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Τι είναι ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
 

Η εταιρεία η οποία έχει πιστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ έτσι ώστε να μπορεί να εκδώσει και να διαβιβάσει 

στην πλατφόρμα myDATA, με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα παραστατικά πωλήσεων 

(A1Χονδρική  & A2Λιανική) και αγορών, για λογαριασμό του πελάτη της κατόπιν εντολής του σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

 

 

 

Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2020_07_104 

Epsilon Net_001_ 

EPSILONDIGITAL_V1_31072020 

Ημερομηνία αδειοδότησης : 31/7/2020 

Επωνυμία παρόχου ΥΠΑΗΕΣ:  Epsilon net AE 

 

 

Η EPSILON NET, παρουσιάζει την νέα της Υπηρεσία Ηλεκτρονικής τιμολόγησης, EPSILON DIGITAL. 

Εξουσιοδοτημένος πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, που πραγματοποιεί την  

 ηλεκτρονική αποστολή,  
 αυθεντικοποίηση,  
 αποδοχή και  
 αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες  

για Επιχειρήσεις και Λογιστικά γραφεία. 

 

 

Το EPSILON DIGITAL είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα SaaS με την εγγύηση του Microsoft Azure, 

όπου σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιεί η Epsilon Net, προσφέρει στους 

τελικούς της πελάτες την πλέον ασφαλή, αξιόπιστη και σύγχρονη υπηρεσία Παρόχου που θα 

χρειαστούν. 
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Τι κάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
 

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.) παρέχουν διαδικτυακές 

υπηρεσίες Φορολογικής Σήμανσης Παραστατικών και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. 

Για παράδειγμα, θα μπορείς χωρίς να έχεις εγκαταστήσει φορολογικό μηχανισμό - ΕΑΦΔΣΣ , να 

συνδέεσαι με ασφαλή διαδικτυακή σύνδεση με έναν πάροχος και να λαμβάνεις φορολογική 

σήμανση. Αλλά αυτά θα τα αναλύσουμε παρακάτω. 

Επομένως, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Παρόχου 

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, EPSILON DIGITAL, μπορούν αυτόματα να διαβιβάζουν τα 

παραστατικά εσόδων που εκδίδουν στην πλατφόρμα myDATA.  

Ο πάροχος, με την έκδοση των παραστατικών ψηφιακής τιμολόγησης, έχει την ευθύνη 

για την διαβίβαση και αυθεντικοποίηση τους, σε πραγματικό χρόνο, και αυτόματα, με 

την έκδοση τους.  

Τα ψηφιακά τιμολόγια που πρόκειται να  εκδοθούν, θα  υποβληθούν σε βασικούς ελέγχους 

από την πλατφόρμα myDATA και θα τους δοθεί σήμανση με τον «Μοναδικό Αριθμό 

Καταχώρησης» (ΜΑΡΚ), ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε τιμολόγιο, που εκδίδεται 

από αδειοδοτημένο λογισμικό 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφόρτωσης (upload) των παραστατικών στον Πάροχο, 

αυτά:  

α. Δεν διαγράφονται 

β. Δεν επεξεργάζονται.  

 

Ποιες επιχειρήσεις καλύπτει  

 

 Χονδρική 
 Λιανική 
 Μικτή Χονδρική-Λιανική 
 Παροχή Υπηρεσιών 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ από την επιλογή του Παρόχου 

 Φορολογικά κίνητρα 

▪ Μειώνεται στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη ο 
χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη 
προσδιορισμού φόρου. 

▪ Περιορίζεται σε 45 ημέρες από 90 το χρονικό διάστημα που η φορολογική διοίκηση 
εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου για τα έτη που εφαρμόζεται ηλεκτρονική 
τιμολόγηση. 

▪ Προβλέπεται επιπλέον έκπτωση (υπερέκπτωση) κατά 100% της αξίας των δαπανών για 
τη λήψη υπηρεσιών παρόχου. 

▪ Η Απόσβεση της Δαπάνης για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και 
λογισμικού, που απαιτείται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, γίνεται στο πρώτο έτος.  

 

 Σημαντικά οφέλη 

▪ Μειώνεται το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων 
▪ Μείωση ωρών εργασίας για την διαδικασία ελέγχου ορθής καταχώρησης τιμολογίων 

στο τέλος της ημέρας, (εκτιμώμενο κόστος προσωπικό με μισή ώρα καθημερινής 
απασχόλησης ανέρχεται περίπου στα 900€ / έτος) 

▪ Κατάργηση Φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών (σε σημεία Λιανικής 
Πώλησης). Με την Απαλλαγή υποχρέωσης της επιχείρησης από την χρήση 
Φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Φορολογικού μηχανισμού για τις πωλήσεις 
λιανικής εφόσον τα παραστατικά αυτά εκδίδονται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης.  

▪ Ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των συναλλαγών, προσφέροντας ένα 
ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών 
και των υπηρεσιών, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει σε ιστοσελίδα του 
παρόχου την αυθεντικότητα ενός τιμολογίου, με χρήση του QR code, που φέρουν 
υποχρεωτικά τα ψηφιακά τιμολόγια. 

▪ Εδραιώνεται η αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις, 
αναδεικνύοντας έναν μηχανισμό οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της 
φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών 
επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται. 

▪ Ασφαλή δεδομένα με τήρηση κανόνων του GDPR και της πιστοποίησης ISO 27001/2013  
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 Ποιες εφαρμογές μας καλύπτουν την διασύνδεση με τον Πάροχο και την εφαρμογή 

myDATA 
 

Όλες οι εφαρμογές της Epsilon Net είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την πλατφόρμα myDATA της 

Α.Α.Δ.Ε. 

Η επικοινωνία και αποστολή δεδομένων στο myDATA αποτελεί ΔΩΡΕΑΝ βασική λειτουργία 

όλων των εφαρμογών μας 

 

• Άντληση Παραστατικών από το myDATA με ένα κλικ 

• Μαζική ή μεμονωμένη Αποστολή Παραστατικών στο myDATA  

• Αναλυτική προβολή και πλήρης διαχείριση εγγραφής myDATA  

• Αυτόματη συσχέτιση παραστατικών myDATA με Λογιστικές Εγγραφές 

• Φίλτρα αναζήτησης με περίοδο/περιοδικότητα ή/και όλα τα πεδία δεδομένων  

• Δυνατότητα εξαίρεσης εγγραφών από αποστολή και διατήρηση σε ειδικό χώρο για εύκολη 
παρακολούθηση  

• Έξυπνη Φόρμα χαρακτηρισμού παραστατικών  

• Κεντρική φόρμα ειδικού σχεδιασμού “myDATAcenter” για εύκολη εποπτεία και διαχείριση 

όλων των παραστατικών 

Επιπλέον Λειτουργίες για όσους πελάτες το επιθυμούν με το module «Advanced myDATA» 

 

 

 

 

Πως μπορώ να αποκτήσω τις υπηρεσίες του παρόχου  
 

Στην EPSILON NET, φροντίσαμε να παρέχουμε τις περισσότερες δυνατές επιλογές πακέτων 

συνδρομών ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την εύκολη και οικονομική μετάβαση 

στη νέα ψηφιακή εποχή όχι μόνο για τον κλάδο της χονδρικής αλλά και για αυτόν της λιανικής. 

Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιλέξουν τις 

υπηρεσίες παρόχου EPSILON DIGITAL που τους ταιριάζουν καλύτερα και το κυριότερο, να 

επωφεληθούν από τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η ΑΑΔΕ 
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ανά έτος ανά MB / ανά μήνα ανά SMS ανά VIBER SMS

EPSILON DIGITAL 

500

EPSILON DIGITAL

1.000

EPSILON DIGITAL

2.000

EPSILON DIGITAL

3.000

EPSILON DIGITAL

5.000

EPSILON DIGITAL

10.000

EPSILON DIGITAL

20.000

EPSILON DIGITAL

30.000

EPSILON DIGITAL

50.000

EPSILON DIGITAL

75.000

EPSILON DIGITAL

100.000

EPSILON DIGITAL

200.000

EPSILON DIGITAL

300.000

EPSILON DIGITAL

500.000

EPSILON DIGITAL

750.000

EPSILON DIGITAL

1.000.000

EPSILON DIGITAL

2.000.000

0,03 €

1.000.000 2.000.000

2.000.000 4.000.000

Κατόπιν Συμφωνίας Κατόπιν Συμφωνίας

0,05 € 0,03 €

750.000 1.500.000 0,06 € 0,03 € 45.000,00 € 0,02 € 0,07 € 0,05 €

0,08 € 0,05 € 0,03 €

500.000 1.000.000 0,06 € 0,03 € 30.000,00 € 0,02 € 0,07 €

300.000 600.000 0,07 € 0,04 € 21.000,00 € 0,02 €

0,03 €

200.000 400.000 0,07 € 0,04 € 14.000,00 € 0,02 € 0,08 € 0,05 € 0,03 €

0,05 € 0,03 €

100.000 200.000 0,08 € 0,04 € 8.000,00 € 0,03 € 0,09 € 0,05 €

0,10 € 0,05 € 0,03 €

75.000 150.000 0,09 € 0,05 € 6.750,00 € 0,03 € 0,10 €

50.000 100.000 0,09 € 0,05 € 4.500,00 € 0,03 €

0,03 €

30.000 60.000 0,10 € 0,05 € 3.000,00 € 0,03 € 0,11 € 0,05 € 0,03 €

0,05 € 0,03 €

20.000 40.000 0,10 € 0,05 € 2.000,00 € 0,03 € 0,11 € 0,05 €

0,14 € 0,05 € 0,03 €

10.000 20.000 0,11 € 0,06 € 1.100,00 € 0,04 € 0,12 €

5.000 10.000 0,13 € 0,07 € 650,00 € 0,04 €

0,03 €

3.000 6.000 0,14 € 0,07 € 420,00 € 0,05 € 0,15 € 0,05 € 0,03 €

0,05 € 0,03 €

2.000 4.000 0,15 € 0,08 € 300,00 € 0,05 € 0,16 € 0,05 €

0,21 € 0,05 € 0,03 €

1.000 2.000 0,17 € 0,09 € 170,00 € 0,06 € 0,18 €

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 

ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΜΕΣΩ  SMS*

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΜΕΣΩ VIBER*
ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

500 0 0,20 € 0,00 € 100,00 € 0,07 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ
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