολόγηση βάσει του Προτύπου EN 16931:2015. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016, ώρα έναρξης 09:00 π.μ.
Κύριος εισηγητής στην Ημερίδα θα είναι ο κ.Andrea Caccia, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής
Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 434 «Εlectronic Invoice», αρμοδιότητα της οποίας είναι η
εκπόνηση των Ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το εν
λόγω Σεμινάριο έχει στόχο την παρουσίαση του νέου
Ευρωπαϊκού Προτύπου στον τομέα της
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης το οποίο συμπεριλαμβάνει νομικές και άλλες βασικές πληροφορίες που
περιέχονται σε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
Η ημερίδα απευθύνεται σε Λογιστές, Υπεύθυνοι Τμημάτων Πληροφορικής, Υπεύθυνοι Συμβάσεων των
Εταιρειών, Λειτουργοί Πληροφορικής, Διευθυντές Τμημάτων που ασχολούνται με Αγορές και Πωλήσεις
Προϊόντων και Υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Πρωτοπαπάς,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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