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ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT
INTERNATIONAL)

ΥΑ 112//2004 (ΥΑ 112145 ΦΕΚ Β 1916 2004): Αναγραφή χρημ. εισφοράς επί τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια ελαστικών

Αρθρο :0
Αριθ. 112145
(ΦΕΚ Β΄ 1916/24.12.2004)
Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια
πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που
απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες - επιτηδευματίες.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α, 6.8.2001) και ειδικότερα του άρθρου 24
2. Τις διατάξεις του υπ΄αρ. 109/2004 Προεδρικού Διατάγματος «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή
τους» (ΦΕΚ 75Α)
3. Τις διατάξεις του υπ αρ. 115/2004 Προεδρικού Διατάγματος «Αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 73537/1438/1995 «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β 781) και κοινή υπουργική απόφαση 19817/2000 «Τροποποίηση της
κοινής υπουργικής απόφασης 73537/1995 κλπ.» (Β 963) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» (ΦΕΚ 80Α)
4. Τις διατάξεις του υπ αρ. 117/2004 Προεδρικού Διατάγματος «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» (ΦΕΚ 82Α)
5. Τις διατάξεις του υπ αρ. 82/2004 Προεδρικού Διατάγματος «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση» (ΦΕΚ
64Α)
6. Τις διατάξεις του υπ αρ. 116/2004 Προεδρικού Διατάγματος «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» (ΦΕΚ
81Α)
7. Την υπ` αριθμ. 14650/ΔΙ0Ε85/17.3.2004 απόφαση «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας & Οικονομικών»
8. Την υπ` αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση «ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων»

9. Το γεγονός ότι, με βάση την ανωτέρω νομοθεσία (σημ. 1 έως και 6), προβλέπεται η οργάνωση και
λειτουργία συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από τους υπόχρεους
παραγωγούς και εισαγωγείς ελαστικών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών, οχημάτων και λιπαντικών ελαίων, στα οποία καταβάλλεται εκ μέρους των
υπόχρεων χρηματική εισφορά, με κριτήρια κυρίως το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων και με
σκοπό την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Προεδρικού Διατάγματος 186/1992 «περί ΚΒΣ» (ΦΕΚ 84A)
11. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 10 του άρθρου 19 του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ
248Α)
12. Την ανάγκη λήψης των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του Ν. 2939/2001
13. Το πρακτικό της 32ης συνεδρίασης της 7ης Σεπτεμβρίου 2004 της ΕΠΕΔ θέμα 6ο
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο :μόνο
Το ποσό της χρηματικής εισφοράς ανά τεμάχιο προϊόντος που βαρύνει τον υπόχρεο διαχειριστή και το
οποίο έχει προσδιοριστεί από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών,
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, εφόσον δεν είναι
μηδενικό, αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των
αγαθών αυτών, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες
επιτηδευματίες.
Το συνολικό ποσό της χρηματικής εισφοράς θα υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των
πωλούμενων τεμαχίων των παραπάνω προϊόντων. Το ποσό της εισφοράς προσαυξάνει την
φορολογητέα βάση για την επιβολή του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2004
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