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ΚΟΙΝΗ ΥΠOΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης περί καθορισµού τέλους, καθώς και κάθε σχετικής
λεπτοµέρειας µε αυτό, για ενεργές, αποθεµατικές και αργούσες παραχωρήσεις
µεταλλείων και για άδειες µεταλλευτικών ερευνών
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 167).
3. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α’ 20).
4. Το π.δ. 25/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 21, διορθώσεις σφαλµάτων ΦΕΚ Α’ 22).
5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό Υ59/16.2.2015 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών ∆ηµήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ Β’ 256).
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α’ 277), και
ειδικότερα του άρθρου 176, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του
ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 24) και ακολούθως µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4203/2013
«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 235).
7. Την υπ’ αρ. ∆8/∆/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, µε την οποία
καθορίστηκε τέλος, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια µε αυτό, για ενεργές, αποθεµατικές
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και αργούσες παραχωρήσεις µεταλλείων και για άδειες µεταλλευτικών ερευνών (ΦΕΚ Β’
1800).
8. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 7 κοινής υπουργικής απόφασης, προκειµένου
α) να διασαφηνιστούν τεχνικές λεπτοµέρειες εφαρµογής, β) να προβλεφθεί µεταβατική
διάταξη για την πρώτη εφαρµογή της (τέλη έτους 2013), όσον αφορά την προθεσµία
υποβολής στην αρµόδια Υπηρεσία των αναγκαίων στοιχείων για τον υπολογισµό και τη
βεβαίωση του τέλους για τις ενεργές παραχωρήσεις µεταλλείων και γ) να δοθεί µία εύλογη
παράταση για την πρώτη εφαρµογή της (τέλη έτους 2013), όσον αφορά την προθεσµία
καταβολής του τέλους για τις αποθεµατικές και αργούσες παραχωρήσεις µεταλλείων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. ∆8/∆/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 κοινής απόφασης των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, µε την οποία
καθορίστηκε τέλος, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια µε αυτό, για ενεργές, αποθεµατικές
και αργούσες παραχωρήσεις µεταλλείων και για άδειες µεταλλευτικών ερευνών (ΦΕΚ Β’
1800) ως ακολούθως:
α) Στην παράγραφο Β1(1) η φράση «την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία
της τιµολόγησης» τροποποιείται ως εξής: «την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την
ηµεροµηνία έκδοσης του τελικού τιµολογίου πώλησης». Στην παράγραφο Β1(2) η φράση
«ως διαφορά της τιµολογηθείσας αξίας (FOB ή FOT)» τροποποιείται ως εξής: «ως διαφορά
της αξίας των πωλήσεων (FOB ή FOT)».
β) Στην παράγραφο Β2(α) η φράση «την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας
έκδοσης του τιµολογίου πώλησης» τροποποιείται ως εξής: «την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας έκδοσης του τελικού τιµολογίου πώλησης».
γ) Στην παράγραφο Β2(α) περίπτωση α.3 η φράση «µε βάση τις πληρωτέες τιµολογηθείσες
ποσότητες» τροποποιείται ως εξής: «µε βάση τις πληρωτέες τιµολογηθείσες ποσότητες, όπως
αυτές αναγράφονται στα τελικά τιµολόγια πώλησης».
δ) Στην παράγραφο Β2(β) η φράση «την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας
έκδοσης του τιµολογίου πώλησης» τροποποιείται ως εξής: «την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας έκδοσης του τελικού τιµολογίου πώλησης».
ε) Στην παράγραφο Β2(γ) οι φράσεις «ο συντελεστής τέλους (Σ) ορίζεται σταθερός και ίσος
µε δέκα τοις εκατό (10%) και εφαρµόζεται επί της διαφοράς της τιµολογηθείσας αξίας (FOB ή
FOT) µείον το κόστος παραγωγής. Η αξία των πωλήσεων προσδιορίζεται από το σύνολο των
εκδοθέντων εντός του δωδεκαµήνου, για το οποίο επιβάλλεται το τέλος, τιµολογίων της
επιχείρησης» τροποποιούνται ως εξής: «ο συντελεστής τέλους (Σ) ορίζεται σταθερός και ίσος
µε δέκα τοις εκατό (10%) και εφαρµόζεται επί της διαφοράς της αξίας των πωλήσεων (FOB ή
FOT) µείον το κόστος παραγωγής. Η αξία των πωλήσεων προσδιορίζεται από το σύνολο των
εκδοθέντων εντός του δωδεκαµήνου, για το οποίο επιβάλλεται το τέλος, τελικών τιµολογίων
της επιχείρησης».
στ) Μετά την παράγραφο ∆ προστίθεται παράγραφος Ε ως εξής:
«Ε. Για την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, που αφορά τέλη έτους 2013, οι εκµεταλλευτές
ενεργών παραχωρήσεων µεταλλείων υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρµόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αναλυτική
κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο Β3 το αργότερο µέχρι 30/6/2015. Οµοίως, το
αργότερο µέχρι 30/6/2015, υποχρεούνται οι έχοντες τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης
αποθεµατικών ή αργουσών παραχωρήσεων µεταλλείων να καταβάλουν το ποσό του τέλους
έτους 2013 και να προσκοµίσουν στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχετικό διπλότυπο είσπραξης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις παραγράφους Γ3 και Γ4, όσον αφορά τις αποθεµατικές παραχωρήσεις
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µεταλλείων, και ∆3 και ∆4, όσον αφορά τις αργούσες παραχωρήσεις µεταλλείων. Στην
περίπτωση αυτή οι παράγραφοι Γ5 και ∆5 για τις αποθεµατικές και τις αργούσες
παραχωρήσεις µεταλλείων αντίστοιχα, εφαρµόζονται µετά την πάροδο της προθεσµίας που
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο».
ζ) Οι παράγραφοι Ε, ΣΤ, Ζ και Η αναριθµούνται σε ΣΤ, Ζ, Η και Θ αντίστοιχα.
η) Όπου στην τροποποιούµενη απόφαση αναφέρεται «η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» νοείται η αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. ∆8/∆/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 κοινή
υπουργική απόφαση.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
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