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Α. Τροποποιητικές ρυθμίσεις φορολογικών ζητημάτων  

 

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρ. 

229/19.11.2012 ΦΕΚ και υπό τη μορφή του κατεπείγοντος εισήχθησαν 

τροποποιήσεις των νόμων 4046/2012 και 4093/2012.  

 

Οι τροποποιήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, και σε φορολογικά θέματα.   

 

 

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 

 

 Αντικαθίσταται η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου με την υποχρέωση 

σύνταξης τίτλου κτήσης, στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των 

συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, από τον υπόχρεο 

απεικόνισης συναλλαγών καθώς και το Δημόσιο, τα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα, επιτροπές ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα αλλοδαπής που δεν έχουν μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλά αποκτούν κυριότητα ή άλλο εμπράγματο 

δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, ξένες αποστολές και διεθνείς 

οργανισμούς, σε περίπτωση που αγοράσουν αγαθά από πρόσωπα που δεν 

υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγιο κατά την πώληση αγαθών. 

  

 Εισάγεται για τα πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, η 

ίδια υποχρέωση σύνταξης τίτλου κτήσης, με τον οποίο αποδεικνύονται οι 

συναλλαγές στην περίπτωση αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για 

λογαριασμό τρίτου, καταργώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση έκδοσης 

τιμολογίου από τον αντιπρόσωπο. 

  

 Απλοποιείται το περιεχόμενο του τιμολογίου που εκδίδει  αντιπρόσωπος 

οίκου εξωτερικού, προβλέποντας μόνο την αναγραφή του Α.Φ.Μ., το πλήρες 

ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του. 

 

Έκτακτο τέλος επί φαρμακευτικών προϊόντων 

 

 Εισάγεται από 1.1.2013, έκτακτο τέλος 15% επί των λιανικών πωλήσεων που 

διενεργήθηκαν κατά το 2011 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).  

 

 Υπόκεινται στο εν λόγω έκτακτο τέλος οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 

(Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο 

θετικό κατάλογο. 
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  Προβλέπεται ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής του τέλους σε 

λογαριασμό που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. για το 2011, η 15η Δεκεμβρίου 

2012. 

 

 Προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού του οφειλόμενου για το 2013 

έκτακτου τέλους με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που αντιστοιχεί 

από το claw back (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής) του έτους 2012.  

 

 Προβλέπεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει 

το claw back του 2012, περαιτέρω συμψηφισμού του υπολειπόμενου ποσού 

με το claw back του 2013 ή το rebate του Ν. 4052/2012 για τα φάρμακα που 

περιέχονται στον θετικό κατάλογο του 2013. 

 

 Ορίζεται ότι σε περίπτωση μη καταβολής του έκτακτου τέλους για τα 

φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, τα τελευταία θα μεταφέρονται αυτόματα 

από τον κατάλογο  συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων 

από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν 

αποζημιώνονται από τους Φ.Κ.Α. (αρνητικός κατάλογος). 

 

 Προβλέπεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους του έκτακτου 

τέλους, του τρόπου υπολογισμού του και ειδικότερα θέματα εφαρμογής του, 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

της φαρμακευτικής δαπάνης. 

 

Ειδικό τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

  

 Διατηρείται ως έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού υπό την διαχείριση της 

ΛΑΓΗΕ ΑΕ (των διατάξεων του αρθ. 143 του Ν. 4001/2001) το ειδικό τέλος - 

πλέον οριζόμενο ως τέλος  για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων - 

(ΕΤΜΕΑΡ), το οποίο υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και διαφοροποιείται 

ανάλογα με τη σχετική κατηγορία Πελατών. 

  

 Τροποποιείται ο τρόπος προσδιορισμού των αριθμητικών τιμών των 

συντελεστών και των μοναδιαίων χρεώσεων που επιβάλλονται στους 

πελάτες καθορίζοντας ότι γίνεται με απόφαση της ΡΑΕ τον 12ο μήνα έκαστου 

έτους μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του 

Ειδικού Διαχειριστικού Λογαριασμού.  

 

 

 

Η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων – με εξαίρεση τη ρύθμιση για το ΚΦΑΣ - 

ορίζεται η 19.11.2012 (δημοσίευση της Π.Ν.Π. στο ΦΕΚ). Σημειώνουμε ωστόσο 

ότι για να ισχύσει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα πρέπει να κυρωθεί 

νομοθετικά μέσα σε 40 ημέρες από την έκδοσή της, σύμφωνα με το άρθρο 44 

παρ. 1 του Συντάγματος. 
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