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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Οικ.16289/
330/27−5−1999 (ΦΕΚ Β΄ 987) κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση,
για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας
με το άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για
την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών με−
λών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού
υπό πίεση στην αγορά» (αναδιατύπωση). .................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ.19205/ΔΤΒΝ305
(1)
Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Οικ.16289/
330/27−5−1999 (ΦΕΚ Β΄ 987) κοινής υπουργικής από−
φασης σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, για τη
συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το άρ−
θρο 49 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου «για την εναρμόνιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγο−
ρά» (αναδιατύπωση).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1 περ. στ, 2 και 3) και
3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).
4. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
5. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Την κοινή υπουργική απόφαση Οικ. 16289/330/27−5−1999
(Β΄ 987) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με
την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση»,
όπως ισχύει.
8. Την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου «για την εναρμόνιση των νομοθε−
σιών των κρατών μελών σχετικά με την διαθεσιμότητα
του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά» (αναδιατύπωση)
και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 49 αυτής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. Οικ.16289/330/27−5−1999 (Β΄ 987) κοινής
υπουργικής απόφασης σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πί−
εση, ως προς το άρθρο 9, για τη συμμόρφωση της Ελλη−
νικής Νομοθεσίας με το άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/68/
ΕΕ (EE L189/164/27.6.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «για την εναρμόνιση των νομοθε−
σιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα
του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά» (αναδιατύπωση).
Άρθρο 2
Τροποποίηση
Το άρθρο 9 της Οικ.16289/330/27−5−1999 (Β΄ 987) κοινής
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ)
1. Ο εξοπλισμός υπό πίεση που αναφέρεται στο άρθρο
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3 παράγραφος 1 ταξινομείται σε κατηγορίες αύξοντος
κινδύνου βάσει του παραρτήματος ΙΙ.
Για τους σκοπούς της ως άνω ταξινόμησης, τα ρευστά
κατανέμονται στις ακόλουθες δύο ομάδες:
α) στην ομάδα 1 η οποία περιλαμβάνει ρευστά που
αποτελούνται από ουσίες και μείγματα όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 σημεία 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008, που ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με
τις ακόλουθες τάξεις κινδύνων από φυσικούς παράγο−
ντες ή κινδύνων για την υγεία που ορίζονται στα μέρη
2 και 3 του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού:
i. ασταθή εκρηκτικά ή εκρηκτικά των υποδιαιρέσεων
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5.
ii. εύφλεκτα αέρια, κατηγορίες 1 και 2,
iii. οξειδωτικά αέρια, κατηγορία 1,
iv. εύφλεκτα υγρά, κατηγορίες 1 και 2,
v. εύφλεκτα υγρά, κατηγορία 3, όταν η ανώτατη επι−
τρεπόμενη θερμοκρασία υπερβαίνει το σημείο ανάφλε−
ξης,
vi. εύφλεκτα στερεά, κατηγορίες 1 και 2
vii. αυτοαντιδρώσες ουσίες και μείγματα, τύποι Α έως
F,
viii. πυροφορικά υγρά, κατηγορία 1,
ix. πυροφορικά στερεά, κατηγορία 1,
x. ουσίες και μείγματα τα οποία, σε επαφή με το νερό,
εκλύουν εύφλεκτα αέρια, κατηγορίες 1, 2, και 3,
xi. οξειδωτικά υγρά, κατηγορίες 1, 2 και 3,
xii. οξειδωτικά στερεά, κατηγορίες 1, 2, και 3,
xiii. οργανικά υπεροξείδια, τύποι Α έως F,
xiv. οξεία τοξικότητα από του στόματος, κατηγορίες
1 και 2
xv. οξεία τοξικότητα δια του δέρματος, κατηγορίες
1 και 2,
xvi. οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής, κατηγορίες
1, 2 και 3,
xvii. ειδική τοξικότητα στα όργανα−στόχους – εφάπαξ
έκθεση, κατηγορία 1.
Η ομάδα 1 περιλαμβάνει επίσης ουσίες και μείγματα
που περιέχονται σε εξοπλισμό υπό πίεση με ανώτατη
επιτρεπόμενη θερμοκρασία TS η οποία υπερβαίνει το
σημείο ανάφλεξης του ρευστού.
β) στην ομάδα 2, η οποία περιλαμβάνει όλες τις ουσίες
και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στο στοιχείο α).
2. Όταν ένα δοχείο αποτελείται από πολλούς θαλά−
μους, κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία κα−
θενός από τους μεμονωμένους θαλάμους. Όταν ένας
θάλαμος περιέχει περισσότερα ρευστά, ταξινομείται σε
συνάρτηση με το ρευστό που απαιτεί την υψηλότερη
κατηγορία κινδύνου».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ)
Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης
αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2015.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ: 1049
(2)
Τροποποίηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 ως προς το
χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 8 και 10 του άρ−
θρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το Ν. 2859/2000 −
ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 − ΦΕΚ Α΄ 170),
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 (ΦΕΚ Β΄
2382/8.9.2014) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης
ΦΠΑ».
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε
του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης
θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄
222) όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 2 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 τροπο−
ποιείται ως εξής: «Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει
για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και
εφεξής.»
2. Η παράγραφος 3 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 τρο−
ποποιείται ως εξής: «Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οι−
κονομικών ΠΟΛ 1149/2011 και 1129/2013 καταργούνται
από 1.4.2015».
3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της δή−
λωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS» αντι−
καθίσταται όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση, κατόπιν των εξής τροποποιήσεων:
α) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος στον
κωδικό «006».
β) Προστίθεται νέος κωδικός «312» στον πίνακα Β΄ του
εντύπου με λεκτικό «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ».

