ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΑΡ. 2 /2011
ΘΔΜΑ: «Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κεθαιαίνπ 1 ηεο Αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο 7/2009 θαη
επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεψλ ηεο».
Αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
Άρθρο 1
Τποτρέωζη σποβολής ζηοιτείων ηιμοκαηαλόγοσ
1. Σην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο εκπίπηνπλ:
α) Βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, ζπλεηαηξηζηηθά εξγνζηάζηα παξαγσγψλ,
εηζαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη πσινχλ ρνλδξηθψο
ζηελ εγρψξηα αγνξά είδε, πνπ εληάζζνληαη ζηνπο ΠΙΝΑΚΔΣ 1 θαη 2, εθφζνλ:
πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε, εηήζην
θχθιν εξγαζηψλ 10.000.000 επξψ θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηα βηβιία πνπ ηεξνχλ
θαη νη ρνλδξηθέο ηνπο πσιήζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά, γηα ηα ίδηα είδε είλαη ηνπιάρηζηνλ 10.000.000
επξψ. Δηδηθά γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, απαηηείηαη λα θαζνξίδνπλ νη ίδηεο ηηο ηηκέο πψιεζεο
ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ ζε ηξίηνπο κε ηελ έθδνζε δηθνχ ηνπο ηηκνθαηαιφγνπ.
β) Δπηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 3,
εθφζνλ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε νηθνλνκηθή ρξήζε
εηήζην θχθιν εξγαζηψλ 2.000.000 επξψ θαη άλσ, ζχκθσλα κε ηα βηβιία πνπ
ηεξνχλ, θαη νη πσιήζεηο ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο
είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.000.000 επξψ.
2. Οη επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ
ηηκνθαηαιφγσλ πνπ κεηαβάιινπλ ηηο ηηκέο πψιεζεο εηδψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζηνπο
ΠΙΝΑΚΔΣ 1, 2 θαη 3, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηε δ/λζε Έξεπλαο
Τηκψλ & Κφζηνπο, ηεο Υπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο (Υ.ΠΔ.Α) ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
(εθεμήο
Υπεξεζία), ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) Τηκνθαηάινγν ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε θαη νη ππεξεζίεο
πνπ πσινχλ θαη εληάζζνληαη ζηνπο ΠΙΝΑΚΔΣ 1, 2 θαη 3, ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα Α, αλεμαξηήησο αλ νη ηηκέο ηνπο κεηαβάιινληαη.
β) Τηκνθαηάινγν απνθιεηζηηθά γηα ηα είδε ή ηηο ππεξεζίεο, πνπ εληάζζνληαη
ζηνπο ΠΙΝΑΚΔΣ 1, 2, 3, ε ηηκή ησλ νπνίσλ κεηαβάιιεηαη, πνπ θαηαξηίδεηαη
ζχκθσλα κε ην Υπφδεηγκα Α.
γ) Δθφζνλ, ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ αθνξά ζε αχμεζε, έγγξαθν ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ αχμεζε
απηή.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ νη
επηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, ηνλ ΑΦΜ,
ηνλ Αξηζκφ Γ.Δ.ΜΗ, ή ηνλ αξηζκφ άιινπ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ζην νπνίν είλαη
εγγεγξακκέλεο, αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή ηνπο κνξθή, ηελ επσλπκία, ηελ έδξα
θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηει., fax & e-mail) ηνπο ΚΑΓ, θαη ην χςνο
ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κε κλεία ηεο εκεξνκελίαο πνπ έθιεηζε ε
νηθνλνκηθή ρξήζε. Τα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν
θάζε θνξά πνπ κεηαβάιινληαη.
3. Σε πεξίπησζε πνπ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2 αθνξνχλ
ζε απμεηηθή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ, ε ππεξεζία νθείιεη εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
επνκέλε ηεο παξαιαβήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 λα πξνβεί ζηελ εμέηαζή ηνπο θαη λα
δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιείςεσλ.
4. Σε πεξίπησζε πνπ ε λέα ηηκή νξηζκέλνπ είδνπο ή ππεξεζίαο πνπ
αλαθνηλψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, εκθαλίδεη
αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ, ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο
ηεο Υ.ΠΔ.Α κπνξεί, εθφζνλ ην ζεσξεί αλαγθαίν, κε έγγξαθε θιήζε ηνπ εληφο

ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 3, λα δεηά, γηα ην είδνο ή ηελ ππεξεζία
απηή, πξφζζεηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, φπσο ελδεηθηηθέο αλαιχζεηο,
ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα Β, Γ θαη Γ ζρεηηθά κε:
ηε λέα ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ, ηελ ηζρχνπζα ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ, ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή
ηηκνθαηαιφγνπ, ηελ απνινγηζηηθή ηηκή πψιεζεο (βάζεη ηεο ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο),
ηζνινγηζκφ, γεληθή εθκεηάιιεπζε, αλαιπηηθέο θαηά θιάδν εθκεηαιιεχζεηο, θαξηέιεο απνζήθεο,
απνζέκαηα, ηηκνιφγηα.
Τα ζηνηρεία θφζηνπο θαη ινηπά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα
ππνδείγκαηα Β, Γ θαη Γ, πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο θαη λα βαζίδνληαη ζε πξαγκαηνπνηεζέληα κεγέζε. Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηφλ λα
ελζσκαηψλνληαη πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα είδε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ
παξάγνληαη, εηζάγνληαη ή αγνξάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαηφπηλ παξαγγειίαο ηνπ πειάηε θαη
δελ δηαηεξνχληαη απνζέκαηα, εθφζνλ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζ’απηφ θαη απνδεηθλχεηαη απφ
έγγξαθα, πνπ ππνβάιινληαη καδί κε ηα ζηνηρεία ζηελ Υπεξεζία.
5. Η εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 2,3 θαη 4 εθθηλεί θάζε θνξά απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθ λένπ
ηελ πξνζεζκία ησλ δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπο.
Ο ρξφλνο εμέηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4
αλαζηέιιεη ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ απμεκέλσλ ηηκψλ. Σε πεξίπησζε πνπ
δεηεζεί ε ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ ή ε παξνρή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ γηα
ζπγθεθξηκέλα είδε ή ππεξεζίεο, ε αλαζηνιή έλαξμεο ηζρχνο αθνξά κφλν
απηά.
6. Η Υπεξεζία κπνξεί λα δηελεξγεί θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ
απμεκέλσλ ηηκψλ ειέγρνπο επαιήζεπζεο, ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ζε ζρέζε κε ηα βηβιία θαη
ζηνηρεία πνπ ηεξεί ε επηρείξεζε. Αλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ηα
ππνβιεζέληα ζηνηρεία είλαη αλαθξηβή γηα νξηζκέλα είδε ή ππεξεζίεο, ηφηε νη
απμεκέλεο ηηκέο γηα ηα είδε ή ηηο ππεξεζίεο απηέο παχνπλ λα ηζρχνπλ θαη ε
επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα επαλέιζεη ζηηο ηηκέο ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ
ηηκνθαηαιφγνπ, εληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε
ελεκέξσζή ηεο. Η επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ν ηζρχνλ ηηκνθαηάινγνο
αλαθιήζεθε, δελ κπνξεί λα ζέζεη ζε ηζρχ λέν ηηκνθαηάινγν κε απμήζεηο γηα ηα
είδε ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ππέβαιε αλαθξηβή ζηνηρεία, πξηλ
παξέιζνπλ ελελήληα εκέξεο απφ ηελ αλάθιεζε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ.
7. Οη επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ πξνηίζεληαη λα ζέζνπλ ζε
θπθινθνξία γηα πξψηε θνξά είδε θαη ππεξεζίεο ησλ ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 θαη 3,
ππνρξενχληαη πξνεγνπκέλσο λα ππνβάιινπλ ζηελ Υπεξεζία, ηηκνθαηάινγν
κε ηα λέα είδε θαη ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ην Υπφδεηγκα Α, θαζψο θαη λα
γλσζηνπνηήζνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπο.
8. Η ππνβνιή ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνο ηελ
Υπεξεζία γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε: times@gge.gr κε ζέκα ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Αληίζηνηρα,
ε απνζηνιή εγγξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιήζεσλ γηα ηελ
πξνζθφκηζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ, απφ ηελ Υπεξεζία πξνο ηηο επηρεηξήζεηο
γίλεηαη κε e-mail ή fax. Η ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ απφ θαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο
γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη αξηζκφ fax πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ Υπεξεζία
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο θαη ην
ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ θαηάζεζεο – παξαιαβήο ησλ εγγξάθσλ εθαξκφδεηαη ην αληίζηνηρν
άξζξν ηνπ λφκνπ «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
Άρθρο 2
Δπιβαλλόμενες διοικηηικές κσρώζεις
1. Με πξάμε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηεο Υπεξεζίαο Δπνπηείαο Αγνξάο
(ΥΠ.Δ.Α) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.
α). ζε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο αχμεζεο ηηκψλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ

ηηκνθαηαιφγνπ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη 5
ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο επηβάιιεηαη ζηελ ππφρξεε επηρείξεζε πξφζηηκν
ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ. Δπηπιένλ, θαιείηαη, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 1, εληφο πέληε εκεξψλ λα
ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, θαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο
επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000) γηα θάζε εκέξα
θαζπζηέξεζεο,
β). ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη ζηελ ππφρξεε επηρείξεζε
πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Δπηπιένλ, θαιείηαη ε επηρείξεζε,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 1, εληφο ηξηψλ
εκεξψλ λα ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, θαη ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (1.000) γηα θάζε εκέξα
θαζπζηέξεζεο.
3. Τα επηβιεζέληα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηεο επηρείξεζεο ζε δηάζηεκα 24 κελψλ απφ ηε
δηάπξαμε ηεο πξψηεο παξάβαζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, θάζε
πξαγκαηνπνίεζε αχμεζεο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2
ή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 λνείηαη σο απηνηειήο παξάβαζε.
ΠΙΝΑΚΑ 1
ΔΙΓΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΑ
1. Δίδε δηαηξνθήο πιελ λσπψλ θξεάησλ, λσπψλ ςαξηψλ, λσπψλ
ιαραληθψλ θαη λσπψλ θξνχησλ.
2. Με αιθννινχρα πνηά.
3. Μπχξεο, θξαζηά.
ΠΙΝΑΚΑ 2
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΔΙΓΗ
1. Δίδε άκεζεο θαηαλάισζεο λνηθνθπξηνχ (είδε θαζαξηζκνχ, ινηπά
εθφδηα λνηθνθπξηνχ).
2. Δίδε αηνκηθήο θξνληίδαο (αλαιψζηκα) πιελ θαιιπληηθψλ.
3. Φαξηηθά ( ραξηνπεηζέηεο, ραξηί πγείαο, ραξηνκάληηια, ραξηί
θνπδίλαο).
4. Σρνιηθά είδε, γξαθηθή χιε.
5. Γεσξγηθά θάξκαθα.
6. Ληπάζκαηα.
7. Αγξνηηθνί ζπφξνη.
8. Σχλζεηεο ζπζθεπαζκέλεο δσνηξνθέο εθηξνθήο παξαγσγηθψλ
δψσλ.
ΠΙΝΑΚΑ 3
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
1. Σπλεξγεία απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ηξνρνθφξσλ.
2. Σέξβηο ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ.
3. Φψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ ηξνρνθφξσλ.
4. Γεξνθνκεία ηδησηηθά.
5. Γηαγλσζηηθά Κέληξα
6. Καηαζηήκαηα Δζηίαζεο Αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο.
Τα ππνδείγκαηα & πιήξεο ε αγνξαλνκηθή δηάηαμε είλαη αλαξηεκέλα ζην δηαδίθηπν ζηελ
ειεθηξνληθή δ/λζε: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/ada/4%CE%9139%CE%A6-%CE%9B

