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ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3336/2005, που αφορούν τον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.

Σας κοινοποιούµε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3336/2005
«Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96 Α'), µε τις οποίες αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 14 του άρθρου 12 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), για
ενηµέρωσή σας.
Ειδικότερα µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις ορίζεται η 31.12.2005, ως νέος
καταληκτικός χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, που αφορούν την παροχή
δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών από πελάτη, µε προαπαίτηση καταβολής ολόκληρης ή
µέρους της αµοιβής, για παροχές που αποκτήθηκαν το έτος 2003, πρώτο χρόνο
εφαρµογής της τροποποιούµενης διάταξης, για διευκόλυνση των υπόχρεων, ως προς
την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Εν όψει των προαναφερόµενων και για την διαρκή και πλήρη ενηµέρωσή σας,
σας επισυνάπτουµε το σχετικό απόσπασµα της διοικητικής κωδικοποίησης
(ΠΟΛ. 1043/8.3.2005) µε τις δέουσες τροποποιήσεις.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3336
Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003
περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003
περί επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Στο Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις:
1. Το άρθρο 53 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 53
Επιβολή του φόρου
Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα
ενεργειακά προϊόντα, στην ηλεκτρική ενέργεια, στην αλκοόλη, στα αλκοολούχα ποτά και στα βιοµηχανοποιηµένα
καπνά και καθορίζονται τα περί παραγωγής, µεταποίησης, κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου των προϊόντων
αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα.»
2. Το άρθρο 72 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
ΠΟΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο 72
Πεδίο εφαρµογής
1. Ως ενεργειακά προΐόντα για την εφαρµογή του
τρίτου µέρους του παρόντα Κώδικα θεωρούνται τα
ακόλουθα προϊόντα:
α) - Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (κωδικός
Σ.Ο.1507).

- Αραχιδέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (κωδικός
Σ.0.1508).
- Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (κωδικός
Σ.0.1509).
- Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα και µείγµατα από αυτά τα λάδια
ή τα κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της κλάσης 1509 (κωδικός Σ.0.1510).
- Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (κωδικός
Σ.Ο.1511).
- Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα (κωδικός ΣΟ. 1512).
- Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινοκοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσµατά τους, έστω
και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα
(κωδικός Σ.0.1513).
- Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και
τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα (κωδικός Σ.Ο.1514).
- Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαµβάνεται
και το λάδι jojoba) και τα κλάσµατά τους, σταθερά, έστω
και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα
(κωδικός Σ.0.1515).
- Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους,
µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, διεστεροποιηµένα,
επανεστεροποιηµένα ή ελαΐδινισµένα (µε ισοµέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασµένα (κωδικός Σ.0.1516).
- Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα
από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα
λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσµατά τους της κλάσης 1516 (κωδικός Σ.0.1517).
- Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσµατά τους,
θερµικά επεξεργασµένα (βρασµένα ή ψηµένα), οξειδωµένα, αφυδατωµένα, θειωµένα, εµφυσηµένα, πολυµερισµένα µε απλή θέρµανση ή αλλιώς χηµικώς τροποποιη
µένα, µε εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγµατα ή
παρασκευάσµατα µη βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 6
Θέµατα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 12 του
Π.∆.
186/1992
(ΦΕΚ
84/Α΄),
όπως
ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά για τις κατά το ανωτέρω εδάφιο παροχές,
σε πελάτες στους οποίους το δικαίωµα λήψης υπηρεσιών
αποκτήθηκε στο έτος 2003,το τιµολόγιο για την απαιτητή
αµοιβή εκδίδεται το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.»

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου αρχίζει:
α) του άρθρου 1 από την κατάθεση του στη Βουλή,
β) των υπόλοιπων άρθρων από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις τους.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου
του Κράτους.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ.ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φ.ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Π.∆. 186/1992
(ΦΕΚ 84 Α’/26.5.1992)

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
(Κ.Β.Σ.)

(κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν.
3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α'/23.12.2004))

Σ.Α.Τ.Ε.

των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθµός ή οι αριθµοί των
στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόµενη
έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται µε βάση τις
πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθµών. Πιστωτικό
τιµολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται
αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις.
14. Το τιµολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της
αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση,
όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιµολόγιο εκδίδεται το
αργότερο σε ένα (1) µήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον
αγοραστή και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των
συµβαλλοµένων. Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις έκδοσης του τιµολογίου
σε χρόνο µεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν
αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22α του ν. 1642/1986, το
τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η του επόµενου µήνα της
παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική
περίοδο των συµβαλλοµένων. Το τιµολόγιο αγοράς ηρτηµένων καρπών
εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύµβασης. Επί επιστροφής αγαθών
το πιστωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) µήνα από το χρόνο
της παραλαβής τους και πάντως µέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που
παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιµολόγιο
εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας
διαρκεί, εκδίδεται τιµολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό µέρος της
αµοιβής, για το µέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το
τιµολόγιο δεν µπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που
παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή
εγκαταστάσεων, το τιµολόγιο εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την
προσωρινή επιµέτρηση και πάντως µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο, που
πραγµατοποιήθηκε η επιµέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη
δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριµένο ή µη χρονικό διάστηµα,
έναντι προκαθορισµένης αµοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριµένο ή
µη πλήθος υπηρεσιών, το τιµολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αµοιβή
είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωµα λήψης των
υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των
συµβαλλοµένων. Εξαιρετικά, για τις κατά το ανωτέρω εδάφιο παροχές, σε
πελάτες στους οποίους το δικαίωµα λήψης υπηρεσιών αποκτήθηκε στο έτος
2003, το τιµολόγιο για την απαιτητή αµοιβή εκδίδεται το αργότερο στις 31
∆εκεµβρίου 2005.

Σ.Α.Τ.Ε.
15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο
της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το τιµολόγιο µπορεί να εκδοθεί µέχρι το
τέλος
της διαχειριστικής περιόδου µέσα
στην
οποία
έγινε
η
παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η
πιστοποίηση
δηµόσιων έργων. Κατ’ εξαίρεση,
όλα τα φορολογικά
στοιχεία του παρόντος άρθρου, τα οποία εκδίδονται στο τέλος της
διαχειριστικής περιόδου,
επιτρέπεται
να εκδίδονται µέχρι την εικοστή
ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα της
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