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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001
για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την
εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέµενης αξίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Τέλος, η αποθήκευση των τιµολογίων θα πρέπει να είναι
σύµφωνη µε τους όρους της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την
ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδοµένων (5).

(6)

Η Ελλάδα, από την εισαγωγή του µεταβατικού καθεστώτος
ΦΠΑ το 1993, επέλεξε το πρόθεµα EL αντί του GR που
προβλέπει ο πρότυπος διεθνής κωδικός ISO — 3166 alpha
2, στον οποίο παραπέµπει το άρθρο 22 παράγραφος 1
στοιχείο δ). Λόγω των συνεπειών που θα είχε η τροποποίηση
του προθέµατος σε όλα τα κράτη µέλη, έχει σηµασία να
προβλεφθεί εξαίρεση για την Ελλάδα, ώστε να µην ισχύει για
το εν λόγω κράτος µέλος το πρότυπο ISO.

(7)

Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία 77/388/ΕΟΚ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 93,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Οι όροι που επιβάλλονται επί του παρόντος στην τιµολόγηση και οι οποίοι απαριθµούνται στο άρθρο 22 παράγραφος 3, όπως παρατίθεται στο άρθρο 28η της έκτης
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου
1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών των σχετικών µε τους φόρους του κύκλου εργασιών
— κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας: οµοιόµορφη
φορολογική βάση (4), είναι µάλλον ολιγάριθµοι, επιτρέποντας στα κράτη µέλη να καθορίσουν τα ίδια τους βασικούς
όρους. Επίσης, οι ισχύοντες όροι δεν είναι πλέον προσαρµοσµένοι στις νέες τεχνολογίες και µεθόδους τιµολόγησης.
Στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη δεύτερη φάση της
πρωτοβουλίας SLIM (απλοποίηση της νοµοθεσίας για την
εσωτερική αγορά) συνιστάται η µελέτη των απαραίτητων
στοιχείων για την κατάρτιση τιµολογίου για τον φόρο προστιθέµενης αξίας καθώς και των νοµικών και τεχνικών
απαιτήσεων όσον αφορά την ηλεκτρονική τιµολόγηση.
Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ecofin του Ιουνίου
1998 υπογραµµίζεται ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εµπορίου απαιτεί τη δηµιουργία νοµικού πλαισίου για τη
χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης το οποίο θα
επιτρέπει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, είναι συνεπώς αναγκαία η κατάρτιση σε
κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου για τον φόρο προστιθεµένης
αξίας, εναρµονισµένου καταλόγου των υποχρεωτικών ενδείξεων των τιµολογίων καθώς και ορισµένων κοινών ρυθµίσεων όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και της ηλεκτρονικής αποθήκευσης των τιµολογίων, καθώς και την αυτοτιµολόγηση και την υπεργολαβική
ανάθεση εργασιών τιµολόγησης.

(1) ΕΕ C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 145.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 13 Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 193 της 10.7.2001, σ. 53.
4
( ) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2001/4/ΕΚ (ΕΕ L 22 της 24.1.2001, σ. 17).

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 77/388/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα
άρθρα:

Άρθρο 2
Το άρθρο 28η (το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 22 της ίδιας
οδηγίας), τροποποιείται ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«Ωστόσο, στην Ελληνική ∆ηµοκρατία επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το πρόθεµα “EL”.»
2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. α) Κάθε υποκείµενος στο φόρο οφείλει να εξασφαλίζει την
έκδοση τιµολογίου, από τον ίδιο, από τον πελάτη του ή,
εξ ονόµατός του και για λογαριασµό του, από τρίτον,
για τις παραδόσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, τις
οποίες πραγµατοποιεί προς άλλον υποκείµενο στο φόρο
ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο. Κάθε
υποκείµενος στο φόρο εξασφαλίζει επίσης την έκδοση
τιµολογίου, από τον ίδιο, από τον πελάτη του ή, εξ
ονόµατός του και για λογαριασµό του, από τρίτο µέρος,
για τις παραδόσεις αγαθών που προβλέπονται στο άρθρο
28β τίτλος B παράγραφος 1 και για τις παραδόσεις
αγαθών που πραγµατοποιούνται υπό τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 28γ τίτλος Α.
(5) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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Επίσης, κάθε υποκείµενος στο φόρο οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση από τον ίδιο, από τον πελάτη του ή, εξ
ονόµατός του και για λογαριασµό του, από τρίτον, τιµολογίου για τις προκαταβολές που καταβάλλονται σε
αυτόν προ της πραγµατοποίησης των παραδόσεων
αγαθών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο καθώς και
για τις προκαταβολές που καταβάλλονται σε αυτόν από
άλλο υποκείµενο στο φόρο ή από µη υποκείµενο στο
φόρο νοµικό πρόσωπο προ της περατώσεως της παροχής
υπηρεσιών.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν στους υποκείµενους στο φόρο την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου για
παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, εκτός όσων
προβλέπονται από τα προηγούµενα εδάφια, τις οποίες
πραγµατοποιούν στο έδαφός τους. Στην περίπτωση
αυτή, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν λιγότερες
υποχρεώσεις από αυτές που περιλαµβάνονται στα στοιχεία β), γ) και δ).
Τα κράτη µέλη µπορούν να απαλλάσσουν τους υποκείµενους στο φόρο από την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών τις
οποίες πραγµατοποιούν στο έδαφός τους και οι οποίες
απαλλάσσονται, µε ή χωρίς επιστροφή, του φόρου που
καταβλήθηκε σε προηγούµενο στάδιο, σύµφωνα µε το
άρθρο 13 καθώς και το άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3 στοιχείο β).
Κάθε έγγραφο ή µήνυµα, που µεταβάλλει το αρχικό
τιµολόγιο και αναφέρεται ειδικά και µετά βεβαιότητος
στο αρχικό τιµολόγιο, εξοµοιούται µε τιµολόγιο. Τα
κράτη µέλη στο έδαφος των οποίων πραγµατοποιούνται
οι παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών µπορούν να
απαλλάσσουν τα εν λόγω έγγραφα ή µηνύµατα από
ορισµένες υποχρεωτικές ενδείξεις.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν στους υποκείµενους στο φόρο, που πραγµατοποιούν παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο έδαφός τους, προθεσµία για την έκδοση του τιµολογίου.
Σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται από τα κράτη
µέλη στο έδαφος των οποίων πραγµατοποιούνται οι
παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, είναι δυνατόν να καταρτίζεται περιοδικό τιµολόγιο για περισσότερες ξεχωριστές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών.
Η έκδοση τιµολογίων από τον πελάτη του υποκείµενου
στο φόρο για παραδόσεις αγαθών ή υπηρεσίες που του
παρέχει ο υποκείµενος στο φόρο επιτρέπεται υπό τον
όρο ύπαρξης εκ των προτέρων συµφωνίας µεταξύ των
δύο µερών και µε την προϋπόθεση ότι υφίσταται αποδοχή του κάθε τιµολογίου από τον υποκείµενο στο φόρο
ο οποίος πραγµατοποιεί την παράδοση των αγαθών ή
την παροχή υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη στο έδαφος των
οποίων πραγµατοποιούνται οι παραδόσεις αγαθών και
παροχές υπηρεσιών καθορίζουν τις προϋποθέσεις και
τους λεπτοµερείς κανόνες των εκ των προτέρων συµφωνιών και των διαδικασιών αποδοχής µεταξύ του υποκείµενου στο φόρο και του πελάτη του.
Τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να επιβάλλουν στους
υποκείµενους στο φόρο που πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο έδαφός τους και
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άλλους όρους έκδοσης των τιµολογίων από τους πελάτες τους. Μπορούν ιδίως να απαιτούν ότι τα τιµολόγια
αυτά πρέπει να εκδίδονται εξ ονόµατος και για λογαριασµό του υποκείµενου στο φόρο. Οι όροι αυτοί πρέπει
πάντοτε να είναι οι ίδιοι ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του πελάτη.
Εξάλλου, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να επιβάλλουν
στους υποκείµενους στο φόρο που πραγµατοποιούν
παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο έδαφός
τους ειδικούς όρους, στην περίπτωση που ο τρίτος ή ο
πελάτης που εκδίδει τα τιµολόγια είναι εγκατεστηµένος
σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για
την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από την οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, για την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών µε ορισµένες εισφορές, δασµούς, φόρους και άλλα µέτρα (*), την
οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1977, σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή των
αρµοδίων αρχών των κρατών µελών στον τοµέα της
άµεσης και της έµµεσης φορολογίας (**) και τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 του Συµβουλίου, της 27ης
Ιανουαρίου 1992, σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία
στον τοµέα των εµµέσων φόρων (ΦΠΑ) (***).
β) Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, µόνον οι ακόλουθες ενδείξεις
είναι υποχρεωτικές για τους σκοπούς του φόρου προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τα τιµολόγια που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του στοιχείου α),
πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο:
— η ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου,
— αλληλοδιάδοχος αριθµός, βασισµένος σε µια ή
περισσότερες σειρές, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιµολόγιο µε µοναδικό τρόπο,
— ο αριθµός φορολογικού µητρώου ΦΠΑ, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), βάσει του
οποίου ο υποκείµενος στο φόρο πραγµατοποίησε
την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών,
— ο αριθµός φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του πελάτη,
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ),
βάσει του οποίου πραγµατοποιήθηκε παράδοση
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για την οποία είναι
υπόχρεος στο φόρο ή παράδοση αγαθών που αναφέρεται στο άρθρο 28γ, τίτλος Α,
— το πλήρες όνοµα και η πλήρης διεύθυνση του υποκείµενου στο φόρο και του πελάτη του,
— η ποσότητα και φύση των παραδιδόµενων αγαθών ή
η έκταση και η φύση των παρεχοµένων υπηρεσιών,
— η ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή
ολοκληρώθηκε η παράδοση των αγαθών ή η παροχή
υπηρεσιών ή η ηµεροµηνία κατά την οποία καταβλήθηκε η προκαταβολή που αναφέρεται στο στοιχείο
α), δεύτερο εδάφιο, εφόσον η εν λόγω ηµεροµηνία
είναι καθορισµένη και διαφέρει από την ηµεροµηνία
έκδοσης του τιµολογίου,
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— η φορολογητέα βάση για κάθε συντελεστή ή απαλλαγή, η τιµή µονάδας χωρίς φόρο καθώς και οι
ενδεχόµενες εκπτώσεις και επιστροφές εφόσον δεν
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας,
— ο ισχύων συντελεστής,
— το ποσό του οφειλοµένου φόρου, εκτός εάν εφαρµόζεται ειδικό καθεστώς για το οποίο η παρούσα οδηγία αποκλείει την ένδειξη αυτή,
— σε περίπτωση απαλλαγής ή όταν ο πελάτης είναι
υπόχρεος στο φόρο, η αναφορά στην κατάλληλη
διάταξη της παρούσας οδηγίας ή στην αντίστοιχη
εθνική διάταξη ή σε κάθε άλλη ένδειξη σύµφωνα µε
την οποία η παράδοση απαλλάσσεται ή υπάγεται στη
διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης,
— σε περίπτωση ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα στοιχεία που απαριθµούνται στο άρθρο 28α, παράγραφος 2,
— σε περίπτωση εφαρµογής του καθεστώτος του
περιθωρίου κέρδους, η αναφορά στο άρθρο 26 ή
στο άρθρο 26α ή στις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις
ή σε οποιαδήποτε άλλη ένδειξη σύµφωνα µε την
οποία έχει εφαρµοστεί το καθεστώς του περιθωρίου
κέρδους,
— όταν ο υπόχρεος στον φόρο είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΦΠΑ) που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) αυτού
του φορολογικού αντιπροσώπου, καθώς και το
πλήρες ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του.
Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτήσουν από τους υποκειµένους στον φόρο που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους και οι οποίοι πραγµατοποιούν παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο έδαφός τους, να αναφέρουν τον αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του
πελάτη τους, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), και σε άλλες περιπτώσεις πλην των αναφεροµένων στην τέταρτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου.
Τα κράτη µέλη δεν απαιτούν να υπογράφονται τα τιµολόγια.
Τα ποσά που αναφέρονται στα τιµολόγια είναι δυνατόν
να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόµενου φόρου εκφράζεται
στο εθνικό νόµισµα του κράτους µέλους στο οποίο
πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή
των υπηρεσιών µε τη χρήση του µηχανισµού µετατροπής
που προβλέπεται στο άρθρο 11 τίτλος Γ παράγραφος 2.
Όταν αυτό απαιτείται για λόγους ελέγχου, τα κράτη
µέλη δύνανται να απαιτούν µετάφραση στην εθνική τους
γλώσσα των τιµολογίων για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών πραγµατοποιούµενες στο έδαφός τους
καθώς και των τιµολογίων που λαµβάνονται από τους
υποκείµενους στον φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι
στο έδαφός τους.
γ) Τα τιµολόγια που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του στοιχείου α) είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε χαρτί ή, υπό
τον όρο της αποδοχής του παραλήπτη, µε ηλεκτρονικά
µέσα.
Τα τιµολόγια που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα
γίνονται δεκτά από τα κράτη µέλη υπό την προϋπόθεση
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ότι η γνησιότητα της προέλευσής τους και η ακεραιότητα του περιεχοµένου τους εξασφαλίζεται:
— είτε µέσω προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής
κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της
οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999,
σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές
υπογραφές (****)· τα κράτη µέλη δύνανται ωστόσο
να ζητούν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό και έχει
δηµιουργηθεί από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι
6 και 10, της προαναφερόµενης οδηγίας,
— είτε µέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI)
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης
1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου
1994, σχετικά µε τις νοµικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (*****), εφόσον η
συµφωνία σχετικά µε αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων· ωστόσο τα κράτη µέλη
δύνανται, τηρουµένων των προϋποθέσεων που έχουν
θεσπίσει, να απαιτούν ως απαραίτητο ένα επί πλέον
συνοπτικό έγγραφο σε χαρτί.
Τα τιµολόγια µπορούν ωστόσο να διαβιβάζονται µε
ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε άλλες µεθόδους υπό τον
όρο της αποδοχής τους από το οικείο ή τα οικεία κράτη
µέλη. Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο έως την 1η
∆εκεµβρίου 2008, έκθεση συνοδευόµενη ενδεχοµένως
από πρόταση για την τροποποίηση των προϋποθέσεων
ηλεκτρονικής τιµολόγησης ούτως ώστε να ληφθούν
υπόψη οι πιθανές µελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις σε
αυτόν τον τοµέα.
Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαιτούν από τους
υποκείµενους στο φόρο, οι οποίοι πραγµατοποιούν
παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο έδαφός
τους καµία άλλη υποχρέωση ή διατύπωση σχετική µε τη
χρησιµοποίηση συστήµατος διαβίβασης τιµολογίων µε
ηλεκτρονικά µέσα. Ωστόσο, µπορούν, έως την 31η
∆εκεµβρίου 2005, να υποβάλουν τη χρησιµοποίηση του
εν λόγω συστήµατος στην υποχρέωση προηγούµενης
γνωστοποίησης.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους
για την ηλεκτρονικήέκδοση τιµολογίων σχετικά µε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο έδαφός τους, από χώρα µε την οποία δεν
υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή
ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις οδηγίες 76/308/ΕΟΚ και 77/799/ΕΟΚ και από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 218/92.
Στην περίπτωση παρτίδων τιµολογίων που διαβιβάζονται
µε ηλεκτρονικά µέσα στον 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.
δ) Κάθε υποκείµενος στο φόρο οφείλει να µεριµνά για την
αποθήκευση των αντιγράφων των τιµολογίων που εκδίδονται από τον ίδιο, από τον πελάτη του ή, εξ ονόµατός
του και για λογαριασµό του, από τρίτους, καθώς και
όλων των τιµολογίων που λαµβάνει.
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Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο υποκείµενος
στο φόρο µπορεί να καθορίζει τον τόπο αποθήκευσης
υπό τον όρο ότι θα θέτει στη διάθεση των αρµόδιων
αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή τους, όλα τα
τιµολόγια ή τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τα κράτη µέλη
δύνανται ωστόσο να επιβάλλουν στους υποκείµενους
στο φόρο που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους να
τους γνωστοποιούν, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσµα, τον
τόπο αποθήκευσης, εφόσον αυτός ευρίσκεται εκτός του
εδάφους τους. Τα κράτη µέλη δύνανται εξάλλου να
επιβάλλουν στους υποκείµενους στο φόρο που είναι
εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους να αποθηκεύουν στο
εσωτερικό της χώρας τα τιµολόγια που εκδίδονται από
τους ίδιους ή από τον πελάτη τους ή, εξ ονόµατός τους
ή για λογαριασµό τους, από τρίτους, καθώς και όλα τα
τιµολόγια που λαµβάνουν, όταν η αποθήκευση αυτή δεν
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα
σχετικά δεδοµένα.
Η γνησιότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του
περιεχοµένου καθώς και το ευανάγνωστο αυτών των
τιµολογίων πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη της διάρκεια της αποθήκευσης. Όσον αφορά τα τιµολόγια που
αναφέρονται στο στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο, τα δεδοµένα
που περιέχουν δεν δύνανται να τροποποιηθούν, οφείλουν δε να παραµένουν ευανάγνωστα κατά τη διάρκεια
της εν λόγω περιόδου.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο οι υποκείµενοι στο φόρο οφείλουν να µεριµνούν
για την αποθήκευση των τιµολογίων που αφορούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο έδαφός τους, καθώς και των τιµολογίων
που λαµβάνονται από τους υποκείµενους στο φόρο που
είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους.
Προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των όρων που
προβλέπονται στο τρίτοεδάφιο, τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο δύνανται να επιβάλλουν
την αποθήκευση των τιµολογίων µε την αρχική τους
µορφή µε την οποία διαβιβάστηκαν, σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα. Μπορούν επίσης να επιβάλλουν όπως,
όταν τα τιµολόγια αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
τα δεδοµένα που εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχοµένου κάθε
τιµολογίου να αποθηκεύονται και αυτά.
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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.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
αποδέχονται ως τιµολόγια όλα τα έγγραφα ή µηνύµατα
σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή τα οποία πληρούν
τους όρους που καθορίζονται από την παρούσα παράγραφο.
(*) ΕΕ L 73 της 19.3.76, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/44/ΕΚ (ΕΕ L 175
της 28.6.2001, σ. 17).
(**) ΕΕ L 336 της 27.12.1977, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του
1994.
(***) ΕΕ L 24 της 1.2.1992, σ. 1.
(****) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.
(*****) ΕΕ L 338 της 28.12.1994, σ. 98.»
3. Στην παράγραφο 8, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η δυνατότητα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επιβολή επιπλέον υποχρεώσεων
πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 3.»
4. Στην παράγραφο 9 στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται στο στοιχείο δ), σχετικά µε τους υποκείµενους στο φόρο που αναφέρονται στην τρίτη περίπτωση, τα κράτη µέλη δεν µπορούν
πάντως να τους απαλλάξουν από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3.»
5. Στην παράγραφο 9, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«δ) Με την επιφύλαξη διαβούλευσης µε την επιτροπή που
προβλέπεται στο άρθρο 29 και υπό τις προϋποθέσεις που
ενδεχοµένως θεσπίζουν, τα κράτη µέλη δύνανται να ορίζουν ότι τα τιµολόγια που αφορούν παραδόσεις αγαθών
ή παροχές υπηρεσιών πραγµατοποιούµενες στο έδαφός
τους δεν υποχρεούνται να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β)
στις εξής περιπτώσεις:
— όταν το ποσό του τιµολογίου είναι ασήµαντο,

Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο
µπορούν να επιβάλλουν ειδικούςόρους 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/ΕΟΚ και
77/799/ΕΟΚ και από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 218/
92 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται
στο άρθρο 22α.

— ή όταν οι εµπορικές ή διοικητικές πρακτικές του
συγκεκριµένου τοµέα δραστηριότητας ή οι τεχνικές
συνθήκες της έκδοσης των τιµολογίων αυτών καθιστούν δυσχερή την τήρηση όλων των υποχρεώσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β).

Τα κράτη µέλη δύνανται, στους όρους που καθορίζουν,
να προβλέπουν την υποχρέωση αποθήκευσης των τιµολογίων που λαµβάνουν από πρόσωπα µη υποκείµενα στο
φόρο.

— περιγραφή του τύπου των παραδιδόµενων αγαθών ή
των παρεχόµενων υπηρεσιών,

ε) Για τους σκοπούς των στοιχείων γ) και δ) 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

Εν πάση περιπτώσει, τα τιµολόγια αυτά πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία:
— ηµεροµηνία έκδοσης,
— στοιχεία του υποκείµενου στο φόρο,

— οφειλόµενος φόρος ή δεδοµένα που επιτρέπουν τον
υπολογισµό του.
Η απλούστευση που προβλέπεται στο παρόν στοιχείο δεν
µπορεί ωστόσο να εφαρµοσθεί στις πράξεις της παραγράφου 4 στοιχείο γ).»
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6. Στην παράγραφο 9, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ε) Εφόσον τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν την ευχέρεια του
στοιχείου α) τρίτη περίπτωση για µη χορήγηση του αριθµού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ)
στους υποκείµενους στο φόρο οι οποίοι δεν πραγµατοποιούν καµία από τις πράξεις της παραγράφου 4 στοιχείο
γ), και όταν δεν έχει χορηγηθεί αριθµός αυτού του τύπου
στον προµηθευτή ή τον πελάτη, στο τιµολόγιο θα πρέπει
να αντικαθίσταται ο εν λόγω αριθµός από άλλον αριθµό,
το λεγόµενο αριθµό φορολογικού µητρώου, όπως καθορίζεται από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.
Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
δύνανται εξάλλου, εφόσον έχει χορηγηθεί στον υποκείµενο στο φόρο ο αριθµός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), να ορίζουν υποχρέωση αναγραφής
στο τιµολόγιο:
— για τις παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται στο
άρθρο 28β τίτλοι Γ, ∆, Ε και ΣΤ και τις παραδόσεις
αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 28γ τίτλος Α
και τίτλος Ε παράγραφος 3, ο αριθµός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και ο αριθµός
φορολογικού µητρώου του προµηθευτή,
— για τις λοιπές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, µόνον ο αριθµός φορολογικού µητρώου του
προµηθευτή ή µόνον ο αριθµός της παραγράφου 1
στοιχείο γ).»
Άρθρο 3
Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 22α
∆ικαίωµα πρόσβασης στα τιµολόγια που έχουν αποθηκευτεί
µε ηλεκτρονικά µέσα σε άλλο κράτος µέλος.
Όταν ένας υποκείµενος στο φόρο αποθηκεύει τα τιµολόγια
τα οποία εκδίδει ή λαµβάνει µε ηλεκτρονικά µέσα εξασφαλίζοντας επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα δεδοµένα και ο
τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος από
εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος, οι αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος έχουν,
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης
αυτών των τιµολογίων εντός των ορίων που καθορίζονται
από τις ρυθµίσεις του κράτους µέλους εγκατάστασης του
υποκείµενου στο φόρο και στο βαθµό που αυτό του είναι
αναγκαίο για τον έλεγχο.»
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Άρθρο 4

1. Στο άρθρο 10 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, πρώτη και τρίτη
περίπτωση, οι λέξεις «ή του εγγράφου το οποίο επέχει θέση
τιµολογίου» διαγράφονται.
2. Στο άρθρο 24 παράγραφος 5 και στο άρθρο 26α τίτλος Β
παράγραφος 9, οι λέξεις «ή σε κάθε άλλο έγγραφο που επέχει θέση τιµολογίου» διαγράφονται.
3. Στο άρθρο 26α τίτλος Γ παράγραφος 4, οι λέξεις «ή έγγραφο που επέχει θέση τιµολογίου» διαγράφονται.
4. Στο άρθρο 28δ παράγραφος 3 και παράγραφος 4 δεύτερο
εδάφιο, οι λέξεις «ή του εγγράφου που επέχει θέση τιµολογίου» καθώς και οι λέξεις «ή το έγγραφο αυτό» διαγράφονται.
5. Στο άρθρο 28ζ (που αντικαθιστά το άρθρο 21 της ίδιας
οδηγίας), το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
— Στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), οι λέξεις «ή άλλο έγγραφο που επέχει θέση τιµολογίου» διαγράφονται.
6. Στο άρθρο 28ιε παράγραφος 1 στοιχείο ε), οι λέξεις «ή σε
κάθε άλλο έγγραφο που επέχει θέση τιµολογίου» διαγράφονται.
Άρθρο 5
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 7
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. PICQUÉ

