ΝΟΜΟΣ 3193/2003
Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις.
Τι θα βρείτε
1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που
πραγµατοποιούνται είτε σε άλλα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης είτε
σε τρίτη χώρα και τι γίνεται σε περίπτωση ηλεκτρονικής διαβίβασης
τιµολογίων
2. Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ
Περίληψη
Ο επιτηδευµατίας οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιµολογίου από τον ίδιο καθώς επίσης εξ
ονόµατός του και για λογαριασµό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις
παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από αυτόν είτε στο
εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης είτε σε τρίτη χώρα.
Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι
η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται
είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής
δεδοµένων (EDI).
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας εφόσον
παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστηµένα σε άλλο κράτος - µέλος σε υποκειµένους στο φόρο,
οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονοµικής τους δραστηριότητας ή τη
µόνιµη εγκατάσταση τους ή την κατοικία, ή τη συνήθη διαµονή τους ή, εφόσον παρέχονται
από πρόσωπα εγκαταστηµένα εκτός της Κοινότητας, σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστηµένο
στο εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς
και υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, όπως δηµιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η
εξ αποστάσεως συντήρηση προγραµµάτων και εξοπλισµού, παροχή λογισµικού και η
ενηµέρωσή του, παροχή εικόνων, κειµένων, πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδοµένων,
παροχή µουσικής, ταινιών και παιχνιδιών συµπεριλαµβανοµένων και κάθε είδους τυχερών
παιγνιδιών, καθώς και πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστηµονικών ή
ψυχαγωγικών εκποµπών ή εκδηλώσεων, παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως.
------------------------------------------------------------------------------------------------ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3193,ΦΕΚ Α'266/20.11.2003
Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2001/115/Ε.Κ. ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
(ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΙ 15/17.1.2002 ΣΕΛ 24)

Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 18 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α)
προστίθεται άρθρο 18α ως εξής:
"Άρθρο 18α
Εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση µε την Οδηγία
2001/115/Ε.Κ.
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
(1)
1. Ο επιτηδευµατίας οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιµολογίου από τον ίδιο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, καθώς επίσης εξ
ονόµατός του και για λογαριασµό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις
παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από αυτόν είτε στο
εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλα κράτη -µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης είτε σε
τρίτη χώρα.
2. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του
επιτηδευµατία µπορεί να είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη -µέλη
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή σε τρίτη χώρα, µε τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι φορολογικά υπαρκτά και να αποδεικνύεται η άσκηση
δραστηριότητας στη χώρα εγκατάστασής τους από επίσηµο έγγραφο της οικείας
φορολογικής αρχής πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου.
β) Να έχει καταρτισθεί έγγραφη συµφωνία µεταξύ τους, η οποία να έχει
κατατεθεί στην αρµόδια ∆. Ο. V. του επιτηδευµατία για λογαριασµό του οποίου ο
πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιµολόγια.
Στο συµφωνητικό αυτό περιέχονται τουλάχιστον τα πλήρη στοιχεία των
συµβαλλοµένων, η ακριβής διεύθυνση της εγκατάστασης από την οποία θα
εκδίδονται τα τιµολόγια, καθώς και ρητή αποδοχή της συγκεκριµένης
διαδικασίας, που καθορίζεται µε το άρθρο αυτό.
γ) 'Οταν εκδίδονται τιµολόγια από τον πελάτη του επιτηδευµατία, στο
συµφωνητικό αναφέρονται επιπλέον και οι όροι της τιµολόγησης, καθώς και οι
διαδικασίες αποδοχής του κάθε τιµολογίου από τον επιτηδευµατία. Τα ανωτέρω
ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίων από τον πελάτη ή τον
τρίτο που είναι εγκατεστηµένος σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική
πράξη για την αµοιβαία συνδροµή µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν.
1402/1983 (ΦΕΚ 167 Α), του Ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α) και τον Κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ.218/1992του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1992 (Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΙ
024/1.2.1992 σελ. 001-005).
δ) Τα εκδιδόµενα τιµολόγια από τον πελάτη του επιτηδευµατία ή τον τρίτο
πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου, καθώς και του
επιτηδευµατία για λογαριασµό του οποίου εκδίδονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις του Κώδικα αυτού διακριτά και µε σαφή αναφορά στην ιδιότητα
εκάστου και ειδικότερα:
αα) Ο πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το τιµολόγιο στο
όνοµα και για λογαριασµό του επιτηδευµατία µε την ένδειξη "αυτοτιµολόγηση".
Ειδικά όταν ο πελάτης είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, τα τιµολόγια
εκδίδονται από ιδιαίτερη σειρά κατά προµηθευτή.

ββ) Ο τρίτος ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του εκδίδει τα τιµολόγια
στο όνοµα και για λογαριασµό του επιτηδευµατία µε την ένδειξη "ανάθεση
τιµολόγησης".
ε) Για τα τιµολόγια που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού.
3. Στο τιµολόγιο, πέρα των όσων ορίζονται από τις κατ'ιδίαν διατάξεις του
Κώδικα αυτού, αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) 'Οταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. ή όταν ο πελάτης είναι υπόχρεος
στο Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή κάθε άλλη διάταξη σύµφωνα µε την
οποία η παράδοση απαλλάσσεται ή υπάγεται στη διαδικασία αντιστροφής της
επιβάρυνσης.
β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα
στοιχεία που απαριθµούνται στο άρθρο 11 παρ. 4 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.
2859/2000, ΦΕΚ 248
Α).
γ) 'Οταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, η αναφορά στο άρθρο
43 ή 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. ή σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη σύµφωνα µε την οποία
έχει εφαρµοστεί το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.
δ) 'Οταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος
κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του.
4. Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας και
εκφράζονται σε ξένη γλώσσα και νόµισµα απαιτείται για λόγους ελέγχου να
διατυπώνονται και στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόµισµα (ευρώ).
5. Τ α τιµολόγια που εκδίδονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού
είναι δυνατόν να αποστέλλονται σε χαρτί ή, υπό τον όρο της αποδοχής του
παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά µέσα.
6. Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα γίνονται δεκτά υπό την
προϋπόθεση ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα του
περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται:
α) είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του Π.∆. 150/2001 (ΦΕΚ 125Α),
β) είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994
(Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. ΕΙ 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε
αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων.
Ειδικά στην περίπτωση συναλλαγών µε το εξωτερικό (µέσα στην κοινότητα ή µε
τρίτη χώρα) απαιτείται ως απαραίτητο ένα επί πλέον συνοπτικό έγγραφο σε
χαρτί,
το οποίο να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία των αντισυµβαλλοµένων και τη
συνολική αξία της συναλλαγής. Το ανωτέρω έγγραφο δεν απαιτείται εφόσον
φυλάσσονται αντίτυπα των τιµολογίων.
7. 'Οταν διαβιβάζεται πλήθος τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα προς τον ίδιο

αποδέκτη, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια µπορούν να αναφέρονται
µια µόνο φορά µε την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των
πληροφοριών κάθε τιµολογίου.
8. Ο επιτηδευµατίας οφείλει να µεριµνά για την αποθήκευση των αντιγράφων των
τιµολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο ή εξ ονόµατός του και για λογαριασµό
του,
από τον πελάτη του ή από τρίτους, καθώς και όλων των τιµολογίων που λαµβάνει
Αντίτυπα των τιµολογίων που εκδίδονται εξ ονόµατος και για λογαριασµό του
επιτηδευµατία, παραδίδονται σε αυτόν µέσα στην προθεσµία που ορίζει ο κώδικας
για την ενηµέρωση των τηρούµενων βιβλίων.
9. Ο επιτηδευµατίας µπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης, υπό τον όρο να
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή
τους, τα τιµολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, µέσα στις
προθεσµίες που τίθενται µε την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.
'Οταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, υποχρεούται να
γνωστοποιεί άµεσα στην αρµόδια ∆. Ο. Υ . πριν την αποθήκευση, τον τόπο αυτόν,
καθώς και κάθε µεταβολή του τόπου αυτού.
10. 'Οταν η αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να
εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραµµική (οn line) πρόσβαση στα σχετικά
δεδοµένα, ο επιτηδευµατίας υποχρεούται να αποθηκεύει σε χαρτί, στο εσωτερικό
της χώρας τα τιµολόγια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα αυτό, καθώς και
όλα τα τιµολόγια
που λαµβάνει, ανεξάρτητα από την αρχική τους µορφή µε την οποία
διαβιβάστηκαν.
11. 'Οταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική
πράξη για την αµοιβαία συνδροµή µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν.
1402/1983,του Ν.1914/1990 και τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.218/1992
του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1992 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης
µε ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην παράγραφο
14,
ο επιτηδευµατίας υποχρεούται να αποθηκεύει σε χαρτί, στο εσωτερικό της χώρας,
τα τιµολόγια κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα αυτόν, καθώς και τα τιµολόγια που
λαµβάνει, ανεξάρτητα από την αρχική τους µορφή µε την οποία διαβιβάστηκαν.
12. Η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχοµένου, καθώς και
το ευανάγνωστο των τιµολογίων που αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα
εξασφαλίζεται για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. Η
αδυναµία αναπαραγωγής του περιεχοµένου τους λογίζεται ως µη διαφύλαξη των
σχετικών φορολογικών στοιχείων.
13. 'Οταν τα τιµολόγια αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποθηκεύονται και τα δεδοµένα που
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του
περιεχοµένου του κάθε τιµολογίου, τα οποία δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν
και πρέπει να είναι ευανάγνωστα για όσο χρόνο ορίζεται η διάρκεια φύλαξής
τους από τον Κώδικα αυτόν.
14. 'Οταν ο επιτηδευµατίας αποθηκεύει τα τιµολόγια τα οποία εκδίδει ή
λαµβάνει µε ηλεκτρονικά µέσα εξασφαλίζοντας επιγραµµική (οn line) πρόσβαση
στα δεδοµένα και ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται σε άλλο κράτος -µέλος, για
τους σκοπούς του άρθρου αυτού η φορολογική αρχή έχει δικαίωµα πρόσβασης µε

ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης αυτών των τιµολογίων, όπου είναι
αναγκαίο για το φορολογικό έλεγχο.
15. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, µε τον όρο "διαβίβαση και αποθήκευση
τιµολογίου µε ηλεκτρονικά µέσα" νοείται η διαβίβαση ή η θέση στη διάθεση του
αποδέκτη και η αποθήκευση, που πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικών εξοπλισµών
για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και την
αποθήκευση δεδοµένων και µέσω τηλεφωνικής γραµµής, ραδιοφωνικής µετάδοσης,
οπτικής ίνας ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων.
16. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή
µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που
καθορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.
17. Για κάθε παράβαση σχετικά µε την ακρίβεια, πληρότητα, γνησιότητα και
λοιπές απαιτήσεις που αφορούν τα ανωτέρω τιµολόγια που εκδίδονται,
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α)
και του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ222 Α) κυρώσεις σε βάρος του αρχικά υπόχρεου
επιτηδευµατία. Επίσης κυρώσεις επιβάλλονται και στα πρόσωπα που εκδίδουν
τιµολόγια εξ ονόµατος και για λογαριασµό του επιτηδευµατία στις περιπτώσεις
που προβλέπεται από τις διατάξεις των ίδιων νόµων.
18. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί:
α) να επιβάλλονται στους επιτηδευµατίες που πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών
ή παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας πρόσθετοι όροι έκδοσης των
τιµολογίων από τους πελάτες τους ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, ή
ειδικοί όροι στην περίπτωση που ο πελάτης ή ο τρίτος που εκδίδει τα τιµολόγια
είναι εγκατεστηµένος σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την
αµοιβαία συνδροµή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1402/1983, του Ν.
1914/1990 και από τον Κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 218/1992 του Συµβουλίου
της27ηςΙανουαρίου 1992,
β) να προβλέπονται ειδικοί όροι για την ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων σχετικά
µε παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό
της χώρας, από χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία
συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις Οδηγίες 76/308/Ε.Ο.Κ.
και 77Π99/Ε.Ο.Κ. και από τον Κανονισµό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 218/ 1992,
γ) να επιβάλλονται και άλλοι ειδικοί όροι που να απαγορεύουν ή να περιορίζουν
την αποθήκευση των τιµολογίων σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη
σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από
τις Οδηγίες 76/308/Ε.Ο.Κ. και 77Π99/ Ε.Ο.Κ. και από τον κανονισµό (Ε.Ο.Κ.)
αριθ. 218/1992 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα,
τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην παράγραφο 14,
δ) να καθορίζονται οι όροι αποδοχής και άλλων µεθόδων σχετικά µε τη διαβίβαση
των τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα,
ε) να καθορίζονται οι λεπτοµερείς κανόνες των πρόσθετων όρων της τιµολόγησης
και των διαδικασιών αποδοχής του κάθε τιµολογίου µεταξύ του επιτηδευµατία και
του πελάτη του στις έγγραφες συµφωνίες της παραγράφου 2.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 12 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προστίθεται παράγραφος 17 ως
εξής:

"17. Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, που εκδίδονται µε
µηχανογραφικό τρόπο, µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και σηµαίνονται µε τη χρήση
Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών ∆ιατάξεων Σήµανσης (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.) της παραγράφου
5 του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α) κάθε µήνα, επιτρέπεται να
εκδίδονται µέχρι τη δέκατη ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την
τελευταία ηµέρα του προηγούµενου µήνα, εκτός εάν αυτά εκδίδονται στο τέλος
της διαχειριστικής περιόδου, οπότε για το χρόνο έκδοσης των στοιχείων ισχύουν
τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παραγράφου 15.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
2002/38/Ε.Κ. ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2002
(2)
'Αρθρο 3
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθενται περιπτώσεις Ι
και ια', ως εξής:
"ι) ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, ια) υπηρεσιών που παρέχονται
ηλεκτρονικά, όπως δηµιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως
συντήρηση προγραµµάτων και εξοπλισµού, παροχή λογισµικού και η ενηµέρωσή του,
παροχή εικόνων, κειµένων, πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδοµένων, παροχή
µουσικής, ταινιών και παιχνιδιών συµπεριλαµβανοµένων και κάθε είδους τυχερών
παιγνιδιών, καθώς και πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών,
επιστηµονικών ή ψυχαγωγικών εκποµπών ή εκδηλώσεων, παροχή διδασκαλίας εξ
αποστάσεως.
Μόνη η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ παρέχοντος και λήπτη
υπηρεσίας δεν αρκεί για να θεωρηθεί η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται
ηλεκτρονικά".
'Αρθρο 4
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
'Ό συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του
Παραρτήµατος ΙΙΙ δεν εφαρµόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της περίπτωσης
ια' της παραγράφου 3 του άρθρου 14."
Άρθρο 5
Μετά το άρθρο 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται άρθρο 35α, ως εξής:
"Άρθρο 35ο
Ειδικό καθεστώς για µη εγκατεστηµένους στην Κοινότητα υποκείµενους στο φόρο,
οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενους µέσα στην
Κοινότητα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως:
α) "µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο", ο υποκείµενος στο φόρο που δεν
έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ή µόνιµη εγκατάσταση στο
έδαφος της Κοινότητας και δεν απαιτείται να εγγραφεί για σκοπούς του Φ.Π.Α.,
σε οποιοδήπστε κράτος -µέλος της Κοινότητας,
β) "ηλεκτρονικές υπηρεσίες" και "υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά", οι
υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση ια'της παραγράφου 3 του άρθρου 14,
γ) "κράτος -µέλος αναγνώρισης", το κράτος -µέλος το οποίο επιλέγει ο µη
εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο για να δηλώσει τη δραστηριοποίησή του ως
υποκείµενου στο φόρο στο έδαφος της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού,
δ) "κράτος -µέλος κατανάλωσης", το κράτος -µέλος στο οποίο θεωρείται ότι
πραγµατοποιείται η παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε την
περίπτωση ια' της παραγράφου 3 του άρθρου 14,
ε) "ειδική δήλωση φόρου προστιθέµενης αξίας", η δήλωση που περιλαµβάνει τις
απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισµό του ποσού του φόρου που
οφείλεται σε κάθε κράτος -µέλος.
2. Επιτρέπεται ο µη εγκατεστηµένος στην Κοινότητα υποκείµενος στο φόρο ο
οποίος παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος
είναι
εγκατεστηµένος ή έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους διαµονής του
σε κράτος -µέλος της Κοινότητας, να χρησιµοποιεί το ειδικό καθεστώς σύµφωνα
µε τις ακόλουθες διατάξεις. Το ειδικό καθεστώς ισχύει για το σύνολο των
πράξεων αυτών που πραγµατοποιούνται εντός της Κοινότητας.
3. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος επιλέγει ως κράτος µέλος αναγνώρισης την Ελλάδα και υπάγεται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου
αυτού υποχρεούται να δηλώνει την ένταξη και την έξοδό του από το καθεστώς
αυτό µε την υποβολή, ηλεκτρονικά, της κατά περίπτωση σχετικής δήλωσης.
Με τη δήλωση αναγνώρισης ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο δηλώνει το
ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του, την ταχυδροµική του διεύθυνση, τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες που διαθέτει, αριθµό φορολογικού
µητρώου, αν του χορηγήθηκε στη χώρα του, καθώς και ότι δεν διαθέτει
Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. εντός της Κοινότητας. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο
δηλώνει κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων.
Μετά την υποβολή της δήλωσης αναγνώρισης χορηγείται ειδικός κωδικός αριθµός
αναγνώρισης στον µη εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο. Ο αριθµός αυτός
κοινοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα στον µη εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο.
4. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο διαγράφεται από το µητρώο
αναγνώρισης εάν:
α) γνωστοποιεί ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
β) διαπιστωθεί ότι η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει τερµατισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προδιαγραφές που του επιτρέπουν να
χρησιµοποιεί το ειδικό καθεστώς,

δ) έχει επανειληµµένα παραλείψει να συµµορφωθεί προς τους κανόνες που αφορούν
το ειδικό καθεστώς.
5. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο, ο οποίος επιλέγει ως κράτος µέλος αναγνώρισης την Ελλάδα,υποχρεούται να υποβάλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο
ειδική
δήλωση φόρου προστιθέµενης αξίας κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι την 20ή
ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο, είτε έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική
υπηρεσία είτε όχι
Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως µε την υποβολή της ειδικής δήλωσης.
Στην ειδική δήλωση Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται ο ειδικός κωδικός αριθµός
αναγνώρισης και η συνολική αξία της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χωρίς το
Φ.Π.Α., για
τη φορολογική περίοδο, καθώς και το συνολικό ποσό του
φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος -µέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται
φόρος. Αναφέρονται επίσης οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές και το
συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται
6. Η ειδική δήλωση του Φ. Π.Α. συµπληρώνεται σε ευρώ.
Αν η παροχή υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε άλλο νόµισµα, κατά τη
συµπλήρωση της ειδικής δήλωσης λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική ισοτιµία που
ισχύει την τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου. Η µετατροπή γίνεται
σύµφωνα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα την ηµέρα εκείνη ή εάν δεν υπήρξε δηµοσίευση τη συγκεκριµένη ηµέρα,
τις ισοτιµίες της επόµενης ηµέρας δηµοσίευσης.
7. Στα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δεν
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών. Τα πρόσωπα που εντάσσονται στο
ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δικαιούνται επιστροφής, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 34, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του όρου περί
αµοιβαιότητας που περιλαµβάνεται στην παράγραφο αυτήν.
8. Ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο καταγράφει µε επαρκείς
λεπτοµέρειες τα στοιχεία των συναλλαγών που καλύπτονται από το ειδικό
καθεστώς του άρθρου αυτού, ώστε να µπορούν οι φορολογικές αρχές του κράτους µέλους κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της ειδικής δήλωσης Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατίθενται ηλεκτρονικά, κατόπιν αίτησης, στο
κράτος -µέλος αναγνώρισης και στο κράτος -µέλος κατανάλωσης και πρέπει να
διατηρούνται επί διάστηµα δέκα ετών, αρχής γενοµένης από το τέλος του έτους
κατά το οποίο έγινε η συναλλαγή.
9. Ο µη εγκατεστηµένος στην Κοινότητα υποκείµενος στο φόρο δεν έχει υποχρέωση
ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου, για την εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος του
άρθρου αυτού.
10. Η ∆ιεύθυνση Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται
αρµόδια υπηρεσία για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των αιτήσεων για την χορήγηση ειδικού αριθµού
αναγνώρισης,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του αιτούντος, καθώς και τη
χορήγηση του ειδικού αριθµού αναγνώρισης,

γ) την ηλεκτρονική παραλαβή της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α.,
δ) την επιβεβαίωση της καταβολής του οφειλόµενου φόρου,
ε) την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών -µελών για την επαλήθευση της
ακρίβειας των συναλλαγών,
οι οποίες καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού,
στ) την κατανοµή των ποσών που αναλογούν στα άλλα κράτη -µέλη µε βάση τα
στοιχεία των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και της Τράπεζας της Ελλάδος.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται ο χρόνος και
ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων του άρθρου αυτού, το περιεχόµενό τους, τα
στοιχεία που υποβάλλονται µε αυτές, ο τρόπος καταβολής του φόρου, η
δηµιουργία αντίστοιχων κωδικών του Κρατικού Προϋπολογισµού και των
Λογαριασµών Καταθέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα."
Άρθρο 6
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθενται δύο εδάφια ως
εξής:
"Οι δηλώσεις των περιπτώσεων αυτών επιτρέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών ή την υποχρεωτική
ηλεκτρονική υποβολή, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα."
'Αρθρο 7
Στο άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
"11. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4, καθώς
και οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες που αναφέρονται στην παράγραφο 5, επιτρέπεται
να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µπορεί να ορίζεται
υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών και καθορίζεται η
διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα."
Άρθρο 22
'Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει για τις διατάξεις του άρθρου 1 από 1.1.2004,
των άρθρων 3 έως και 7 από 1.7.2003, των άρθρων 13 και 14 από 1.10.2003, του
άρθρου 15 από 1.1.2003 και των λοιπών άρθρων από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε επί µέρους
διατάξεις.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
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