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ΦΠΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ι1. Εθνικό νομικό πλαίσιο
Αρχικός νόμος: Ν. 1642/1986 (Ισχύς 1.1.1987)
Κωδικοποίηση νομοθεσίας μέχρι το 2000 με: Ν. 2859/2000 (Ισχύς 7.11.2000)
Τροποποιήσεις του Ν. 2859/7.11.2000 με διάφορους νόμους.

Ι2. Κοινοτικό Νομικό Πλαίσιο
Βασική οδηγία: 6η οδηγία ΦΠΑ (77/388/ΕΟΚ), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 1777/2005
Οδηγίες εφαρμογής της 77/388/ΕΟΚ Νέα Οδηγία ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ
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ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΠΑ
O Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι κοινοτικός φόρος και τυπικά και
ουσιαστικά.
 Τυπικά, γιατί το θεσμικό του πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο δεν είναι τίποτα
άλλο παρά διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου που ενσωματώνονται σχεδόν
αυτούσιες στο Εθνικό μας Δίκαιο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι
Ν.1642/86 και Ν.2093/92, οι οποίοι βασίζονται στις αντίστοιχες Κοινοτικές
Οδηγίες 77/388/ΕΟΚ και 91/680/Ε.Κ.
 Ουσιαστικά, γιατί τα περιθώρια παρεκκλίσεων τόσο από νομικής πλευράς
όσο και από πλευράς εφαρμογής είναι ελάχιστα.
Με τις Οδηγίες (Directives) της ΕΕ καθορίζονται οι βασικές αρχές εφαρμογής
και οι Εθνικές Φορολογικές Διοικήσεις μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες
μόνο σε εφαρμοστικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση του
νομικού πλαισίου όπως:
 χρόνος και τρόπος υποβολής των δηλώσεων,
 τρόπος καταβολής του φόρου ή
 τρόπος επιστροφής του φόρου,
 διαδικασίες επιστροφής του φόρου κ.λ.π.).
Όλες οι μεταβολές του Φ.Π.Α. προέρχονται από το σχετικό Κοινοτικό Δίκαιο, το
οποίο υιοθετείται στο Εθνικό μας Δίκαιο.
Η μεταβολή στον τομέα του Φ.Π.Α. που έγινε με το Ν. 2992/2002, άρθρο 18,
κατ΄ εφαρμογή της Οδηγίας 2000/65/Ε.Κ, η οποία τροποποίησε στο σχετικό
θέμα τις διατάξεις της 6ης Οδηγίας Φ.Π.Α. (77/388/ΕΟΚ).
Ακόμη, ο ΦΠΑ, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Είναι έμμεσος φόρος, ο οποίος επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή της
χώρας.
 Είναι αναλογικός γιατί οι συντελεστές1 του είναι σταθεροί και δεν
εξαρτώνται από από το ύψος της φορολογητέας βάσης,
 Είναι φόρος επί των συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του
ΦΠΑ,
 Είναι ουδέτερος για τις επιχειρήσεις και επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο
αγαθά και υπηρεσίες ανεξάρτητα από την προέλευση και τα στάδια
συναλλαγών μέχρι τον τελικό καταναλωτή,
 Είναι επιρριπτόμενος από τον υπόχρεο στον αντισυμβαλλόμενο και ο
πωλητής του αγαθού ή ο παρέχων την υπηρεσία είναι υπόχρεος να καταβάλει
αυτόν στην Δ.Ο.Υ. ακόμη και αν ο αγοραστής αρνηθεί2 την καταβολή του.
Συνεπώς ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι:
 ένας γενικός έμμεσος φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο εσωτερικό
της χώρας και επιρρίπτεται στους καταναλωτές.
1

Σήμερα ισχύουν ο κανονικός 19%, ο χαμηλός 9% και ο ειδικός μειωμένος 4,5% με τις
αντιστοιχες μειώσεις στα νησιά του Αιγαίου.
2

Στην περίπτωση αυή η ανακύπτουδα διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων είναι αστική και
επιλύεται δικαστικά χωρίς οποιασδήποτε παρέμβαση της αροδίας Δ.Ο.Υ.
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 Πρόκειται για ένα φόρο που επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων και
καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας
(βιομηχανία, βιοτεχνία κ.λ.π.) και της εμπορίας των αγαθών (χονδρικό και
λιανικό εμπόριο) και
 που υπολογίζεται ουσιαστικά μόνο στην αξία η οποία προστίθεται από
κάθε επιχείρηση, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ αξίας παράδοσης των αγαθών
και αξίας κτήσης τους.
Εξαίρεση της περιοχής του Αγίου Όρους. Με την παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου καθιερώνεται εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του φόρου για την
περιοχή του Αγίου Όρους, το οποίο άλλωστε διέπεται από ιδιαίτερο καθεστώς
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Συντάγματος του έτους 1975.
Έτσι σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του κοινοποιούμενου
νόμου, η περιοχή του Αγίου Όρους είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του
Φ.Π.Α., ο οποίος δεν ισχύει στον εθνικό αυτό χώρο της μοναστηριακής
κοινότητας. Συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι ότι η εν λόγω περιοχή θεωρείται
ως ιδιόρρυθμο φορολογικό έδαφος της χώρας. Αυτό συνεπάγεται ότι οι πράξεις
που θα ενεργούνται μέσα στην περιοχή αυτή (παραδόσεις αγαθών και παροχές
υπηρεσιών), δε θα υπάγονται στο φόρο. Επίσης, δε θα φορολογούνται οι
παραδόσεις αγαθών που γίνονται από τον άλλο εθνικό χώρο προς την περιοχή
του Αγίου Όρους, γιατί θεωρούνται ως «οιονεί εξαγωγές». Αντίθετα, θα
φο¬ρολογούνται ως «οιονεί εισαγωγές» οι αγορές αγαθών που θα
πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της λοιπής Ελλάδας από την περιοχή του Αγίου
Όρους.

ΙΙΙ. Αντικείμενο του φόρου
ΙΙΙ.1. Πράξεις που υπάγονται στο Φ.Π.Α..
Με το άρθρο 2 προσδιορίζεται το αντικείμενο του φόρου, δηλαδή οι πράξεις
που υπάγονται σ΄ αυτόν. Οι πράξεις αυτές, που ορίζονται και αναλύονται στα
άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του νόμου 1642/86 (αλλά και του ν. 2859/2000),
αναφέρονται αφενός στις πράξεις που ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας
(παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών) και αφετέρου στην εισαγωγή
αγαθών από το εξωτερικό.
ΙII.2. Παράδοση αγαθών - παροχή υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του εν λόγω άρθρου 2, αντικείμενο του φόρου
είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον
πραγματοποιούνται:
 από επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα),
 μέσα στην ελληνική επικράτεια (εσωτερικό της χώρας) από τον υποκείμενο
στο φόρο, ο οποίος ενεργεί τις πράξεις αυτές με την ιδιότητα του αυτή, δηλαδή
σαν υποκείμενος στο φόρο μέσα στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος του,
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου.
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Επισημαίνεται ότι η έννοια της παράδοσης3 αγαθών, είναι ευρύτερη από την
πώληση και καταλαμβάνει και άλλες πράξεις εκτός από αυτή (αυτοπαράδοση,
απαλλοτρίωση, ανταλλαγή κ.λ.π.).
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
α. Ο Φ.Π.Α. καλύπτει όλο το φάσμα των συναλλαγών στο εσωτερικό της χώρας,
αφού επιβάλλεται σ΄ όλες τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών,
με εξαίρεση τις απαλλασσόμενες πράξεις για τις οποίες γίνεται λόγος στα οικεία
άρθρα,
β. στο φόρο υπόκεινται κατ΄ αρχήν μόνο οι πράξεις που γίνονται με αντάλλαγμα
και όχι από χαριστική αιτία (π.χ. δωρεά). Στην έννοια του ανταλλάγματος
περιλαμβάνεται όχι μόνο το χρήμα αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή
αντιπαροχής (π.χ. είδος).
Η ύπαρξη όμως ανταλλάγματος δεν είναι πάντοτε αναγκαία για να θεωρηθεί ως
φορολογητέα η παράδοση. Ορισμένες πράξεις φορολογούνται αν και δεν
γίνονται με αντάλλαγμα, όπως π.χ. οι αυτοπαραδόσεις που αναφέρονται στις
διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του κοινοποιούμενου νόμου.
γ. ως φορολογητέες πράξεις θεωρούνται οι συναλλαγές που γίνονται από
υποκείμενο στο φόρο στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και
όχι οποιεσδήποτε πράξεις που γίνονται ευκαιριακά από μη υποκείμενους στο
φόρο (ιδιώτες), ή από υποκείμενους στο φόρο που δεν ενεργούν με την
ιδιότητά τους αυτή. Έτσι, π.χ. η πώληση από έναν έμπορο ξυλείας του ιδιωτικού
αυτοκινήτου του δεν αποτελεί υποκείμενη στο φόρο πράξη, αφού για την πράξη
αυτή δεν ενεργεί στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητάς του. Επίσης,
η πώληση από ιδιώτη του παλαιού ιδιωτικού του αυτοκινήτου ή άλλου παλαιού
κινητού πράγματος, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α., γιατί ο ιδιώτης δεν είναι
υποκείμενος στο φόρο. Η περαιτέρω όμως πώληση του ίδιου πράγματος από
τον αγοραστή θα υπαχθεί σε Φ.Π.Α., αν βέβαια αυτός είναι υποκείμενος στο
φόρο και ενεργεί την πώληση αυτή στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής
δραστηριότητάς του.
Το ίδιο ισχύει και για την πώληση από ιδιώτη καινούριων πραγμάτων, αρκεί η
πώληση αυτή να γίνεται ευκαιριακά. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η παραχώρηση με
αντάλλαγμα του δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείων, ορυχείων ή δασών
δεν υπάγεται στο φόρο προστιθέμενης αξίας.
δ. απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο φόρο της παράδοσης
αγαθών είναι η πραγματοποίησή της μέσα στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή
στο εσωτερικό της χώρας, όπως αυτό ορίζεται από τους ελληνικούς νόμους και
το διεθνές δίκαιο. Επισημαίνεται γενικά, ότι ως εσωτερικό της χώρας νοείται η
έκταση της ελληνικής επικράτειας που περικλείεται από τα εθνικά σύνορα αλλά
και από οποιαδήποτε περιοχή που γειτνιάζει με τα χωρικά ύδατα της ελληνικής
επικράτειας μέσα στα οποία είναι δυνατό να ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα
της Ελλάδας, σε σχέση με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων του βυθού και του υπεδάφους αυτής.
III.3. Εισαγωγή αγαθών.

3

Βλέπε παρακάτω έννοια παράδοσης αγαθών.
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Η δεύτερη κατηγορία πράξεων που υπάγονται στο φόρο, εκτός από την
παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την περίπτωση β΄
του εν λόγω άρθρου, είναι η εισαγωγή αγαθών στην ελληνική επικράτεια.
Επισημαίνεται εδώ ότι η εισαγωγή αγαθών φορολογείται αντικειμενικά, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του εισαγωγέα, δηλαδή χωρίς να εξετάζεται
αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την
εισαγωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητάς του.
Συνεπώς η εισαγωγή αγαθών θα φορολογηθεί και όταν ακόμα ο εισαγωγέας
είναι πρόσωπο που δεν ασκεί καμιά οικονομική δραστηριότητα (ιδιώτης).

ΙV. Υποκείμενοι στο φόρο.
ΙV1. Έννοια - ιδιότητες των υποκείμενων στο φόρο.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 δίνεται ο ορισμός του «υποκείμενου στο φόρο
δηλ. του προσώπου που θα είναι κατ΄ αρχήν υπεύθυνο έναντι του Δημοσίου για
την απόδοση του φόρου που έχει εισπράξει από άλλους συναλλασσόμενους μ΄
αυτόν (πελάτες), όταν ενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής
υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό «στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί, κατά
τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, αδιάφορα από τον τόπο
εγκατάστασης τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας
αυτής».
Από τον πιο πάνω ορισμό προκύπτει, ότι για να υπαχθεί κάποιος στο φόρο
πρέπει να συγκεντρώνει τις ακόλουθες ιδιότητες:
α. Να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) ή ένωση
προσώπων.
Επομένως, υποκείμενοι στο φόρο μπορεί να είναι, εκτός από τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση και τα νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (π.χ. ανώνυμες εταιρείες,
Ε.Π.Ε., ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες ή κατά μετοχές εταιρείες, συνεταιρισμοί,
κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λ.π.).
Διευκρινίζεται ότι στο φόρο υπάγεται και η συμπλοιοκτησία, καθώς και οι
ιδιότυπες μεταφορικές επιχειρήσεις.
β. Να ασκεί οποιαδήποτε «οικονομική δραστηριότατα4», ανεξάρτητα από τον
τόπο εγκατάστασης (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), τον επιδιωκόμενο σκοπό
4

Στην έννοια της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία απαιτείται να ασκεί ένα πρόσωπο
για να θεωρηθεί ως υποκείμενο στο φόρο, περιλαμβάνεται η δραστηριότητα του παραγωγού
(βιομήχανου, βιοτέχνη, χειροτέχνη κ.λ.π.), του εμπόρου γενικά (χονδρεμπόρου ή λιανοπωλητή),
καθώς και η δραστηριότητα αυτού που παρέχει υπηρεσίες.
Στις πιο πάνω φορολογητέες δραστηριότητες περιλαμβάνονται και οι εργασίες εξόρυξης
(μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις κλπ.), οι δραστηριότητες των αγροτών όπως αυτές
ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 , ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο υπαγωγής τους στο
ειδικό καθεστώς αγροτών το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 33 του κοινοποιούμενου νόμου ,
καθώς και οι δραστηριότητες των ελεύθερων ε¬παγγελματιών.
Επίσης, ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται και η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή άυλου
αγαθού, που γίνεται με σκοπό την άντληση από αυτό εσόδων. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 7

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
(κερδοσκοπικό ή μη) και το αποτέλεσμα της δραστηριότητας του (κέρδος ή
ζημία).
Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι υποκείμενος στο φόρο μπορεί να είναι στην
Ελλάδα και πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στο εξωτερικό. Π.χ. Έλληνας ή
ξένος υπήκοος που είναι εγκαταστημένος στο εξωτερικό (σε Κράτος - μέλος της
ΕΟΚ ή τρίτη χώρα), όταν κάνει μέσα στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 , είναι υποκείμενος και οφείλει για τις
πράξεις αυτές να πληρώσει φόρο στη χώρα μας.
Επίσης, υποκείμενοι στο φόρο μπορεί να είναι και οι συνεταιρισμοί
οποιασδήποτε μορφής (προμηθευτικοί, αγροτικοί κ.λπ.), γιατί προκειμένου να
χαρακτηριστεί κάποιο φυσικό η νομικό πρόσωπο ως υποκείμενος στο φόρο δεν
ασκεί καμία επίδραση αν αυτό επιδιώκει κερδοσκοπικό ή όχι σκοπό.
Τέλος, το πρόσωπο που ασκεί κάποια επαγγελματική δραστηριότητα είναι
υποκείμενο στο φόρο, ακόμη και αν δεν πραγματοποιεί από τη δραστηριότητα
αυτή κέρδος, αλλά ζημία. Π.χ. έμπορος αγοράζει έτοιμα ενδύματα αξίας
100.000 δρχ., τα οποία αργότερα αναγκάζεται να τα πωλήσει κάτω από το
κόστος τους, έστω 90.000 δρχ. (απαξίωση εμπορευμάτων λόγω αλλαγής της
μόδας). Στην περίπτωση αυτή ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη
σχετική δήλωση στο Δημόσιο, έστω και αν η δήλωση είναι αρνητική. Δηλαδή, ο
έμπορος αυτός που πώλησε τα εμπορεύματα με ζημιά του, δεν παύει να είναι
απ΄ αυτό το λόγο υποκείμενος στο φόρο.
γ. Να ενεργεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του με τρόπο ανεξάρτητο.
Το τελευταίο αυτό σημαίνει ότι για να υπαχθεί κάποιος στο φόρο δεν πρέπει να
έχει με τον εργοδότη ή τον εντολέα του σχέσεις μίσθωσης εργασίας ή
οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση εξάρτησης.

ΙV2. Εξαίρεση εξαρτημένης εργασίας.
Όπως διευκρινίζεται και από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3, δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική
δραστηριότητα και επομένως δεν υπόκεινται στο φόρο, οι μισθωτοί και τα
άλλα φυσικά πρόσωπα «..τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με
σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί
δεσμούς εξάρτησης όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και
συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη».
Γενικά η παροχή εξαρτημένης μισθωτής εργασίας βρίσκεται έξω από το πεδίο
εφαρμογής του Φ.Π.Α., γι΄ αυτό είχε εφαρμογή το χαρτόσημο 1,2% που βάρυνε
τις αμοιβές από μισθούς το οποίο δεν καταργείται με την εφαρμογή του Φ.Π.Α.
αλλά αργότερα με ειδικές διατάξεις.
Παραδείγματα:
 Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., οι ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.λπ.
ασκούν μεν οικονομική δραστηριότητα (παρέχουν υπηρεσίες), αλλά η
παρεχόμενη εργασία είναι εξαρτημένη και όχι ανεξάρτητη, όπως απαιτεί ο
νόμος ( άρθρο 3 παράγ. 1 ).

π.χ. η εκμίσθωση ενός μηχανήματος ή η παραχώρηση του δικαιώματος ενός διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, μιας μεθόδου παραγωγής (know how), ενός εμπορικού σήματος κ.τ.λ.
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 οι αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων, οι οποίες, για την εφαρμογή
του Φ.Π.Α., θεωρούνται μισθός που δίνεται έναντι παρεχόμενων υπηρεσιών
που είναι εξαρτημένες. Διευκρινίζεται σχετικά ότι δεν έχει σημασία το πώς
χαρακτηρίζονται οι αμοιβές αυτές στη φορολογία εισοδήματος. Οι δύο
φορολογίες (Φ.Π.Α. και εισόδημα) είναι ανεξάρτητες, γι΄ αυτό και στο Φ.Π.Α.
φορολογούνται όλες οι δραστηριότητες, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα (κέρδος
ή ζημία).
 Διευκρινίζεται συμπληρωματικά, ότι οι υπάλληλοι του δημοσίου και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συνδέονται με τον εργοδότη τους με
σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, παρέχουν εξαρτημένη
εργασία και συνεπώς είναι έξω από το πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α..
 Επίσης, έξω από το πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α. είναι και οι υπάλληλοι,
καθώς και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τον εργοδότη τους (Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμούς) με σχέση μίσθωσης έργου, γιατί στην περίπτωση
αυτή που παρέχεται υπηρεσία κατά τρόπο διαρκή, δημιουργείται μεταξύ αυτών
(συμβασιούχων) και του εργοδότη τους δεσμός εξάρτησης που αποκλείει την
εφαρμογή του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
εδάφιο δεύτερο του Ν. 1642/1986 .
 Έτσι π.χ. οι καθαρίστριες και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τον
εργοδότη τους με σχέση μίσθωσης έργου, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν
χαρτόσημο για την αμοιβή τους που προέρχεται από την εργασία αυτή και θα
φορολογούνται με Φ.Π.Α. (βλ. αποφάσεις Σ. 800/1 29/4.3.87 , Σ.
866/139/10.3.87 και σχετική Σ. 1166/182/6.4.87 ). Ακόμη εισηγητές σεμιναρίων
κλπ.
 Οι αμοιβές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε τρίτους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Φ.Σ., σημειώνουμε ότι αυτές δε θα υπάγονται
στο Φ.Π.Α., αλλά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της
φορολογίας χαρτοσήμου, εφόσον βέβαια ο τρίτος που εισπράττει την αμοιβή
δεν υποχρεούται σε έκδοση και υποβολή στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Φ.Σ. και δεν είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α..
Ειδικότερα, όσον αφορά την αμοιβή που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους
ντίλερς (DEALERS), που πωλούν αγαθά για λογαριασμό των επιχειρήσεων, δε
θα υπολογίζεται σ΄ αυτή Φ.Π.Α., με τις προϋποθέσεις ότι:
α) η αμοιβή αυτή περιλαμβάνει στην τιμή που πωλούν οι επιχειρήσεις τα αγαθά
τους μέσω των ντίλερς και στην οποία υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και
β) ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους ντίλερς υποβάλλουν στο TAXIS
καταστάσεις για τις αμοιβές που καταβάλλουν στους τρίτους (ντίλερς).
Έτσι, οι επιχειρήσεις αυτές στις αποδείξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. που
εκδίδουν για την αμοιβή των ντίλερς, δε θα υπολογίζουν Φ.Π.Α., εφόσον
συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις. Διαφορετικά όμως συμβαίνει όταν ο
ντίλερ είναι υποκείμενος στο φόρο και εκδίδει για την αμοιβή του αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή θα υπολογίσει Φ.Π.Α., που θα
εισπράξει από την επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας εργάζεται, η οποία
στη συνέχεια θα τον εκπέσει, ως φόρο εισροών, από το φόρο που αναλογεί στις
εκροές της (πωλήσεις της).
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ΙV3. Σχέση υποκείμενου στο φόρο και επιτηδευματία.
Γενικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο όρος «υποκείμενος στο φόρο»
χρησιμοποιείται με την έννοια του όρου «επιτηδευματίας» του Κ.Β.Σ., με τη
διαφορά ότι ο πρώτος όρος έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, αφού εκτός από
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν στο συναλλακτικό κύκλωμα και
επιδιώκουν το κέρδος, περιλαμβάνει για ορισμένες πράξεις ή δραστηριότητες
και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αναπτύσσεται
αμέσως πιο κάτω στην ερμηνεία των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου
4.

ΙV4. Μη υποκείμενες στο φόρο δραστηριότητες των Ν.Π.Δ.Δ.
Στην παρ. 2 του άρθρου 4 καθορίζεται η φορολογική θέση των Ν.Π.Δ.Δ. εν γένει,
δηλαδή οι περιπτώσεις υπαγωγής ή μη των προσώπων αυτών στο Φ.Π.Α..
Ειδικότερα:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι το «Ελληνικό Δημόσιο,
οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δε
θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και
παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους,
ακόμα και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές».
Από την ερμηνεία της διάταξης αυτής προκύπτει ότι τα εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. δε
θεωρούνται κατ αρχήν ως υποκείμενα στο φόρο για τις πράξεις που κάνουν
κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, έστω και αν γι΄ αυτές εισπράττουν
κάποιο αντάλλαγμα (είσπραξη τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.). Δηλαδή, τα
πρόσωπα αυτά δεν υπόκεινται στο φόρο εφόσον ενεργούν πράξεις (παράδοση
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών), που ανάγονται στα πλαίσια της εκτέλεσης της
αποστολής τους.
Έτσι π.χ. οι υπηρεσίες που παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο στους πολίτες μέσω
των κεντρικών ή περιφερειακών του Υπηρεσιών (Υπουργείων, Νομαρχιών,
Οίκον. Εφοριών, Γεωργικών Υπηρεσιών κ.λπ.), δεν υπόκεινται στο φόρο, έστω
και αν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στους ιδιώτες με κάποιο αντάλλαγμα
(π.χ. τέλη χαρτοσήμου για έκδοση κάποιου πιστοποιητικού ή την επικύρωση
κάποιου εγγράφου κ.λπ.).
Αντίθετα, σε περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω πρόσωπα ασκούν
δραστηριότητες που εκφεύγουν της αποστολής τους, τότε υπόκεινται στο
φόρο, όπως ακριβώς οποιοσδήποτε άλλος υποκείμενος στο φόρο.
Έτσι, αν π.χ. το Δημόσιο πωλεί μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ. (πρώην ΟΔΙΣΥ) παλαιά υλικά
(αυτοκίνητα κ.λπ.) θα υπαχθεί στο Φ.Π.Α. Επίσης, αν το Δημόσιο, οι Δήμοι ή οι
Κοινότητες εκμεταλλεύονται οι ίδιοι καφέ - μπαρ, αναψυκτήρια, τουριστικά,
περίπτερα, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ), κατασκηνωτικούς
χώρους (κάμπινγκ), πλαζ κ.λπ. ή καταστήματα τροφίμων για τον εφοδιασμό των
δημοτών τους, τότε θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο και συνεπώς πρέπει
να εισπράττουν Φ.Π.Α. και να τον αποδίδουν στο Δημόσιο.
Τέλος, τα πιο πάνω Ν.Π.Δ.Δ. υπάγονται στο φόρο και όταν πωλούν διάφορα
αγαθά που παράγουν τα ίδια, έστω και για ερευνητικούς σκοπούς, όπως π.χ.
συμβαίνει με το Ερευνητικό Κέντρο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» όταν πωλεί ραδιοϊσότοπα
που παράγει το ίδιο για τη διευκόλυνση των ερευνών του.
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Διευκρινίζεται πάντως ότι η ερμηνεία του όρου «εκπλήρωση της αποστολής»
πρέπει να γίνεται με κάποια ευρύτητα, ώστε ν΄ αποφεύγονται οι ακρότητες που
δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της διάταξης. Έτσι π.χ. σε περίπτωση
πώλησης από ένα Υπουργείο άχρηστου υλικού (παλιό χαρτί για πολτοποίηση), η
πράξη αυτή δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι καθιστά το Δημόσιο υποκείμενο
στο φόρο5.

ΙV5. Επιβάρυνση με φόρο των αγορών κ.λπ. των Ν.Π.Δ.Δ.
Επισημαίνεται πάντως ότι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, δεν
απαλλάσσονται από τον επιρριπτόμενο σε βάρος τους Φ.Π.Α. κατά την αγορά
αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, με τον οποίο επιβαρύνονται όπως ακριβώς οι
τελικοί καταναλωτές.
Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το Δημόσιο, τους Δήμους, τις
Κοινότητες και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με αγαθά, θα χρεώνουν τα νομικά αυτά
πρόσωπα (πελάτες τους) με Φ.Π.Α., που θα αποδίδουν στη συνέχεια με δήλωση
τους στο Δημόσιο Ταμείο ή άλλο φορέα.
Επομένως, η απαλλαγή των προσώπων αυτών περιορίζεται μόνο στην
παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που ενεργούν τα ίδια κατά την
εκτέλεση της αποστολής τους.
ΙV6. Υποκείμενες στο φόρο δραστηριότητες των Ν.Π.Δ.Δ. Με τη διάταξη του
δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου (παρ. 2 του άρθρου 3), ορίζεται ότι τα
εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο,
εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του
νόμου, χωρίς δηλαδή να ερευνάται αν σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα αυτά
ενεργούν στα πλαίσια εκπλήρωσης της αποστολής τους.
Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στο ανωτέρω παράρτημα,
αναφέρονται:
α) στις τηλεπικοινωνίες,
β) στη διανομή αερίου, ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας,
γ) στη μεταφορά αγαθών,
δ) στην παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών,
ε) στη μεταφορά προσώπων,
στ) στην παράδοση καινούριων αγαθών που κατασκευάστηκαν για πώληση,
ζ) στις εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα,
οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς, που καθορίζουν
την κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αυτών,
η) στην εκμετάλλευση πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού
χαρακτήρα,
θ) στην εναποθήκευση,
ι) στις δραστηριότητες εμπορικών και διαφημιστικών γραφείων,
ια) στις δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών,
ιβ) στις εργασίες λεσχών και κυλικείων επιχειρήσεων, πρατηρίων και
παρόμοιων καταστημάτων και
5

Βλέπε και σχετική Τ. 1075/479/10.3.87 απόφαση του ΥΠΟ.
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ιγ) στις δραστηριότητες οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εμπορικού
χαρακτήρα.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε από τις πιο πάνω δραστηριότητες ασκούν τα εν
λόγω Ν.Π.Δ.Δ., καθίστανται οπωσδήποτε υποκείμενα στο φόρο, ανεξάρτητα αν
οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται ή μη κατά την «εκπλήρωση της αποστολής
τους», εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες π.χ. κυλικεία που λειτουργούν μέσα σε
στρατιωτικές μονάδες (τα γνωστά Κ.Ψ.Μ., Κ.Ψ.Ο. κ.λπ.) η τα αντίστοιχα που
λειτουργούν μέσα στα τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
Αν όμως τα κυλικεία αυτά εκμεταλλεύονται, ιδιώτες, τότε τα ακαθάριστα έσοδα
των ιδιωτών που προέρχονται από την εκμετάλλευση αυτή υπάγονται στο
Φ.Π.Α..

V. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.
V1. Παράδοση αγαθών6
Νομικό πλαίσιο
Άρθρο 5 - Κώδικας ΦΠΑ (Ν.2859/2000)
1. Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται
κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως
κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6.
Εξομοιώνονται με ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η
θερμότητα ή το ψύχος και παρόμοια αγαθά.7
2. Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο
όνομα του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών μεταξύ αυτού και του
παραγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θεωρείται, κατά
περίπτωση, αγοραστής ή πωλητής ως προς τον παραγγελέα.
3. Ως παράδοση λογίζεται επίσης:
α) η πώληση αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας μέχρι την
αποπληρωμή του τιμήματος,
β) η μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της κυριότητας αγαθού, που
ενεργείται κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή στο όνομα της ή σε εκτέλεση
νόμου.
4. Δε θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως
συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή
εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση
αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του
νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει
6

Οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (6η
Οδηγία ΦΠΑ), όπως ισχύει.
7

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου 39 του ν. 3943/2011 και ισχύει από 01-01-2011 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 40 του ιδίου νόμου.
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εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα
αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου.
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Α. Ερμηνεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ
(Ν.2859/2000)8.
8

Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 έχουμε την παρακάτω διοικητική και δικαστηριακή
νομολογία:
1. Εγκύκλιοι - ΠΟΛ

Αρ. πρωτ.: Δ17Ε 5043093 ΕΞ 21.10.2011 - Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ
των σκαφών που ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα

Αριθμ. Δ17Ε 5018706 ΕΞ 12.4.2011 - Κατάργηση της αρ. Δ.449/285/21.3.05 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ
412/β/31.3.05) με την οποία τροποποιήθηκε η αρ.Τ.2030/143/Α.0019/24.5.2004 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ
910/Β/18.6.2004 «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»

ΠΟΛ.1007/15.1.2008 - Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές
2. Δικαστικά - Στε - ΝΣΚ

ΣτΕ 1724/2008 - Η ένδικη μεταβίβαση των εμπορευσίμων αγαθών της επιχειρήσεως
ως συνόλου προοριζόμενου για περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση, δεν υπέκειτο σε φόρο
προστιθεμένης αξίας, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση της μεταβιβασάσης εταιρείας
λειτουργούσε κατά τη μεταβίβαση.
Δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών, η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή
μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή
συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά
θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή αν το
πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες
δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου».
Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου 2859/2000 η οποία αντιστοιχεί
στην παρασχεθείσα, κατά τα ανωτέρω, με την έκτη οδηγία, δυνατότητα εξαιρέσεως από το
πεδίο επιβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας, δεν συνιστά παράδοση αγαθών και δεν
υπόκειται, ως εκ τούτου, στον εν λόγω φόρο, κάθε, κατ` αρχήν, μεταβίβαση των στοιχείων
επιχειρήσεως ή αυτοτελούς τμήματός της, ως συνόλου προοριζόμενου για περαιτέρω
οικονομική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τη μεταβίβαση.
ΣτΕ 1724/2008
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαΐου 2008, με την εξής σύνθεση: Φ.
Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β` Τμήματος, Ν. Σκλίας, Α.-Γ. Βώρος, Ε.
Αναγνωστοπούλου, Β. Καλαντζή, Σύμβουλοι, Α. Σδράκα, Μ.-Α. Τσακάλη, Πάρεδροι. Γραμματέας
η Π. Στεργιοπούλου, Γραμματέας του Β` Τμήματος.
Για να δικάσει την από 11 Νοεμβρίου 1997 αίτηση:
του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Β` Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέστη με τον Γ. Καρακώστα, Πάρεδρο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά των: 1) ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
................... που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη...................... , κατοίκων Θεσσαλονίκης................., οι
οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο ............................., που τον διόρισαν με ειδικό πληρεξούσιο.
Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Προϊστάμενος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ` αριθμ. 40/1997
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Ε.
Αναγνωστοπούλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του αναιρεσείοντος Προϊσταμένου, ο οποίος
ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η
αίτηση και τον πληρεξούσιο των αναιρεσιβλήτων, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου
και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία δεν απαιτείται, κατά το νόμο, καταβολή
τελών και παραβόλου, ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της υπ` αριθμ. 40/1997 αποφάσεως
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του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή έφεση των αναιρεσιβλήτων
κατά της υπ` αριθμ. 5566/1995 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη αυτή απόφαση, με την οποία είχε απορριφθεί προσφυγή των ιδίων
κατά της υπ` αριθμ. 2/1993 προσωρινής πράξεως προσδιορισμού φόρου προστιθεμένης αξίας
του Προϊσταμένου της Β΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και, αφού έγινε δεκτή η εν λόγω προσφυγή,
ακυρώθηκε η πράξη αυτή.
2. Επειδή, η υπόθεση είχε εισαχθεί προς συζήτηση στο Τμήμα με πενταμελή σύνθεση κατόπιν
της υπ` αριθμ. 2575/2002 αναβλητικής αποφάσεως του ίδιου Τμήματος, με την οποία έγινε
δεκτό ότι η κρινόμενη αίτηση, καθ` ερμηνεία του δικογράφου της, στρέφεται όχι μόνον κατά της
ομόρρυθμης εταιρείας ..................., αλλά και κατά των δύο ομόρρυθμων εταίρων αυτής,
........................................................ , οι οποίοι ήσαν διάδικοι στην κατ` έφεση δίκη. Στη συνέχεια,
το ίδιο Τμήμα με την υπ` αριθμ. 1803/2006 απόφαση, παρέπεμψε την υπόθεση στο Τμήμα με
επταμελή σύνθεση, λόγω της σπουδαιότητος του ζητήματος της εννοίας της διατάξεως της παρ.
4 του άρθρου 5 του ν. 1642/1986, αφού προηγουμένως απέρριψε ως στηριζόμενο σε
εσφαλμένη προϋπόθεση, τον πρώτο από τους δύο προβαλλομένους λόγους αναιρέσεως.
3. Επειδή, στο ν.1642/1986 (2859/2000) «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας
[…]» (Α΄ 125), όπως ίσχυε κατά τον ένδικο χρόνο, ορίζεται, στο μεν άρθρο 2 παρ. 1 ότι
αντικείμενο του φόρου είναι, μεταξύ άλλων, «Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών,
εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στην Ελληνική Επικράτεια από υποκείμενο στο
φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα» (περ. α΄), στο δε άρθρο 5 παρ. 1 (2859/2000) , ότι
«Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη με
την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά
[…]».
Αντίστοιχοι είναι οι ορισμοί των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 της έκτης οδηγίας του
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 «περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των
σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας:
ομοιόμορφη φορολογική βάση» (77/388/ΕΟΚ, EE. L.145/1977). Εξ άλλου, στην παράγραφο 8
του άρθρου 5 της εν λόγω έκτης οδηγίας προβλέπονται τα ακόλουθα: «Τα Κράτη μέλη δύνανται
να θεωρούν ότι κατά την μεταβίβαση εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας ή υπό μορφή εισφοράς
σε εταιρεία, συνόλου ή μέρους συνόλου αγαθών, ουδεμία παράδοση αγαθών
επραγματοποιήθη και ότι ο δικαιούχος διαδέχεται τον μεταβιβάζοντα. Τα Κράτη μέλη δύνανται,
όταν συντρέχει περίπτωση, να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς αποτροπή στρεβλώσεως
των όρων του ανταγωνισμού, στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υπόκειται πλήρως στον
φόρο». Τέλος, στην παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου 5 του ν. 1642/1986 ορίζονται τα εξής:
«Δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών, η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου
ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή
συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά
θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή αν το
πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες
δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου».
4. Επειδή, κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.1642/1986,
(2859/2000) η οποία αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα, κατά τα ανωτέρω, με την έκτη οδηγία,
δυνατότητα εξαιρέσεως από το πεδίο επιβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας, δεν συνιστά
παράδοση αγαθών και δεν υπόκειται, ως εκ τούτου, στον εν λόγω φόρο, κάθε, κατ` αρχήν,
μεταβίβαση των στοιχείων επιχειρήσεως ή αυτοτελούς τμήματός της, ως συνόλου
προοριζόμενου για περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση
λειτουργεί κατά τη μεταβίβαση (πρβλ. ΣτΕ 7μελ.1059/2002, 5μελ. 4183/2005, ΔΕΚ απόφαση της
27.11.2003, C-497/01, Zita Modes Sarl).
5. Επειδή, στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση εκτίθενται τα ακόλουθα: Η νομίμως συσταθείσα
ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία .............. (δημοσίευση του ιδιωτικού συμφωνητικού
συστάσεώς της στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 9.5.1984 με αριθμό πράξεως 2266), η οποία
λύθηκε στις 29.11.1989, είχε ως αντικείμενο εργασιών, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της,
την εμπορία νημάτων, κλωστών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κεντημάτων και συναφών
ειδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη..................... και ομόρρυθμα μέλη τους .................................. , με
ποσοστά συμμετοχής στις κερδοζημίες 70% και 30% αντίστοιχα. Η εν λόγω εταιρεία πώλησε στις
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Α.1. Έννοια και περιεχόμενο της παράδοσης αγαθών.

15.3.1987 όλα τα εμπορεύματά της (αποθέματα) στη συσταθείσα νομίμως (αριθμ.
δημοσιεύσεως του καταστατικού της 6758/23.12.1986) ομόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία..................... με αντικείμενο εργασιών «το εμπόριο χονδρικά και λιανικά νημάτων και
συναφών ειδών» και έδρα τη Θεσσαλονίκη...........................και ομόρρυθμα μέλη τα δύο ως άνω
μέλη της προηγούμενης ομόρρυθμης εταιρείας και την ..........., σύζυγο ...... , με ποσοστό
συμμετοχής στις κερδοζημίες 60, 30 και 10% αντίστοιχα. Για τη μεταβίβαση αυτή συνολικής
αξίας αποθεμάτων 88.758.252 δραχμών εκδόθηκε από την πωλήτρια εταιρεία το υπ` αριθμ.
2433/15.3.1987 τιμολόγιο στο οποίο αναγράφεται ότι η μεταβίβαση γίνεται «χωρίς ΦΠΑ ως
παράδοση ολόκληρης της επιχείρησης σύμφωνα με το νόμο 1642/1986 άρθρ. 5 παρ. 4». Η
φορολογική αρχή έκρινε ότι για την προκειμένη πώληση οφείλεται ΦΠΑ, τον οποίο προσδιόρισε
σε 15.976.485 δραχμές (88.758.252 επί 18%) και, μετά την αφαίρεση του φόρου αποθεμάτων
(άρθρο 56 του ν.1642/1986), ανερχομένου σε 7.988.242 δραχμές (88.758.252 επί 9%),
καταλόγισε σε βάρος της πωλήτριας εταιρείας, με την προσβαλλόμενη προσωρινή πράξη
επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας, το υπόλοιπο ποσό των 7.998.243 δραχμών, καθώς και
πρόσθετο φόρο 150% επ` αυτού για παράλειψη υποβολής προσωρινής δηλώσεως, κατ`
εφαρμογήν του άρθρου 4 παρ. 1 περ. α΄ του ως άνω ν.1642/1986. Σύμφωνα δε με τη σχετική
έκθεση ελέγχου φόρου προστιθέμενης αξίας, ο εν λόγω φόρος ήταν επιβλητέος για τους λόγους
ότι α) η μεταβίβαση των εμπορεύσιμων αγαθών έγινε κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της
ομόρρυθμης εταιρείας, όπως προκύπτει από σχετικό όρο του διαλυτικού της, β) δεν έγινε
μεταβίβαση αγαθών της επιχειρήσεως ως συνόλου αλλά μόνον των εμπορεύσιμων αγαθών
αυτής, καίτοι υπήρχαν και πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο ενεργητικό του
ισολογισμού που συντάχθηκε στο συμφωνητικό λύσης της (μεταφορικά μέσα αξίας 634.304
δραχμών), καθώς και άλλα πάγια στοιχεία (γραφεία, πάγκοι, ράφια), τα οποία δεν
μεταβιβάσθηκαν. Το δικάσαν διοικητικό εφετείο έκρινε ότι συντρέχουν στην προκειμένη
περίπτωση οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.1642/1986 εν όψει του ότι α)
μεταβιβάσθηκαν όλα τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως, η δε μη
μεταβίβαση μαζί με αυτά και ορισμένων μικρής αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν
αναιρεί το χαρακτήρα της συγκεκριμένης μεταβιβάσεως ως μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως ως
συνόλου, β) κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως (15.3.1987) η εταιρεία δεν τελούσε υπό
εκκαθάριση διότι δεν είχε λυθεί ακόμη και γ) η αγοράστρια εταιρεία συνεχίζει τις εργασίες της
πωλήτριας εταιρείας, έχοντας μάλιστα την ίδια έδρα και το ίδιο αντικείμενο εργασιών,
ενεργούσα πράξεις για τις οποίες έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η κρίση αυτή του
διοικητικού εφετείου, ανεξάρτητα από τις επί μέρους αιτιολογίες της, είναι, πάντως, κατ`
αποτέλεσμα νόμιμη. Τούτο διότι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, η
ένδικη μεταβίβαση των εμπορευσίμων αγαθών της επιχειρήσεως ως συνόλου προοριζόμενου
για περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση, όπως περιγράφεται, κατά τα ανωτέρω, στην
αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, δεν υπέκειτο πράγματι σε φόρο προστιθεμένης αξίας, κατά την
εφαρμοστέα εν προκειμένω διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.1642/1986, ανεξάρτητα από το
αν η επιχείρηση της μεταβιβασάσης εταιρείας λειτουργούσε κατά τη μεταβίβαση.
Συνεπώς, όλα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με τον δεύτερο λόγο της κρινομένης
αιτήσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.
6. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.
Διά ταύτα
Απορρίπτει την αίτηση και
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αναιρεσιβλήτων, η οποία ανέρχεται συνολικά
σε χίλια διακόσια είκοσι (460+380+380=1220) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 12 και 20 Μαΐου 2008
Ο Πρόεδρος του Β` Τμήματος Η Γραμματέας του Β` Τμήματος
Φ. Στεργιόπουλος Π. Στεργιοπούλου
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2008.
Ο Πρόεδρος του Β` Τμήματος Η Γραμματέας
Φ. Στεργιόπουλος Α. Ζυγουρίτσα
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Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ως παράδοση αγαθών
θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται σε κάποιο πρόσωπο το
δικαίωμα να διαθέτει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά.
Ακολούθως, στην ίδια διάταξη διευκρινίζεται ότι ως ενσώματα αγαθά
θεωρούνται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες, οι οποίες μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής. Οι δυνάμεις ή ενέργειες αυτές,
σύμφωνα και με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, μπορούν να είναι κυρίως το
ηλεκτρικό ρεύμα, το αέριο, το ψύχος και η θερμότητα.
Από την ανάλυση των πιο πάνω διατάξεων, αλλά και από τον συνδυασμό με
άλλες διατάξεις του νόμου και κυρίως των άρθρων 2 και 3, προκύπτει ότι για
την πραγματοποίηση της παράδοσης αγαθών, με την έννοια του άρθρου 5,
απαιτείται η συνύπαρξη των εξής κυρίως στοιχείων, που ερμηνεύονται αμέσως
παρακάτω:
 ενέργεια του υποκείμενου στον φόρο στα πλαίσια της οικονομικής του
δραστηριότητας,
 σύμβαση αμφοτεροβαρής και μεταβιβαστική της κυριότητας,
 παράδοση μεταβιβαζόμενου πράγματος,
 θέση του πράγματος στη διάθεση του λήπτη.
Α.1.1. Ενέργεια του υποκείμενου στα πλαίσια της οικονομικής του
δραστηριότητας.
Έχοντας υπόψη την έννοια του υποκείμενου στον φόρο και της οικονομικής
δραστηριότητας, διευκρινίζεται ότι, για να θεωρηθεί μια πράξη ως παράδοση
αγαθών, πρέπει να αφορά αγαθά της επαγγελματικής εκμετάλλευσης του
υποκείμενου στον φόρο. Δηλαδή να αφορά αγαθά που έχουν κατασκευαστεί ή
παραχθεί ή να έχουν αγοραστεί από τον υποκείμενο με σκοπό τη μεταπώληση
(π.χ. έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, εμπορεύματα κ.λπ.).
Διευκρινίζεται σχετικά ότι τα υπολείμματα βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή άλλης
επεξεργασίας, όπως τα ρινίσματα σιδήρου, αποκόμματα λαμαρίνας, χάλυβα,
λευκοσιδήρου, απόχνουδα κ.λπ. που έχουν εμπορική αξία, υπάγονται στον
φόρο, εφόσον πωλούνται από επιχειρήσεις υποκείμενες στον φόρο και όχι από
ιδιώτες που ενεργούν τέτοιες πωλήσεις ευκαιριακά.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η πώληση αυτοκινήτου από ιδιώτη σε ιδιώτη ή σε
υποκείμενο στον φόρο δεν θα υπάγεται στον ΦΠΑ, αλλά θα έχει χαρτόσημο.
Τέλος, στα πλαίσια της οικονομικής δραστηριότητας του υποκείμενου στον
φόρο, θεωρείται ότι ενεργεί ο υποκείμενος και όταν παραδίδει πάγια
περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κεφαλαιουχικά αγαθά) που προορίζονται για την
κάλυψη διαρκών αναγκών της επιχείρησής του. Η παράδοση δηλαδή πάγιων
περιουσιακών στοιχείων είναι πράξη φορολογητέα, ανεξάρτητα εάν αυτή
γίνεται πριν ή μετά από τη λήξη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού τους.
Κατά συνέπεια, δεν θεωρείται παράδοση η μεταβίβαση αγαθού που δεν
αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποκείμενου
στον φόρο. Έτσι, π.χ. η διάθεση από έναν έμπορο του πλυντηρίου πιάτων που
χρησιμοποιεί στην κατοικία του, δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη (παράδοση
αγαθών), αφού δεν ενεργείται στα πλαίσια της επαγγελματικής του
δραστηριότητας9.
9

Εγκύκλιος 10/1987.
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Α.1.2. Σύμβαση αμφοτεροβαρής και μεταβιβαστική κυριότητας
Η έννοια της σύμβασης λαμβάνεται όπως ακριβώς είναι γνωστή από τον Αστικό
Κώδικα. Πρόκειται δηλαδή για τη συμφωνία δύο μερών που έχει σκοπό την
παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων, δηλαδή τη μεταβίβαση της κυριότητας
αγαθού.
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, προκειμένου για την επιβολή του ΦΠΑ, είναι
αδιάφορο αν η σύμβαση είναι παράνομη για λόγους που αφορούν τα πρόσωπα
των συναλλασσόμενων ή το μεταβιβαζόμενο αντικείμενο.
Με την αμφοτεροβαρή αυτή σύμβαση, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν αμοιβαία
κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στην παροχή δηλαδή του ενός αντιστοιχεί
η αντιπαροχή του άλλου.
Συγκεκριμένα, ο πωλητής μεταβιβάζει το αγαθό και ο αγοραστής πληρώνει το
τίμημα ή κάποιο άλλο αντάλλαγμα που μπορεί να είναι άλλο αγαθό ή κάποια
παροχή υπηρεσίας ή και τα δύο μαζί. Όμως, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το
στοιχείο της αντιπαροχής, όπως προκύπτει ειδικότερα από τις διατάξεις του
άρθρου 7, δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικά αναγκαίο για να υπάρξει παράδοση.
Περαιτέρω, η εν λόγω σύμβαση πρέπει να συνεπάγεται τη μεταβίβαση
κυριότητας. Στην κατηγορία των συμβάσεων αυτών περιλαμβάνονται κυρίως η
πώληση, η ανταλλαγή και η αντί καταβολής δόση πράγματος.
Η μεταβίβαση μπορεί να αφορά τόσο την πλήρη κυριότητα όσο και την ψιλή
κυριότητα. Για καθεμία από τις ανωτέρω συμβάσεις επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
α) Η πώληση αποτελεί την πιο σημαντική και πιο συνηθισμένη σύμβαση με
την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για τη
συμφωνία με την οποία ένα πρόσωπο, που ονομάζεται πωλητής, αναλαμβάνει
την υποχρέωση να μεταβιβάσει σε ένα άλλο πρόσωπο, που λέγεται αγοραστής,
την κυριότητα ενός αγαθού έναντι ορισμένης τιμής.
Στη συναλλακτική πρακτική εμφανίζονται τα εξής είδη πωλήσεων:
 Πώληση τοις μετρητοίς και πώληση επί πιστώσει. Η διάκριση αυτή,
δηλαδή ο τρόπος πληρωμής, δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα την επιβολή του φόρου.
 Πώληση με αναβλητική αίρεση. Πρόκειται για πώληση της οποίας τα
αποτελέσματα εξαρτώνται από ένα γεγονός που είναι μελλοντικό και αβέβαιο
(μπορεί και να μη συμβεί).
Παράδειγμα: Ο «Α» πωλεί στον «Β» 1 τόνο μπανάνες Βολιβίας σε τιμή Χ και
υπόσχεται να τις παραδώσει όταν επιτραπεί η εισαγωγή τους στην Ελλάδα. Η
πώληση αυτή θα υπαχθεί στον φόρο μόνο εφόσον πληρωθεί η αίρεση, αν
επιτραπεί δηλαδή η εισαγωγή μπανάνας στην Ελλάδα.
 Πώληση υπό διαλυτική αίρεση. Πρόκειται για πώληση της οποίας τα
αποτελέσματα είναι ενδεχόμενο να ανατραπούν με την επέλευση ενός
γεγονότος μελλοντικού και αβέβαιου.
Παράδειγμα: Ο «Γ» πωλεί στον «Δ», έναντι τιμήματος Χ, χρυσά κοσμήματα με
τον όρο ότι κατά τις προσεχείς 5 ημέρες δεν θα αυξηθεί η τιμή του χρυσού και
συμφωνείται η ακύρωση της πώλησης αν πληρωθεί η αίρεση, δηλαδή αν
αυξηθεί η τιμή του χρυσού.
Στην περίπτωση αυτή, η αίρεση δεν λαμβάνεται υπόψη και η πώληση
υποβάλλεται σε φόρο μόλις τα αγαθά τεθούν στη διάθεση του λήπτη, δηλαδή
κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.
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 Πώληση με δοκιμή. Τα αποτελέσματα της πώλησης αυτής επέρχονται όταν
ο υποψήφιος αγοραστής δοκιμάσει το αγαθό και αν το βρει της αρεσκείας του.
Ως προς την επιβολή του φόρου, η περίπτωση αυτής της πώλησης εξομοιώνεται
με την πώληση με αναβλητική αίρεση.
β) Η ανταλλαγή θεωρείται διπλή πώληση, δηλαδή θεωρείται ότι λαμβάνουν
χώρα δύο παραδόσεις αγαθών, οι οποίες και φορολογούνται διακεκριμένα, υπό
τον όρο ότι και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη είναι υποκείμενα στον φόρο.
Παράδειγμα 1: Ο έμπορος ηλεκτρικών ειδών «Ε» παραδίδει στον συνάδελφό
του «Ζ» 10 ηλεκτρικές κουζίνες και αντί τιμήματος λαμβάνει 8 ηλεκτρικά
ψυγεία. Τόσο η προσφορά του «Ε» προς τον «Ζ» (10 κουζίνες) όσο και η
αντιπροσφορά του «Ζ» προς τον «Ε» (8 ψυγεία) αποτελούν παραδόσεις αγαθών
που υπόκεινται στον φόρο με φορολογητέα βάση την κανονική τους αξία.
Παράδειγμα 2: Ο έμπορος αυτοκινήτων «Η» μεταβιβάζει στον ιδιώτη «Θ» ένα
καινούργιο αυτοκίνητο 6 ίππων και ως αντάλλαγμα παίρνει το σχετικό παλαιό
αυτοκίνητο του ιδιώτη «Θ» 10 ίππων. Η μεταβίβαση του καινούργιου
αυτοκινήτου από τον πρώτο έμπορο «Η» στον ιδιώτη «Θ» συνιστά
φορολογητέα παράδοση, αφού ο «Η» είναι υποκείμενος στον φόρο. Η
μεταβίβαση όμως του παλαιού αυτοκινήτου από τον «Θ» στον «Η» δεν συνιστά
φορολογητέα παράδοση, γιατί ο «Θ» δεν είναι υποκείμενος στον φόρο.
γ) Αντί καταβολής δόση πράγματος. Πρόκειται για τη σύμβαση με την οποία
δανειστής αποδέχεται αντί της αρχικής καταβολής του οφειλέτη άλλη παροχή
και συγκεκριμένα τη δόση πράγματος.
Παράδειγμα: Ο κατασκευαστής επίπλων «Ι» έχει δανειστεί από τον ιδιώτη «Κ»
4.000 ευρώ. Λόγω ταμειακών δυσχερειών του «Ι», συμφωνούν μεταξύ τους,
αντί της επιστροφής των χρημάτων του δανείου και σε εξόφληση αυτού, να
μεταβιβάσει ο «Ι» προς τον «Κ» 2 σαλόνια. Η μεταβίβαση σε εκτέλεση της
συμφωνίας αυτής συνιστά παράδοση αγαθού.
Α.1.3. Παράδοση μεταβιβαζόμενου πράγματος.
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, αλλά και για την εφαρμογή του παρόντος, ως
πράγμα θεωρείται κάθε αντικείμενο ενσώματο, αυθύπαρκτο και απρόσωπο που
επιδέχεται εξουσίαση.
Τα ενσώματα πράγματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα κινητά και
τα ακίνητα. Για την ερμηνεία του άρθρου 5, το ενδιαφέρον περιορίζεται στα
κινητά. Κατά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 948), κινητά είναι όσα δεν είναι ακίνητα
(το έδαφος και τα συστατικά αυτού).
Ως ενσώματα κινητά πράγματα θεωρούνται επίσης και ορισμένες φυσικές
δυνάμεις ή ενέργειες οι οποίες περιοριζόμενες εντός ορισμένου χώρου είναι
δεκτικές εξουσίασης και συνεπώς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
συναλλαγής (πώλησης, ανταλλαγής κ.λπ.). Τέτοιες δυνάμεις ή ενέργειες
θεωρούνται ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα, το αέριο (π.χ. γκάζι, φυσικό αέριο), το
ψύχος και η θερμότητα.
Α.1.4. Θέση του πράγματος στη διάθεση του λήπτη.
Ως θέση του πράγματος στη διάθεση του λήπτη νοείται η παράδοση της νομής
αυτού, με σκοπό το πρόσωπο που αποκτά το πράγμα να μπορεί να ασκήσει σε
αυτό εξουσία κυρίου.
Η υλική παράδοση του αγαθού προς τον αποκτώντα δεν είναι υποχρεωτικά
αναγκαία. Υπάρχει θέση του αγαθού στη διάθεση του λήπτη και στην
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περίπτωση που συμφωνείται μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος
ότι ο πρώτος θα παραμείνει στην κατοχή του πράγματος ως μισθωτής, καθώς
επίσης και στην περίπτωση που ο αποκτών έχει ήδη την κατοχή του πράγματος,
π.χ. ως μισθωτής.
Αν όμως το αγαθό δεν τεθεί τελικά στη διάθεση του λήπτη, αν δηλαδή δεν
έχουμε γένεση της φορολογικής υποχρέωσης λόγω καταστροφής αυτού ή λόγω
θανάτου του αγοραστή, δεν έχουμε παράδοση και κατά συνέπεια δεν οφείλεται
φόρος10.
Α.2. Θεματολογία της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
Α.2.1. Ανταλλαγή αγαθών.
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 513), για την «ανταλλαγή αγαθών»
εφαρμόζονται οι διατάξεις για την «πώληση».
Κατά συνέπεια, στην ανταλλαγή λαμβάνουν χώρα δύο παραδόσεις αγαθών οι
οποίες, από πλευράς ΦΠΑ, φορολογούνται ξεχωριστά εφόσον και οι δύο
συμβαλλόμενοι είναι υποκείμενοι στον ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που ο ένας μόνο συμβαλλόμενος είναι υποκείμενος, τότε στον
ΦΠΑ υπόκειται μόνο ο υποκείμενος. Π.χ. ιδιώτης παραδίδει το παλιό του
αυτοκίνητο και καταβάλλει 6.000 ευρώ σε μάντρα αυτοκινήτων και ο έμπορος
του παραδίδει καινούργιο αυτοκίνητο. Στον ΦΠΑ θα υπαχθεί μόνο η παράδοση
του αυτοκινήτου από τον έμπορο στον ιδιώτη11.
Α.2.2. Παράδοση αγαθού αντί καταβολής.
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, η πράξη αυτή (Αστικός Κώδικας, άρθρα
419 και 420) αποτελεί παράδοση υποκείμενη στον φόρο. Π.χ. ένας έμπορος
ηλεκτρικών ειδών που οφείλει από δάνειο, αντί να επιστρέψει το δάνειο,
παραδίδει ένα ηλεκτρικό ψυγείο στον δανειστή. Η παράδοση αυτή υπόκειται σε
ΦΠΑ12.
Α.2.3. Παράδοση αγαθού με αναβλητική αίρεση.
Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση του αγαθού θα συντελεστεί και κατά
συνέπεια θα υπαχθεί σε ΦΠΑ όταν πληρωθεί η αίρεση. Έτσι, αν π.χ.
συμφωνηθεί ο «Α» να παραδώσει στον «Β» αγαθά μέσα σε μια ορισμένη
προθεσμία, στον ΦΠΑ θα υπαχθεί όταν τα αγαθά τεθούν στη διάθεση του
λήπτη. Εάν τελικά δεν παραδοθούν τα αγαθά, η απλή συμφωνία δεν υπάγεται
σε ΦΠΑ13.
Α.2.4. Παράδοση αγαθού με διαλυτική αίρεση.
Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση συντελείται όταν το αγαθό τεθεί στη
διάθεση του λήπτη και κατά συνέπεια η παράδοση υπάγεται στον ΦΠΑ,
ανεξάρτητα εάν τηρηθεί ή όχι η διαλυτική αίρεση. Έτσι, αν π.χ. ο «Α» παραδίδει
αγαθά στον «Β» με τον όρο να τα πουλήσει μόνο σε ορισμένες περιοχές και ο
«Β» δεν τηρεί τη συμφωνία, η πράξη της παράδοσης υπάγεται σε ΦΠΑ (τα
10
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αγαθά έχουν τεθεί στη διάθεση του λήπτη), γιατί θεωρείται ότι έχει συντελεστεί
η παράδοση και η διαλυτική αίρεση δεν λαμβάνεται υπόψη14.
Α.2.5. Παρακαταθήκη αγαθού.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), για να
χαρακτηριστεί μια πράξη ως παράδοση αγαθού, θα πρέπει να μεταβιβάζεται η
κυριότητα αυτού. Στην περίπτωση της παρακαταθήκης δεν μεταβιβάζεται η
κυριότητα του αγαθού αλλά μόνο η απλή κατοχή. Κατά συνέπεια, η
παρακαταθήκη ενός αγαθού δεν αποτελεί παράδοση αγαθού.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παρακαταθήκης που καταβάλλεται αμοιβή
από τον παρακαταθέτη στον φύλακα, η πράξη αυτή συνιστά παροχή υπηρεσίας
υποκείμενη στον ΦΠΑ.
Α.2.6. Πλειστηριασμός αγαθού.
Ο πλειστηριασμός αγαθού αποτελεί μία ιδιότυπη παράδοση αγαθού15.
Στον πλειστηριασμό (εκούσιο ή αναγκαστικό) υποκείμενος στον φόρο είναι ο
καθ’ ου η εκτέλεση, ο οποίος είναι και κύριος των πλειστηριαζόμενων αγαθών,
εφόσον τα εκπλειστηριαζόμενα αγαθά (πάγια ή εμπορεύσιμα) είναι αυτά με τα
οποία πραγματοποιεί τη συνήθη οικονομική δραστηριότητά του και ο αναλογών
στο εκπλειστηρίασμα ΦΠΑ ως επιρριπτόμενος φόρος, βαρύνει τον
υπερθεματιστή, ο οποίος στην περίπτωση αυτή επέχει θέση αγοραστή των
εκπλειστηριασθέντων πραγμάτων.
Ο ΦΠΑ στο Δημόσιο αποδίδεται με έκτακτη περιοδική δήλωση. Υπόχρεος για
την υποβολή της δήλωσης και την απόδοση του φόρου, που αναλογεί στο
πλειστηρίασμα, είναι ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος (συμβολαιογράφος
κ.λπ.), ο οποίος θα υποβάλει τη δήλωση σε οποιαδήποτε ΔΟΥ επ’ ονόματι του
καθ’ ου η εκτέλεση υποκείμενου στον φόρο και θα καταβάλει τον φόρο για
λογαριασμό του, πριν από την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων κινητών
πραγμάτων στον υπερθεματιστή ή πριν από την έκδοση της περίληψης της
κατακυρωτικής έκθεσης και θα επισυνάψει αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης.
Αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης και της έκτακτης περιοδικής δήλωσης
λαμβάνει ο υπερθεματιστής προκειμένου να εκπέσει τον αναλογούντα ΦΠΑ16.
Επισημαίνεται ότι αν ο υπερθεματιστής είναι κοινοτικός υποκείμενος και τα
αγαθά προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτη χώρα, η Διοίκηση έχει δεχτεί ότι η
«παράδοση» αυτή απαλλάσσεται εφόσον ο πωλητής εξάγει τα αγαθά κατ’
εντολή και για λογαριασμό του υπερθεματιστή.
Α.2.7. Εκποίηση αγαθού.
Η εκποίηση αγαθού από τον ΟΔΔΥ ή άλλα νομικά πρόσωπα που κατέστησαν
κύριοι του αγαθού (κατάσχεση, εγκατάλειψη κ.λπ.), αποτελεί παράδοση
αγαθού και ο κύριος του αγαθού ενεργεί σαν υποκείμενος - πωλητής και ο
υπερθεματιστής σαν αγοραστής - καταναλωτής17.
Α.2.8. Ψυκτικοί θάλαμοι.
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Η εκμετάλλευση ψυκτικών θαλάμων όπου συντηρούνται αγαθά τρίτων, δεν
αποτελεί παράδοση αγαθού (πώληση ψύχους) αλλά παροχή υπηρεσίας18.
Α.2.9. Πώληση προγραμμάτων (Software).
Οι πωλήσεις προγραμμάτων που πραγματοποιούνται είτε από τον
κατασκευαστή είτε από μεταπωλητή (εμπορική επιχείρηση), εφόσον έχουν
αναπαραχθεί και παραδίδονται σε δισκέτες, Cd’s κ.λπ. στον πελάτη, θεωρούνται
ως παραδόσεις αγαθών. Για τον ίδιο λόγο, η παράδοση (υλική μορφή) πακέτου
σύνδεσης στο Internet (Cd , οδηγίες χρήσης κ.λπ.) θεωρείται παράδοση αγαθού.
Εάν όμως οι πωλήσεις προγραμμάτων παράγονται μετά από παραγγελία και
παραδίδονται στον παραγγελέα, θεωρούνται παροχή υπηρεσίας (εκχώρηση
δικαιώματος εκμετάλλευσης πνευματικού έργου).
Α.2.10. Παράδοση αγαθών από το κεντρικό σε υποκαταστήματα.
Η αποστολή των αγαθών από το κεντρικό κατάστημα βιομηχανικής ή εμπορικής
επιχείρησης σε υποκαταστήματα αυτής που βρίσκονται στον τόπο της
κατανάλωσης, δεν αποτελεί παράδοση (πώληση) αγαθού με την έννοια του
άρθρου 5. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία συναλλαγή μεταξύ δύο αυτοτελών
νομικών προσώπων, αλλά για μία αποστολή εσωτερικής φύσεως, η δε
φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τον χρόνο διάθεσης των προϊόντων από
τα υποκαταστήματα στην κατανάλωση.
Α.2.11. Παράνομη παράδοση αγαθού.
Οι παράνομες παραδόσεις αγαθών (π.χ. εμπόριο ναρκωτικών, πλαστών
νομισμάτων κ.λπ.) των οποίων εξ ορισμού απαγορεύεται η συναλλαγή, δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις του ΦΠΑ19.
Υπάγονται όμως στον ΦΠΑ (εμπίπτουν στις διατάξεις) οι παράνομες παραδόσεις
αγαθών (π.χ. λαθραία τσιγάρα), που υπό κανονικές συνθήκες είναι νόμιμο το
εμπόριό τους20.

Β. Ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ
(Ν.2859/2000)
Β.1. Πράξεις που λογίζονται ως παραδόσεις αγαθών.
Εκτός από τις συμβάσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το αντικείμενο των οποίων
συνιστά παράδοση αγαθού, ο νόμος εξομοιώνει με παράδοση αγαθών τις
ακόλουθες πράξεις:
Τις παραδόσεις αγαθών που γίνονται από τον παραγγελέα προς τον
παραγγελιοδόχο και αντίστροφα, στις περιπτώσεις παραγγελιοδοχικών
εργασιών πώλησης ή αγοράς, αντίστοιχα, όπου ο παραγγελιοδόχος ενεργεί στο
όνομά του, αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα.
Η ρύθμιση αυτή του νόμου υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της ομαλής
λειτουργίας του συστήματος του ΦΠΑ και ιδιαίτερα του μηχανισμού έκπτωσης.
Αναλυτικότερα, τόσο στην περίπτωση του παραγγελιοδόχου πώλησης αγαθών,
όσο και στην περίπτωση του παραγγελιοδόχου αγοράς, δεν θα ήταν δυνατόν να
18
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λειτουργήσει ο μηχανισμός έκπτωσης του φόρου εισροών από τον φόρο
εκροών, γιατί στην αποστολή αγαθών από τον παραγγελέα προς τον
παραγγελιοδόχο δεν θα υπήρχαν στοιχεία φόρου εκροών για τον πρώτο και
φόρου εισροών για τον δεύτερο. Εξάλλου, στην αποστολή από τον
παραγγελιοδόχο προς τον παραγγελέα των αγαθών που αγόρασε ο πρώτος για
λογαριασμό του δεύτερου, δεν θα υπήρχαν στοιχεία του φόρου εκροών και
εισροών, αντίστοιχα21.
Β.1.1. Παραγγελιοδοχική εργασία πώλησης.
Στην περίπτωση αποστολής αγαθών από τον παραγγελέα προς τον
παραγγελιοδόχο με την εντολή να πωληθούν σε τρίτους, θεωρείται από τον
νόμο ότι γίνονται δύο παραδόσεις των ίδιων αγαθών. Η πρώτη, που θεωρείται
από τον νόμο ως παράδοση (πλασματική), είναι αυτή που ενεργείται κατά την
πώληση των αγαθών που είχαν αποσταλεί από τον παραγγελέα προς τον
παραγγελιοδόχο με την εντολή να τα πωλήσει και η δεύτερη, η πραγματική
παράδοση, είναι αυτή που γίνεται από τον παραγγελιοδόχο προς τον τρίτο,
δηλαδή προς τον αγοραστή των αγαθών.
Κατά την αποστολή των αγαθών από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο
πώλησης, εκδίδεται από τον παραγγελέα δελτίο αποστολής, όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Στη συνέχεια, ο παραγγελιοδόχος για την πώληση
των αγαθών εκδίδει το τιμολόγιο που προβλέπεται από τον ΚΒΣ. Μετά από την
πώληση των αγαθών εκδίδει στο όνομα του παραγγελέα, για τη μεταξύ τους
δοσοληπτική κίνηση, θεωρημένη διπλότυπη εκκαθάριση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΒΣ. Η εκκαθάριση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων
στοιχείων, και τον ΦΠΑ που εισέπραξε ο παραγγελιοδόχος, για λογαριασμό του
παραγγελέα, από τον πελάτη του (τρίτο) για την αξία των αγαθών που πώλησε.
Τέλος, ο παραγγελιοδόχος στην περιοδική δήλωση της σχετικής φορολογικής
περιόδου θα συμπεριλάβει στις εκροές του και την προμήθειά του, καθώς και
τον φόρο που αναλογεί σε αυτή.
Για καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:
Παράδειγμα: Έστω ότι ο «Α» (παραγγελέας) αποστέλλει με δελτίο αποστολής
αγαθά για πώληση στον «Β» (παραγγελιοδόχο) και ότι συμφωνείται προμήθεια
του «Β» 20% στην τιμή πώλησης των αγαθών. Ο «Β» πωλεί τα αγαθά στον
πελάτη του «Γ», αντί της συμφωνηθείσας με τον παραγγελέα τιμής των 100.000
ευρώ, πλέον ΦΠΑ με συντελεστή 23% 23.000 ευρώ.
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο παραγγελιοδόχος «Β» του παραδείγματος
έναντι του πελάτη του «Γ», του παραγγελέα «Α» και του Δημοσίου, θα έχουν
την πιο κάτω μορφή:
I . Ενέργειες παραγγελιοδόχου πώλησης
i ) Έκδοση τιμολογίου πώλησης Νο 99
Αξία αγαθών
100.000
ΦΠΑ που αναλογεί
23.000
Σύνολο (ευρώ)
123.000
ii ) Εκκαθάριση προς παραγγελέα
Αξία πώλησης (ως τιμολόγιο Νο 99)
100.000
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Μείον προμήθειά μου (Μικτού κέρδους)
20.000
Υπόλοιπα αξίας πώλησης για απόδοση
80.000
ΦΠΑ τιμολογίου Νο 99
23.000
Μείον ΦΠΑ προμήθειάς μου (Μικτού
4.600
κέρδους)
Υπόλοιπο ΦΠΑ για απόδοση
18.400
Γενικό σύνολο για απόδοση (ευρώ)
98.400
iii ) Δήλωση για απόδοση του ΦΠΑ
Μικτό κέρδος - προμήθεια
20.000
ΦΠΑ που αναλογεί (συντ. 23%)
4.600
ΦΠΑ προς απόδοση στο Δημόσιο (ευρώ)
4.600
Αν υπάρχει ΦΠΑ εισροών, τον εκπίπτει από τον ΦΠΑ
των 4.600 ευρώ.
II . Ενέργειες παραγγελέα
Εξάλλου, στο πιο πάνω παράδειγμα, ο παραγγελέας «Α» με βάση την
εκκαθάριση που θα του εκδώσει ο παραγγελιοδόχος «Β», θα αναγράψει στην
περιοδική δήλωσή του τα στοιχεία της φορολογητέας πλασματικής πώλησης
που θεωρείται ότι έκανε προς τον παραγγελιοδόχο «Β», σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2.
Διευκρινίζεται σχετικά ότι για την πλασματική αυτή πώληση ο παραγγελέας,
εκτός από το δελτίο αποστολής με το οποίο έστειλε στον παραγγελιοδόχο τα
αγαθά για πώληση, δεν θα εκδώσει και τιμολόγιο ή άλλο φορολογικό στοιχείο.
Την πώληση αυτή καλύπτει η εκκαθάριση του παραγγελιοδόχου, η οποία
θεωρείται, για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών, ως τιμολόγιο πώλησης του
παραγγελέα «Α» προς τον παραγγελιοδόχο «Β» και με βάση αυτή, όπως
προαναφέρθηκε, ο παραγγελέας θα κάνει την πιο κάτω δήλωση για την
απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ στο Δημόσιο.
Δήλωση παραγγελέα
Αξία πώλησης
100.000
ΦΠΑ που αναλογεί
23.000
Μείον ΦΠΑ προμήθειας
4.600
Υπόλοιπο ΦΠΑ για καταβολή στο Δημόσιο (ευρώ)
18.400
Σημειώνεται ότι κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων από τον
παραγγελιοδόχο - έμπορο, για λογαριασμό του παραγγελέα - παραγωγού του
ειδικού καθεστώτος των αγροτών, με δικά του φορολογικά στοιχεία (χονδρικά ή
λιανικά) επιβάλλεται ΦΠΑ, με τον συντελεστή του αγαθού, στην αξία των
αγαθών στην οποία περιλαμβάνεται και η προμήθειά του. Υπόχρεος για την
καταβολή του ΦΠΑ στο Δημόσιο είναι ο παραγγελιοδόχος - έμπορος, για τον
οποίο αποτελεί φόρο εκροών το σύνολο του ΦΠΑ που εισπράχτηκε από τις
παραπάνω πωλήσεις.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και προκειμένου για πωλήσεις που γίνονται
από συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό των αγροτών του ειδικού
καθεστώτος λιανικώς ή μέσα σε κεντρικές αγορές διακίνησης αγροτικών
προϊόντων.
Β.1.2. Παραγγελιοδοχική εργασία αγοράς.
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Στην περίπτωση αποστολής προς τον παραγγελέα αγαθών που αγοράστηκαν
από τον παραγγελιοδόχο, ο οποίος πραγματοποίησε την αγορά ενεργώντας στο
δικό του όνομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2 του νόμου,
θεωρείται ότι γίνονται δύο παραδόσεις των ίδιων αγαθών. Η πρώτη, που είναι
και η πραγματική, είναι αυτή που γίνεται από τον τρίτο (πωλητή των αγαθών)
προς τον παραγγελιοδόχο αγοράς και η δεύτερη, που θεωρείται από τον νόμο
ως παράδοση (πλασματική), είναι αυτή που γίνεται από τον παραγγελιοδόχο
αγοράς προς τον παραγγελέα.
Στην πιο πάνω περίπτωση, ο παραγγελιοδόχος θα αγοράσει στο όνομά του τα
αγαθά που συμφώνησε με τον παραγγελέα. Ο προμηθευτής δηλαδή των
αγαθών θα εκδώσει το τιμολόγιο πώλησης στο όνομα του αγοραστή
παραγγελιοδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και θα επιβαρύνει τον
παραγγελιοδόχο αγοράς με τον ανάλογο ΦΠΑ. Αυτόν τον φόρο έχει δικαίωμα
να τον εκπέσει ο παραγγελιοδόχος, γιατί είναι γι’ αυτόν φόρος εισροών.
Στην πράξη όμως η παραγγελία αγοράς αφορά συνήθως αγροτικά προϊόντα,
οπότε πρέπει να διακρίνουμε αν η αγορά γίνεται από συνεταιρισμό αγροτών ή
κατευθείαν από τον γεωργό.
Στην πρώτη περίπτωση και με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αριθ.
Π.2070/1820/20.3.1987 απόφασης, ο συνεταιρισμός θα εκδώσει τιμολόγιο
πώλησης και θα υπολογίσει ΦΠΑ, ενώ στη δεύτερη ο αγοραστής
(παραγγελιοδόχος) που θα εκδώσει τιμολόγιο αγοράς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΒΣ, δεν θα υπολογίσει και δεν θα αναγράψει στο τιμολόγιο ΦΠΑ.
Μετά από την αγορά αγαθών για λογαριασμό του παραγγελέα, ο
παραγγελιοδόχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει στο όνομα του παραγγελέα,
για τις μεταξύ τους δοσοληψίες, θεωρημένη διπλότυπη εκκαθάριση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Τόσο για τον παραγγελέα όσο και για τον παραγγελιοδόχο, η πιο πάνω
εκκαθάριση επέχει θέση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης, αντίστοιχα.
Για την καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω, παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:
Παράδειγμα: Έστω ότι ο παραγγελιοδόχος «Β» αγόρασε στο όνομά του, αλλά
για λογαριασμό του παραγγελέα «Α», αγροτικά προϊόντα κατευθείαν από τον
αγρότη «Γ», αξίας 100.000 ευρώ και ότι συμφωνήθηκε προμήθεια του «Β» 20%
στην αξία αγοράς των αγαθών.
Ο παραγγελιοδόχος «Β» στη συνέχεια μεταβιβάζει τα αγορασθέντα αγαθά
(πλασματική παράδοση) στον παραγγελέα «Α». Ο συντελεστής του ΦΠΑ για την
παράδοση αυτή των αγροτικών προϊόντων είναι 13% και για την προμήθεια
13%.
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο παραγγελιοδόχος «Β» του παραδείγματος
έναντι του προμηθευτή του αγρότη «Γ», του παραγγελέα «Α» και του Δημοσίου,
θα έχουν την πιο κάτω μορφή.
I . Ενέργειες παραγγελιοδόχου αγοράς αγροτικών προϊόντων
i . Έκδοση τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων, τιμολόγιο Νο 66
Αξία αγοράς αγροτικών προϊόντων
100.000
ΦΠΑ που αναλογεί
0
Συνολική αξία (ευρώ)
100.000
ii . Εκκαθάριση προς παραγγελέα
Αξία αγοράς αγροτικών προϊόντων (τιμολόγιο Νο 66)
100.000
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ΦΠΑ αγορών (εισροών)
0
Προμήθειά μου (100.000 x 20%)
20.000
Σύνολο
120.000
ΦΠΑ εκροών (πλασματικής παράδοσης - 100.000 x 13%)
13.000
ΦΠΑ εκροών (προμήθειας - 20.000 x 13%)
2.600
Σύνολο χρέωσης
135.600
iii . Δήλωση παραγγελιοδόχου για την πλασματική παράδοση
Αξία εκροών (αξία προϊόντων) (ως τιμολόγιο Νο 66)
100.000
Αξία προμήθειας
20.000
ΦΠΑ (ως η σχετική εκκαθάριση) (100.000 x 13%) +
15.600
(20.000 x 13%) = 13.000 + 2.600
Μείον ΦΠΑ εισροών (ως τιμολόγιο Νο 66)
0
ΦΠΑ για καταβολή στο Δημόσιο
15.600
Αν υπάρχει ΦΠΑ εισροών, τον εκπίπτει από τον ΦΠΑ των 15.600 ευρώ.
II . Ενέργειες παραγγελέα
Αν υποθέσουμε ότι στη συνέχεια ο παραγγελέας του πιο πάνω παραδείγματος
πώλησε τα αγορασθέντα αγροτικά προϊόντα αντί 160.000 ευρώ με συντελεστή
ΦΠΑ 9%, πρέπει να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης και να αποδώσει με
τη δήλωσή του τον οφειλόμενο ΦΠΑ στο Δημόσιο. Το τιμολόγιο και η δήλωση
θα έχουν την πιο κάτω μορφή:
i . Έκδοση τιμολογίου πώλησης
Αξία εμπορευμάτων
160.000
ΦΠΑ που αναλογεί (συντ. 13%)
20.800
Συνολική αξία (ευρώ)
180.800
ii . Δήλωση ΦΠΑ
Αξία πωληθέντων εμπορευμάτων
160.000
ΦΠΑ που αναλογεί (συντ. 13%)
20.800
Μείον ΦΠΑ εισροών (ως η σχετική εκκαθάριση)
15.600
Διαφορά ΦΠΑ για καταβολή στο Δημόσιο
5.200
Διευκρινίζεται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις, δηλαδή στις παραγγελιοδοχικές
εργασίες πώλησης και αγοράς, η προμήθεια του παραγγελιοδόχου υπάγεται
στον ΦΠΑ με τον συντελεστή που υπάγονται τα πωλούμενα ή αγοραζόμενα
αγαθά.
Β.2. Θεματολογία της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ22 (Ν.2859/2000).
22

Σχετικές αποφάσεις παραγράφου
1.Εγκύκλιοι - ΠΟΛ

ΠΟΛ.1077/12.4.2011 - Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του
ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ειδικού
καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

ΠΟΛ.1118/8.9.2005 - Εφαρμογή της με αριθ.πρωτ.1103551/8478/Α0014/
ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων
μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου).

ΠΟΛ.1176/27.6.1995 - Υποβολή Δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014 )

Π.2070/20.3.1987 - Φ.Π.Α στις πράξεις επί αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, που
ενεργούνται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.
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Β.2.1. Παράδοση (πώληση) αγαθού από παραγγελιοδόχο.
Κατά την πώληση αγαθού από παραγγελιοδόχο για λογαριασμό του
παραγγελέα, υποκείμενο στον ΦΠΑ, θεωρείται (Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 5, παρ. 2)
ότι συντελούνται δύο παραδόσεις αγαθών (βλ. αναλυτικό παράδειγμα στην πιο
πάνω Ενότητα Β.1.1. «Παραγγελιοδοχική εργασία πώλησης).
Β.2.2. Αγορά αγαθού από παραγγελιοδόχο.
Κατά την αγορά αγαθού από παραγγελιοδόχο για λογαριασμό του παραγγελέα,
υποκείμενο στον ΦΠΑ, θεωρείται ότι συντελούνται δύο παραδόσεις αγαθού
(βλ. ανάλυση και παράδειγμα στην πιο πάνω Ενότητα Β.1.2. «Παραγγελιοδοχική
εργασία αγοράς).
Β.2.3. Παράδοση (πώληση) αγαθού από παραγγελιοδόχο για λογαριασμό
παραγγελέα ιδιώτη.
Στην περίπτωση αυτή, έχουμε ουσιαστικά μία μόνο παράδοση αγαθού, από τον
παραγγελιοδόχο προς τον πελάτη - αγοραστή. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1247/1993,
ο ιδιώτης παραγγελέας, για την ευκαιριακή αυτή πράξη, δεν καθίσταται
υπόχρεος στον φόρο.
Ο παραγγελιοδόχος θα αποδώσει όλον τον ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία του
αγαθού, δηλαδή με την εκκαθάριση θα αποδώσει στον ιδιώτη - παραγγελέα
μόνο την καθαρή διαφορά (συνολική αξία μείον συνολικό ΦΠΑ μείον την
προμήθειά του).
Επισημαίνεται πάντως ότι δημιουργείται αμφιβολία εάν η ερμηνεία αυτή είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ. Εάν
δηλαδή θα πρέπει ή όχι ο ιδιώτης να καθίσταται (έστω και για ευκαιριακή
πράξη) υποκείμενος στον ΦΠΑ και κατά συνέπεια να έχουμε δύο παραδόσεις
αγαθού.
Β.2.4. Παράδοση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων από συνεταιρισμό για
λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος.
Στην περίπτωση αυτή, η παράδοση αγροτικών προϊόντων σε υποκείμενους στον
ΦΠΑ, που ενεργείται από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για
λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ. Η παράδοση των προϊόντων δεν
υπάγεται σε ΦΠΑ. Σε ΦΠΑ (με τον συντελεστή του αγαθού) υπάγεται όμως η
προμήθεια που εισπράττουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις κατά την
εκκαθάριση προς τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος23.
Β.2.5. Παράδοση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων από συνεταιρισμό για
λογαριασμό «ομάδας παραγωγών ή καλλιεργητών».
Για την περίπτωση αυτή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο προηγούμενο θέμα,
εφόσον οι «ομάδες παραγωγών - αγροτών» δεν έχουν περιβληθεί
οποιονδήποτε νόμιμο τύπο και κατά συνέπεια τα μέλη των ομάδων αυτών
θεωρούνται αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
Β.2.6. Παράδοση ανθέων από συνεταιριστική οργάνωση για λογαριασμό
ανθοπαραγωγών του ειδικού καθεστώτος.
Η περίπτωση αυτή δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του
Κώδικα ΦΠΑ για τις παραγγελιοδοχικές εργασίες και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν
23

ΑΥΟ Π.2070/1820/ΠΟΛ.109/20.3.1987
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στα αμέσως προηγούμενα θέματα. Υπάγεται δηλαδή σε ΦΠΑ (στον συντελεστή
του αγαθού) μόνο η προμήθεια της συνεταιριστικής οργάνωσης24.
Β.2.7. Παράδοση πτηνών από πτηνοτροφικό συνεταιρισμό για λογαριασμό
αγροτών του ειδικού καθεστώτος.
Για τις πωλήσεις που πραγματοποιεί πτηνοτροφικός συνεταιρισμός προς
άλλους υποκείμενους (π.χ. κρεοπώλες) για λογαριασμό αγροτών ειδικού
καθεστώτος, εφαρμόζονται όσα αναφέρθηκαν στα αμέσως πιο πάνω θέματα.
Β.2.8. Παράδοση αγροτικών προϊόντων από συνεταιρισμό για λογαριασμό
αγροτών του κανονικού καθεστώτος.
Στην περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων που ενεργείται από
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του κανονικού
καθεστώτος, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα
ΦΠΑ. Δηλαδή ο συνεταιρισμός θα πρέπει να εκδώσει εκκαθάριση προς τον
αγρότη - παραγγελέα. Όπως εξηγήθηκε πιο πάνω25, ο ΦΠΑ της πώλησης θα
αποδοθεί με βάση την εκκαθάριση από τον αγρότη - παραγγελέα και ο ΦΠΑ της
προμήθειας του παραγγελιοδόχου από τον συνεταιρισμό26.
Β.2.9. Παράδοση αγαθού από έμπορο για λογαριασμό συνεταιρισμού, στο
εσωτερικό της χώρας.
Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του
Κώδικα ΦΠΑ για τις παραγγελιοδοχικές παραδόσεις. Δηλαδή ο έμπορος θα
συντάξει εκκαθάριση στον συνεταιρισμό και κατά συνέπεια ο ΦΠΑ της πώλησης
θα αποδοθεί από τον συνεταιρισμό, ενώ ο ΦΠΑ της προμήθειας από τον
παραγγελιοδόχο - έμπορο27.
Β.2.10. Παράδοση αγαθού από έμπορο σε κοινοτικούς υποκείμενους, για
λογαριασμό συνεταιρισμού ή άλλου παραγγελέα υποκείμενου σε ΦΠΑ.
Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ για
τις παραγγελιοδοχικές εργασίες.
Για τις παραδόσεις που διενεργούνται από τον παραγγελέα και
παραγγελιοδόχο, ως προς την επιβάρυνση από ΦΠΑ, σημειώνονται τα
ακόλουθα:
α) Ο παραγγελιοδόχος – έμπορος.
 Παραδίδει τα αγαθά στους κοινοτικούς υποκείμενους χωρίς ΦΠΑ σαν
ενδοκοινοτική παράδοση.
 Μπορεί να συνυπολογίζει την αξία της παράδοσης στο απαλλακτικό όριο
που δικαιούται με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993.
 Υποχρεούται στην εγγραφή στο VIES, στην υποβολή Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα και στην υποβολή Intrastat αν υπερβαίνει το όριο (σήμερα 44.000,00
ευρώ).
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ΠΟΛ.109/1987

25

βλ. περ. Β.1.1

26

εγκύκλιος ΠΟΛ.282/1988
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βλ. αναλυτικό παράδειγμα στην πιο πάνω Ενότητα Β.1.1. «Παραγγελιοδοχική εργασία
πώλησης
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 Εκδίδει την εκκαθάριση στον παραγγελέα χωρίς ΦΠΑ, μόνο αν έχει εκδώσει
ειδικό απαλλακτικό διπλότυπο προς τον παραγγελέα28.
β) Ο παραγγελέας - συνεταιρισμός ή άλλο πρόσωπο.
 Με βάση την εκκαθάριση, αποδίδει τον αναλογούντα ΦΠΑ ή απαλλάσσεται
από τον ΦΠΑ για την παράδοση προς τον έμπορο, αν έχει εφαρμοστεί η ΑΥΟ
ΠΟΛ.1262/1993.
 Λαμβάνει, εκτός από την εκκαθάριση, φωτοαντίγραφα των φορτωτικών,
τιμολογίων κ.λπ. που αποδεικνύουν την ενδοκοινοτική παράδοση, προκειμένου
να έχει δικαίωμα έκπτωσης29.
Β.2.11. Εξαγωγή αγαθού από έμπορο για λογαριασμό συνεταιρισμού ή άλλου
παραγγελέα, υποκειμένων στον ΦΠΑ.
Τα αναφερθέντα για την ενδοκοινοτική παράδοση στο προηγούμενο θέμα,
ισχύουν αναλογικά και για την εξαγωγή που ενεργεί ο παραγγελιοδόχος εξαγωγέας για λογαριασμό του παραγγελέα - συνεταιρισμού ή άλλου
προσώπου30.

Γ. Ερμηνεία της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ 31
(Ν.2859/2000)
Γ.1. Ως παράδοση λογίζεται επίσης:
Γ.1.1. Η πώληση αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας μέχρι
την αποπληρωμή του τιμήματος. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο όρος αυτός της
παρακράτησης της κυριότητας δεν ασκεί επίδραση στην επιβολή του φόρου και
κατά συνέπεια το αγαθό υπόκειται στον φόρο μόλις το αγαθό τεθεί στη διάθεση
του λήπτη.
Γ.1.2. Η μεταβίβαση με καταβολή αποζημίωσης της κυριότητας κινητού ή
ακινήτου που ενεργείται κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής (πολιτικής ή
στρατιωτικής) ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου. Στην περίπτωση αυτή
εμπίπτουν κυρίως η αναγκαστική απαλλοτρίωση της κυριότητας ακινήτων ή
κινητών αγαθών, με τον όρο ότι αυτά ανήκουν σε υποκείμενο στον φόρο και όχι
σε ιδιώτη. Ειδικά για τα ακίνητα, απαραίτητη επιπλέον προϋπόθεση είναι να
πρόκειται για καινούργια. Η απαλλοτρίωση δηλαδή θα πρέπει να συντελεστεί
πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχει
παράδοση, αν και δεν υπάρχει συμφωνία των μερών.
Γ.2. Θεματολογία της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)
28

ΠΟΛ.1101/1997
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ΠΟΛ.1101/1997
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ΠΟΛ.1101/1997
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1. Εγκύκλιοι - ΠΟΛ

ΠΟΛ.1156/9.5.1997 - Φ.Π.Α. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Νόμοι 2386/1996 (ΦΕΚ.43/Α/7.3.1996),
2390/1996(ΦΕΚ.54/Α/21.3.1996), 2399/1996 (ΦΕΚ.90/Α/27.5.1996)

ΠΟΛ.1002/10.1.1994 - ΦΠΑ στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων,
περιοδικών και εφημερίδων.

ΠΟΛ.1282/23.12.1992 - Κοινοποίηση διατάξεων Ν.2093/1992, σχετικά με τον ΦΠΑ
1131481/7043/0014/ΠΟΛ.1282/23.12.1992
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Γ.2.1. Παράδοση αγαθού με παρακράτηση κυριότητας.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ, ως παράδοση αγαθού
υπαγόμενη στον ΦΠΑ θεωρείται και η πώληση αγαθού που πραγματοποιείται
με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την
αποπληρωμή των δόσεων από τον αγοραστή (εγκύκλιος 10/1987).
Γ.2.2. Μεταβίβαση αγαθού με καταβολή αποζημίωσης, που ενεργείται
κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ, θεωρείται
ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της
κυριότητας αγαθού, που ενεργείται κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή στο
όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της διάταξης είναι η αναγκαστική
απαλλοτρίωση, η εκποίηση, ο πλειστηριασμός κ.λπ. (βλ. ανάλυση για εκποίηση
και πλειστηριασμό στα θέματα του άρθρου 5).

Δ. Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ 32
(Ν.2859/2000)
Δ.1. Πράξεις που δεν αποτελούν παραδόσεις αγαθών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η μεταβίβαση αγαθών
επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία
ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δεν
αποτελεί παράδοση, εφόσον αυτός που αποκτά τα αγαθά συνεχίζει τις εργασίες
του προκατόχου του.
Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση των σχετικών πράξεων, έτσι ώστε να
αποφεύγεται η καταβολή και έκπτωση του φόρου, ο οποίος θα καταβληθεί
οπωσδήποτε από τον διάδοχο. Όπως ορίζεται περαιτέρω, είναι αδιάφορο αν η
μεταβίβαση γίνεται από επαχθή ή χαριστική αιτία, αρκεί αυτός που αποκτά την
επιχείρηση, να συνεχίζει την ίδια οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώς, ο
αποκτών την επιχείρηση πρέπει να είναι ή να γίνει εκ του λόγου αυτού
υποκείμενος στον φόρο. Επομένως, στην περίπτωση της κληρονομικής
διαδοχής, ο κληρονόμος που κληρονόμησε ολόκληρη επιχείρηση ή κλάδο αυτής
και δεν είναι υποκείμενος στον φόρο, εφόσον συνεχίζει τις εργασίες του
κληρονομούμενου, οφείλει να υποβάλει αμέσως δήλωση έναρξης οικονομικής
δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 36.
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Σχετικές αποφάσεις παραγράφου
1. Εγκύκλιοι - ΠΟΛ

ΠΟΛ.1007/18.1.2011 - Αντιμετώπιση προβλημάτων από την ένταξη των εκμεταλλευτών
ΤΑΞΙ στο κανονικό καθεστώς

ΠΟΛ.1020/28.1.2008 - Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών
δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2007 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

ΠΟΛ.1103/18.5.1990 - Διευκρινίσεις για την έννοια της μεταβίβασης αγαθών
επιχείρησης ως συνόλου σε σχέση με το ΦΠΑ
2. Δικαστικά - Στε - ΝΣΚ

ΣτΕ 1724/2008 - Η ένδικη μεταβίβαση των εμπορευσίμων αγαθών της επιχειρήσεως ως
συνόλου προοριζόμενου για περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση, δεν υπέκειτο σε φόρο
προστιθεμένης αξίας, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση της μεταβιβασάσης εταιρείας
λειτουργούσε κατά τη μεταβίβαση.
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Το πρόσωπο που αποκτά την επιχείρηση, θεωρείται ότι διαδέχεται τον
μεταβιβάζοντα τόσο στα δικαιώματα όσο και στις υποχρεώσεις. Ο μεταβιβάζων,
για τον μέχρι τη μεταβίβαση χρόνο, υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του (π.χ. υποβολή δήλωσης, καταβολή φόρων), αλλά παράλληλα
δικαιούται να ασκήσει αντίστοιχα όσα δικαιώματα του αναγνωρίζονται (π.χ.
έκπτωση φόρου εισροών). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, κατά το μέρος
που δεν ασκήθηκαν ή δεν εκπληρώθηκαν και ανεξάρτητα από τον λόγο στον
οποίο οφείλεται η παράλειψη αυτή, αποτελούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις,
κατά περίπτωση, του προσώπου που αποκτά την επιχείρηση.
Στην κατηγορία των ανωτέρω μεταβιβάσεων που ο νόμος δεν θεωρεί
παραδόσεις, ανήκουν οι συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων, οι
οποίες και διευκολύνονται από τη ρύθμιση αυτή.
Παράδειγμα 1: Η εταιρία «ΑΛΦΑ» απορροφάται από την εταιρία «ΒΗΤΑ», η
οποία αποκτά όλη την περιουσία της. Για την παράδοση όλων των
μεταβιβαζόμενων επιμέρους αγαθών δεν οφείλεται ΦΠΑ.
Παράδειγμα 2: Οι εταιρίες «ΑΛΦΑ» και «ΒΗΤΑ» συγχωνεύονται και
δημιουργούν την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ». Στην περίπτωση αυτή, δεν οφείλεται
ΦΠΑ για την παράδοση των επιμέρους αγαθών, γιατί ο φόρος θα καταβληθεί
κατά την παράδοση των αγαθών από τη διάδοχο (συγχωνεύουσα) εταιρία
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» προς τρίτους.
Παράδειγμα 3: Ο παντοπώλης «Α» πωλεί ολόκληρη την επιχείρησή του στον
ιδιώτη «Β». Για να μη θεωρηθεί φορολογητέα παράδοση η πράξη αυτή, πρέπει
ο «Β» να συνεχίσει την επιχείρηση του παντοπωλείου και να υποβάλει δήλωση
έναρξης επαγγέλματος, ώστε κατά τη στιγμή της αγοράς να είναι υποκείμενος
στον φόρο, τον οποίο βέβαια θα αποδώσει στο Δημόσιο κατά την πώληση των
επιμέρους αγαθών της επιχείρησης που αγόρασε:
Παράδειγμα 4: Ο βιοτέχνης «Ζ» εισφέρει την ατομική του επιχείρηση
κατασκευής παγωτών στην Ο.Ε. «Ζ και Σία Ο.Ε.» έναντι ποσοστού συμμετοχής
στο κεφάλαιο και τα κέρδη ή ζημίες της Ο.Ε. 30%. Η παράδοση συνολικά της
ατομικής βιοτεχνικής επιχείρησης δεν αποτελεί φορολογητέα στον ΦΠΑ πράξη.
Παράδειγμα 5: Από την Α.Ε. «Κλωστήρια - Βαφεία Νημάτων» εισφέρεται στην
Α.Ε. «Υφαντουργία» ο κλάδος του βαφείου, για τον οποίο λαμβάνει 2.000
μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κλάδου. Για την εισφορά
αυτή δεν οφείλεται φόρος, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο
μεταβιβαζόμενος κλάδος είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των
παραδειγμάτων απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της διάταξης είναι
ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι, δηλαδή τόσο τα πρόσωπα που μεταβιβάζουν όσο
και τα πρόσωπα που αποκτούν τα αγαθά, θα είναι υποκείμενοι στον ΦΠΑ και
θα ενεργούν με την ιδιότητα αυτή. Τότε μόνο οι πράξεις της παράδοσης των
αγαθών δεν αποτελούν φορολογητέες πράξεις, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο
αποκτών συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του (μεταβιβάζοντος). Δεν
ασκεί καμία επίδραση το γεγονός αν η μεταβίβαση γίνεται με έκδοση
τιμολογίων πώλησης ή με άλλο έγγραφο (δημόσιο ή ιδιωτικό) με το οποίο
καταρτίζεται η συμφωνία της μεταβίβασης.
Στην περίπτωση που μια επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του
φόρου απορροφάται από άλλη επιχείρηση, η οποία ανήκει στις
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απαλλασσόμενες λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων, η μεταβίβαση αυτή
συνιστά φορολογητέα παράδοση αγαθών, δεδομένου ότι η απορροφώσα
επιχείρηση είναι απαλλασσόμενη και δεν υπάρχει δυνατότητα να αποδώσει
αργότερα τον φόρο των αγαθών που έλαβε κατά την απορρόφηση της πρώτης
επιχείρησης.
Δ.2. Θεματολογία της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)
Δ.2.1. Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, που γίνεται από επαχθή αιτία.
Η μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου που γίνεται με αντάλλαγμα, εμπίπτει
στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ (θεωρείται πράξη εκτός
πεδίου ΦΠΑ) και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ αλλά με χαρτόσημο,
εφόσον ισχύουν αθροιστικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
1. Να γίνεται μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου. Η μεταβιβαζόμενη
επιχείρηση μπορεί να είναι είτε ατομική είτε εταιρική.
Η επιχείρηση θεωρείται ότι μεταβιβάζεται ως σύνολο στην περίπτωση που
μεταβιβάζεται ενιαία το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων αυτής
(ενεργητικό και παθητικό), δηλαδή να μεταβιβάζονται ως σύνολο τα αγαθά της
επιχείρησης (εμπορεύσιμα και πάγια), τα άυλα αγαθά αυτής (π.χ. φήμη,
πελατεία, εμπορικότητα, βιομηχανικό σήμα κ.λπ.), οι απαιτήσεις της, οι
υποχρεώσεις της κ.λπ., έτσι ώστε το πρόσωπο που αποκτά την επιχείρηση
(αγοραστής) να καθίσταται καθολικός διάδοχος του μεταβιβάζοντος την
επιχείρηση (πωλητή), τόσο ως προς τα δικαιώματα, όσο και προς τις
υποχρεώσεις της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης.
Συνεπώς, δεν θεωρείται ως μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου η μεταβίβαση
μόνο του ενεργητικού ή η μεταβίβαση μόνο του παθητικού αυτής.
2. Η μεταβίβαση της επιχείρησης να γίνεται με επαχθή αιτία, δηλαδή με
αντάλλαγμα, π.χ. λόγω πώλησης.
3. Ο αγοραστής θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της μεταβιβαζόμενης
επιχείρησης με την ίδια οικονομική δραστηριότητα αυτής.
4. Τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής θα πρέπει να ενεργούν πράξεις για τις
οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ (εγκύκλιος 10/1987,
ΠΟΛ.1103/1990, γνωμοδότηση 52/1990 Νομικών Διευθύνσεων).
Επισημαίνεται ότι αν στην πιο πάνω αναφερόμενη μεταβίβαση επιχείρησης ως
συνόλου:
α) ο πωλητής είναι υποκείμενος με δικαίωμα έκπτωσης, αλλά ο αγοραστής είναι
απαλλασσόμενος χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τότε η πράξη είναι υποκείμενη
στον ΦΠΑ. Π.χ. επιχείρηση «Βιβλιοπωλείου» μεταβιβάζεται σε επιχείρηση
«Φροντιστηρίου» (δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του
Κώδικα ΦΠΑ),
β) ο πωλητής είναι απαλλασσόμενος χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τότε η πράξη
είναι απαλλασσόμενη από ΦΠΑ (Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 22, περ. κθ’). Π.χ.
επιχείρηση
«Γυμναστηρίου»
μεταβιβάζεται
σε
επιχείρηση
«Φυσικοθεραπευτηρίου».
Δ.2.2. Μεταβίβαση κλάδου επιχείρησης από επαχθή αιτία.
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Η μεταβίβαση αυτή εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα
ΦΠΑ και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ33 αλλά με χαρτόσημο,
εφόσον ισχύουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) Να γίνεται μεταβίβαση ενός ανεξάρτητου λειτουργικά κλάδου μιας
επιχείρησης, δηλαδή ενός κλάδου που λειτουργεί ανεξάρτητα σαν οργανωμένο
οικονομικό σύνολο μέσα στην επιχείρηση, χωρίς όμως αυτό να καλύπτει
ολόκληρο το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Π.χ.
σε μία βιομηχανική Α.Ε. λειτουργεί κλάδος παραγωγής υφασμάτων και κλάδος
παραγωγής έτοιμων ενδυμάτων.
(2) Η μεταβίβαση να γίνεται με αντάλλαγμα, π.χ. λόγω πώλησης.
(3) Ο αγοραστής να συνεχίζει την ίδια δραστηριότητα.
(4) Τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής να ενεργούν πράξεις για τις οποίες
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ.
Η μεταβίβαση υποκαταστήματος θεωρείται ως μεταβίβαση κλάδου μιας
επιχείρησης (ΠΟΛ.1103/1990 και ΠΟΛ.1277/1995).
Επισημαίνεται ότι αν στην πιο πάνω αναφερόμενη μεταβίβαση κλάδου
επιχείρησης:
α) ο πωλητής είναι υποκείμενος με δικαίωμα έκπτωσης, αλλά ο αγοραστής είναι
απαλλασσόμενος χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τότε η πράξη είναι υποκείμενη
στον ΦΠΑ (δεν ισχύει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ),
β) ο πωλητής είναι απαλλασσόμενος χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τότε η πράξη
είναι απαλλασσόμενη από ΦΠΑ (Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 22, περ. κθ’).
Δ.2.3. Μεταβίβαση μέρους επιχείρησης από επαχθή αιτία.
Σαν μεταβίβαση μέρους επιχείρησης θεωρείται η μεταβίβαση ανεξάρτητου
λειτουργικά μέρους αυτής, ήτοι η μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων του
ενεργητικού και του παθητικού τού μέρους μιας επιχείρησης, τα οποία
(στοιχεία) συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση,
δηλαδή μεταβίβαση ενός συνόλου ικανού να λειτουργήσει αυτοδύναμα.
Και η μεταβίβαση αυτή υπόκειται σε χαρτόσημο, επειδή θεωρείται ότι εμπίπτει
στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ και κατά συνέπεια θεωρείται πράξη
εκτός πεδίου εφαρμογής, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται
ανωτέρω για τη μεταβίβαση ενός κλάδου μιας επιχείρησης34.
Επισημαίνεται ότι αν στην πιο πάνω μεταβίβαση μέρους επιχείρησης:
α) ο πωλητής είναι υποκείμενος με δικαίωμα έκπτωσης, αλλά ο αγοραστής είναι
απαλλασσόμενος χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τότε η πράξη είναι υποκείμενη
στον ΦΠΑ (δεν ισχύει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ),
β) ο πωλητής είναι απαλλασσόμενος χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τότε η πράξη
είναι απαλλασσόμενη από ΦΠΑ (Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 22, περ. κθ’).
Δ.2.4. Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους από χαριστική
αιτία.
Η μεταβίβαση αυτή θεωρείται ως πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ,
επειδή η εν λόγω μεταβίβαση γίνεται από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική
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θεωρείται πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής
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Εγκύκλιος 10/1987 και ΠΟΛ.1103/1990
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παροχή ή κληρονομιά), δηλαδή άνευ ανταλλάγματος (Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 2,
παρ. 1, περ. α’).
Για να θεωρείται πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ, θα πρέπει να
ισχύουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) Να γίνεται μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής.
(2) Η μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής να γίνεται
από χαριστική αιτία, δηλαδή δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά με ή χωρίς
διαθήκη. Π.χ. Ο «Α» μεταβιβάζει στα παιδιά του την ατομική του επιχείρηση με
δωρεά ή γονική παροχή ή μετά τον θάνατό του, με διαθήκη ή χωρίς.
Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση αυτή, επειδή γίνεται χωρίς αντάλλαγμα,
υπόκειται κατά περίπτωση σε φόρο δωρεάς ή κληρονομιάς.
Σε περίπτωση που ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι αποφασίσουν τη συνέχιση
των εργασιών της επιχείρησης είτε ως ατομική επιχείρηση, επί υπάρξεως ενός
κληρονόμου από διαθήκη είτε ως κοινωνία, λόγω περισσότερων κληρονόμων,
δεν υφίσταται θέμα επιβολής ΦΠΑ, επειδή υπάρχει συνέχεια της
κληρονομηθείσας επιχείρησης και η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληρονομούμενου, όσον αφορά την
εφαρμογή του ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι, ως
κοινωνία, θα υποβάλουν δήλωση έναρξης επαγγέλματος στο όνομά τους.
Δ.2.5. Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής σε
υφιστάμενο ή συνιστώμενο πρόσωπο για κάλυψη εταιρικής εισφοράς.
Η μεταβίβαση αυτή εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα
ΦΠΑ και κατά συνέπεια θεωρείται πράξη εκτός πεδίου ΦΠΑ35, εφόσον
συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(1) Να γίνεται μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής. Η
μεταβιβαζόμενη επιχείρηση μπορεί να είναι ατομική ή εταιρική.
(2) Η μεταβίβαση της επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής να
γίνεται σε υπό σύσταση ή σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε
νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), για κάλυψη εταιρικής εισφοράς.
(3) Το συνιστώμενο ή το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο να συνεχίζει τις εργασίες
του προκατόχου του φυσικού ή νομικού προσώπου.
(4) Ο εισφέρων εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και το συνιστώμενο ή το
υφιστάμενο νομικό πρόσωπο (εμπορική εταιρία), στο οποίο εισφέρθηκε η
επιχείρηση για κάλυψη της εταιρικής εισφοράς, να ενεργούν πράξεις για τις
οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ36.
Παράδειγμα 1: Ο «ΧΧ» (ατομική επιχείρηση εμπορίας υποδημάτων, με
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ) εισφέρει την επιχείρησή του για κάλυψη
εταιρικής εισφοράς σε ιδρυόμενη Ο.Ε. με ίδιο αντικείμενο εργασιών, η οποία
θα ασκεί φορολογητέα δραστηριότητα.
Παράδειγμα 2: Η Ο.Ε. «…» και η Ε.Π.Ε. «…» με αντικείμενο εργασιών την
εμπορία ηλεκτρικών ειδών (επιχειρήσεις υποκείμενες στον φόρο με δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου) συγχωνεύονται με σκοπό την ίδρυση νέας Α.Ε. με το ίδιο
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Δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, αλλά με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων
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αντικείμενο εργασιών (επίσης επιχείρηση υποκείμενη στον φόρο με δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου).
Παράδειγμα 3: Η υφιστάμενη Α.Ε. «…» με αντικείμενο εργασιών την εμπορία
(επιχείρηση υποκείμενη στον φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου)
απορροφά την Ε.Π.Ε. «…» με το ίδιο αντικείμενο εργασιών (επίσης επιχείρηση
υποκείμενη στον φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου).
Επισημαίνεται ότι αν στις πιο πάνω αναφερόμενες μεταβιβάσεις (σύνολο,
κλάδος ή μέρος) για κάλυψη εταιρικής εισφοράς:
α) το πρόσωπο που μεταβιβάζει, είναι υποκείμενο με δικαίωμα έκπτωσης, αλλά
το νομικό πρόσωπο (στο οποίο εισφέρεται η επιχείρηση) είναι απαλλασσόμενο
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, τότε η πράξη είναι υποκείμενη στον ΦΠΑ (δεν ισχύει
η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ),
β) το πρόσωπο που μεταβιβάζει, είναι απαλλασσόμενο χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης, τότε η πράξη είναι απαλλασσόμενη από ΦΠΑ37.
Δ.2.6. Μεταβίβαση αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Δ.Χ. μαζί με την άδεια
κυκλοφορίας.
Η μεταβίβαση αυτή θεωρείται ως μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου και
επομένως δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ38, αλλά με χαρτόσημο39.
Δ.2.7. Μεταβίβαση άδειας Δ.Χ. των ανωτέρω οχημάτων.
Για τη μεταβίβαση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στο προηγούμενο θέμα,
επειδή η εν λόγω μεταβίβαση θεωρείται «μεταβίβαση μέρους επιχείρησης», με
την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής συνεχίζει την ίδια δραστηριότητα40.
Δ.2.8. Μεταβίβαση από επαχθή αιτία μηχανήματος.
Θεωρείται μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου41 η πώληση εκσκαφέα,
φορτωτικής μηχανής, θεριζοαλωνιστικής μηχανής κ.λπ., από υποκείμενο στον
ΦΠΑ σε τρίτο πρόσωπο που θα συνεχίσει την ίδια δραστηριότητα.
Δ.2.9. Συγχώνευση ή απορρόφηση πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η συγχώνευση με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρίας πιστωτικού
ιδρύματος εμπίπτει στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 και κατά συνέπεια η
πράξη αυτή είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ42. Τα ανωτέρω ισχύουν και στη μεταβίβαση
από πιστωτικό ίδρυμα κλάδου, μέρους ή υποκαταστήματός του σε άλλο
πιστωτικό ίδρυμα.
Δ.2.10. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων.
Στην περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού ή εταιρικών μεριδίων από έναν ή
περισσότερους εταίρους Ο.Ε. σε άλλον, με συνέπεια τη λύση της εταιρίας και

37

Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 22, περ. κθ’

38

Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 5, παρ. 4, εγκύκλιος Σ420/56/ΠΟΛ.28/1987

39

ΠΟΛ.1195/1993

40

ΠΟΛ.28/1987 και ΠΟΛ.1103/1990

41

Εκτός πεδίου ΦΠΑ - Κώδικας ΦΠΑ, άρθρο 5, παρ. 4. Σχετικά ΠΟΛ.1103/1990

42

Ν.2515/1997, άρθρο 16
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συνέχιση της δραστηριότητας από τον εναπομείναντα εταίρο, σύμφωνα με την
εγκύκλιο ΠΟΛ.1103/1990:
 Η μεταβίβαση εμπορικής εταιρίας ως σύνολο σε φυσικό πρόσωπο πριν από
τη λύση της εταιρίας και κατά συνέπεια πριν από την είσοδό της σε εκκαθάριση,
δεν αποτελεί παράδοση, δηλαδή δεν οφείλεται ΦΠΑ.
 Στις μεταβιβάσεις μετοχών ή μεριδίων εταίρων δεν οφείλεται ΦΠΑ.
 Αντίθετα, οφείλεται ΦΠΑ εάν η μεταβίβαση γίνει κατά το στάδιο της
εκκαθάρισης.
Δ.2.11. Μεταβίβαση συνόλου ενεργητικού (Ν.1892/1990, άρθρο 46α’)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.2859/2000 (Κώδικας
ΦΠΑ)
και
με
βάση
τα
αναφερόμενα
στην
υπ’
αριθ.
1008293/447/ΠΟΛ.1103/18.5.1990 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’
αριθ. 52/1990 γνωμοδότηση της συνέλευσης των προϊσταμένων των Νομικών
Διευθύνσεων, σχετικά με την έννοια της «μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως
συνόλου», δεν θεωρείται ως μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου η
μεταβίβαση εμπορικής εταιρίας, ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
κατά το στάδιο της εκκαθάρισης αυτής, σε άλλη εταιρία.
Επίσης, από την ίδια ως άνω εγκύκλιο, καθώς και με την εγκύκλιο 10/1987,
προκύπτει ότι η μεταβίβαση μόνο του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού
επιχείρησης και όχι η μεταβίβαση του συνόλου των αγαθών μαζί με τις
υποχρεώσεις αυτής, δεν εμπίπτει στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του
Ν.2859/2000 και κατά συνέπεια η μεταβίβαση αυτή θεωρείται ως παράδοση
αγαθού και οφείλεται ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1
του άρθρου 2 του Ν.2859/2000.
Επισημαίνεται ότι οι απαλλαγές που προβλέπονται από το άρθρο 46α’ του
Ν.1892/1990, ισχύουν μόνο αν δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του
Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), ο οποίος έχει ενσωματώσει τις κοινοτικές
διατάξεις (6η Οδηγία) στο εθνικό μας δίκαιο.
Δ.2.12. Εισφορά αγαθών για συμμετοχή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Από τον συνδυασμό των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και
όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1103/1990, η μεταβίβαση αγαθών
επιχείρησης με τη μορφή εισφοράς για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου,
εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρ. 4 του
άρθρου 5 του Ν.2859/2000, είναι πράξη υπαγόμενη σε ΦΠΑ.

V.2. ΦΠΑ στην Παροχή Υπηρεσιών
1. Ορισμός και έννοια της παροχής υπηρεσιών.
Ο νόμος 2859/2000 στα άρθρα 8 και 9 ορίζει τι θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών
και ποιές πράξεις θεωρούνται παροχή υπηρεσιών.
Ειδικότερα ανά άρθρο έχουμε:
Άρθρο 8
Παροχή υπηρεσιών
«1. Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2,
θεωρείται κάθε πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 5 έως 7. Η πράξη αυτή μπορεί να συνίσταται ιδίως σε:
α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού,
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β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης.
2. Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης:
α) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών,
κατασκηνώσεων και παρόμοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης κάθε
είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων,
β) η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα
διασκέδασης και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση,
γ) η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα από επιταγή
δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου,
δ) η μίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων. Επίσης, η μίσθωση,
αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, χώρων που πραγματοποιείται
από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εμπορικά κέντρα εφόσον ο υποκείμενος
το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης,
ε) οι εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών.
Ως εργασία φασόν νοείται η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής ή
συναρμολόγησης ενσώματων κινητών αγαθών, με σύμβαση μίσθωσης έργου,
από υλικά και αντικείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο
για το σκοπό αυτόν, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του
υλικά.
Η διάταξη της περίπτωσης αυτής ισχύει και όταν ο εργοδότης είναι υποκείμενος
στο φόρο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον τα υλικά και
αντικείμενα αποστέλλονται από το κράτος του εργοδότη και τα αγαθά που
παράγονται ή κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από τον εργολάβο
μεταφέρονται ή αποστέλλονται στον εργοδότη στο κράτος - μέλος, στο οποίο
αυτός είναι εγκατεστημένος.
3. Αν ο υποκείμενος στο φόρο μεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, ενεργώντας
στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό άλλων προσώπων, θεωρείται ότι λαμβάνει
και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και
στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η
έννοια του εμπορικού κέντρου, καθώς και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι
λεπτομέρειες άσκησης της επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου αυτού.»
Άρθρο 9
Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών
«Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
2, η από υποκείμενο στο φόρο:
α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών
του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή,
εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου,
β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του
ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του,
γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του
υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η
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χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του,
εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο.».
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 δεν δίδεται ορισμός της παροχής
υπηρεσιών αλλά ορίζει ότι θεωρείται παροχή υπηρεσιών κάθε πράξη που δε
συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7.
Από την διατύπωση αυτή γίνεται αντιληπτό ότι είναι μεγάλο το εύρος των
πράξεων που εμπίπτουν στις φορολογητέες για τους σκοπούς του ΦΠΑ
υπηρεσίες.
Από την κοινή πείρα και σε συνδυασμό με όσα ρητά προσδιορίζονται ως
παράδοση αγαθών (άρθρα 5 έως 7), από τη φύση τους και των οικονομικό
προορισμό τους είναι παροχή υπηρεσιών ενδεικτικά οι παρακάτω εργασίες43:
 Των ελευθέρων επαγγελματιών44, όπως ορίζει αυτούς ο ΚΦΕ (Ν. 2238/1994)
άρθρο 48 παρ. 1.
 Των ελευθέρων τεχνιτών,
 Των μεσιτών,
 Των μεταφορέων,
 Των συμβούλων γενικά,
 Των κομμωτηρίων,
 Των ινστιτούντων καλλονής,
 Των διαφημιστικών επιχειρήσεων,
 Των δημοσίων θεαμάτων και ακροαμάτων,
 Των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας,
 της μίσθωσης ενσώματων αγαθών
 της διάθεσης προσωπικού (υπάγεται σε ΦΠΑ)
 Της παροχής υπηρεσίας στα πλαίσια της εγγύησης (απαλλάσσεται ΦΠΑ,
ΠΟΛ 1332/93)
 Της μεταγραφής αθλητών (ΠΟΛ 1328/1993)
 Η συνδρομή που καταβάλλουν τα μέλη στις ενώσεις ραδιο-ταξί (ΠΟΛ
1043/96)
 κλπ
 Σχετικά με την υπαγωγή στο φόρο των υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων
στο εσωτερικό της χώρας, διευκρινίζουμε ότι υπάγονται στο φόρο (9%) και οι
μεταφορές προσώπων που γίνονται με αυτοκίνητα, τα οποία εκτελούν
συγκοινωνία σε υπεραστικές οδικές γραμμές που δεν εξυπηρετούνται από
λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και οι μεταφορές προσώπων που γίνονται

43

Εγκύκλιος 10/87.

44

Οι παροχές υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες, από πλευράς επιβάρυνσης ΦΠΑ
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
ης
α. απαλλασσόμενες από ΦΠΑ, όπως ορίζονται από το άρθρο 13 της 6 οδηγίας και έχουν
ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ πχ γιατροί, νοσοκόμοι,
καθηγητές ή δάσκαλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ
β. υπαγόμενοι σε ΦΠΑ, δηλαδή οι υπηρεσίες όσων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22
του Ν.2859/2000, όπως μηχανικοί, καλιτέχνες, οικονομολόγοι, σύμβουλοι, λογιστές κλπ.
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από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. μέσα στα νησιά (τόπος
αναχώρησης και προορισμού τα νησιά).
 Στο φόρο επίσης υπάγονται και οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με
πλοία κάτω των 50 κόρων.
Με την ίδια διάταξη διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο μπορεί να συνιστά
παροχή υπηρεσιών και:
α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, όπως είναι τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας45, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι άδειες
εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων
δικαιωμάτων,
β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης, όπως είναι
πχ η ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε
ορισμένο μέρος ή σε όλη τη χώρα, η ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση
συγκεκριμένου δικαιώματος κλπ.
Φυσικά για την υπαγωγή στο φόρο (ΦΠΑ) των πιο πάνω πράξεων καταρχήν
προϋπόθεση που πρέπει να υπάρχει είναι το αντάλλαγμα46 δηλαδή η παροχή
υπηρεσιών να ενεργείται με κάποια αμοιβή.

2. Ειδική μεταχείριση ορισμένων πράξεων.
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, η εκτέλεση
ορισμένων εργασιών σε κινητά ή ακίνητα αγαθά με σχέση μίσθωσης έργου (π.χ.
κατασκευή FACON σε κινητά αγαθά ή εργολαβικές εργασίες σε ακίνητα),
θεωρείται από το νόμο ως παράδοση αγαθών, με τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από τις διατάξεις αυτές.
Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες από τις εργασίες αυτές στις οποίες προέχει το
στοιχείο της παροχής υπηρεσίας και όχι της παράδοσης αγαθού (π.χ. όταν όλα
τα υλικά ή το μεγαλύτερο μέρος αυτών παρέχονται από τον εργοδότη), ενώ θα
έπρεπε να χαρακτηρίζονται από το νόμο ως παροχές υπηρεσιών, θεωρούνται
κατ΄ αμάχητο τεκμήριο ως παραδόσεις αγαθών. Η αντιμετώπιση αυτή του
νόμου στοχεύει προφανώς στην άρση των αμφιβολιών που θα δημιουργούσε
τυχόν ρύθμιση η οποία θα εξαρτούσε το χαρακτηρισμό μιας πράξης ως
παράδοσης αγαθού ή παροχής, υπηρεσίας από την αναλογία των υλικών που
διαθέτει στις εν λόγω εργασίες ο εργολάβος ή ο εργοδότης.
Επομένως, οι εν λόγω εργασίες σε κινητά ή ακίνητα αγαθά που εκτελούνται με
σχέση μίσθωσης έργου θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ως πράξεις παράδοσης
αγαθών, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις αναφορικά
με το πρόσωπο που διαθέτει τα υλικά κατασκευής (εργολάβος ή εργοδότης).
Εξαίρεση από την πιο πάνω ρύθμιση θεσπίζει ο νόμος μόνο για τις εργασίες
συνήθους συντήρησης των ακινήτων όπως π.χ. οι επισκευές, ελαιοχρωματισμοί
κ.λπ., που θεωρούνται ως παροχή υπηρεσιών.
45

Ως τέτοια παραχώρηση θεωρείται και η παραχώρηση δικαιώματος πρακτόρευσης πλοίου.

46

Άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου 2859/2000, που ορίζει ότι αντικείμενο του φόρου είναι «η
παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία
..................».
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3. Λοιπές εργασίες ή πράξεις που θεωρούνται ως παροχή
υπηρεσιών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου 8 κατονομάζονται
ρητά ορισμένες πράξεις που θεωρούνται οπωσδήποτε ως παροχές υπηρεσιών.
Οι πράξεις αυτές είναι οι εξής:
α. Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών,
κατασκηνώσεων και άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων.
Ως ξενοδοχειακή επιχείρηση θεωρείται εκείνη που κατ΄ επάγγελμα παρέχει
κατάλυμα σε πελάτες, προς τους οποίους εκτός από την παραχώρηση των
επιπλωμένων δωματίων, αναλαμβάνει και την περιποίηση αυτών, παρέχει
δηλαδή υπηρεσίες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και η καθαριότητα του
δωματίου, των κοινοχρήστων χώρων, λευκών ειδών, τακτοποίηση κρεβατιών
κ.λπ., ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή που λειτουργούν, από το αν είναι
ή όχι εφοδιασμένη με νόμιμη άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., αν είναι γραμμένη
στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, ή αν οι τιμές των δωματίων υπόκεινται ή όχι σε
έλεγχο.
Στην κατηγορία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και αυτά
που λειτουργούν ως μοτέλ, πανσιόν, πανδοχεία, ξενώνες, υπαίθρια κάμπινγκ,
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια σε οικίες κ.λπ.
Διευκρινίζεται ότι, για την υπαγωγή στο Φ.Π.Α. των εσόδων από τα ανωτέρω
καταλύματα και ιδιαίτερα αυτών που λειτουργούν χωρίς άδεια του Ε.Ο.Τ., θα
πρέπει οι παρεχόμενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, να
είναι ανάλογες μ΄ αυτές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και μάλιστα τέτοιας
έκτασης, ώστε το εισόδημα που αποκτούν απ΄ αυτές να χαρακτηρίζεται στη
φορολογία εισοδήματος σαν εισόδημα Δ΄ πηγής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει
να εξετάζεται η υπαγωγή ή όχι στο Φ.Π.Α. των εσόδων που προέρχονται και από
την ενοικίαση δωματίων κατά τους θερινούς μήνες σε παραθεριστές γενικά.
Αντίθετα, αν διάφοροι ιδιώτες, ιδιοκτήτες οικιών, ενοικιάζουν οικίες ή δωμάτια
έστω και επιπλωμένα, χωρίς να παρέχουν στους ενοικιαστές και τις
απαραίτητες υπηρεσίες του ξενοδόχου (π.χ. σε φοιτητές ή σε οικογένειες κ.λπ.),
η πράξη αυτή δεν αποτελεί φορολογητέα στο Φ.Π.Α. παροχή υπηρεσιών, διότι
δε θεωρείται ως εκμετάλλευση επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων, αλλά ως
εκμίσθωση ακινήτων που απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. (άρθρο 18 παράγρ. 1
περίπτ. κζ).
Για την περίπτωση των οργανωμένων επιχειρήσεων κατασκηνώσεων (κάμπινγκ
κ.λπ.) δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάγονται στο Φ.Π.Α. τα ακαθάριστα
έσοδα που πραγματοποιούν τόσο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στάθμευσης,
φύλαξης, παροχής ειδών και χώρων υγιεινής, όσο και από την παράδοση
διαφόρων αγαθών που προσφέρονται συνήθως στους χώρους αυτούς.
Διευκρινίζεται επίσης, ότι η μίσθωση οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων,
όπως σταδίων, γηπέδων, γυμναστηρίων κ.λπ. που διαθέτουν όργανα και
εγκαταστάσεις άθλησης, αποδυτήρια, ζεστό νερό, καθίσματα κ.λπ. υπάγεται στο
φόρο προστιθέμενης αξίας.
Επίσης διευκρινίζεται ότι υπάγεται στο Φ.Π.Α. η μίσθωση ευκαιριακά αιθουσών,
κινηματογράφων, θεάτρων, ξενοδοχείων κ.λπ., για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων κ.λπ. (π.χ.
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προβολή κινηματογραφικών ταινιών ή οργάνωση ετησίων χορών ή
πραγματοποίηση Γ.Σ. συλλόγου φοιτητών).
Αντίθετα δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α η ολική μίσθωση ξενοδοχειακών μονάδων,
έστω και με πλήρη εξοπλισμό εφόσον το εισόδημα - μίσθωση που προκύπτει
φορολογείται σαν εισόδημα Α΄ πηγής.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα έσοδα των ξενοδοχείων που προέρχονται από
παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες τους που δεν είναι καθαρά
ξενοδοχειακής μορφής, όπως π.χ. τα έσοδα από παροχή τηλεπικοινωνιακής
εξυπηρέτησης ή υπηρεσιών θέρμανσης, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ., υπάγονται στο
φόρο προστιθέμενης αξίας με τον ίδιο συντελεστή που υπάγονται οι κυρίως
υπηρεσίες του ξενοδοχείου (υπηρεσίες καταλύματος, καθαριότητας,
περιποίησης της κλινοστρωμνής κ.λπ.) δηλ. στο χαμηλό συντελεστή 9%.
Διευκρινίζεται ότι στα έσοδα από την εκμετάλλευση των ξενοδοχείων κ.λπ.
περιλαμβάνεται και το τέλος παρεπιδημούντων.
β. Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και
τροχόσπιτων.
Αναφορικά με την εκμετάλλευση των χώρων στάθμευσης μεταφορικών μέσων,
παρατηρούμε ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως οι χώροι πάρκιν και τα
γκαράζ. Πρόκειται για χώρους ειδικά διαρρυθμισμένους με εξοπλισμό
κατάλληλο για τις ανάγκες για τις οποίες προορίζονται.
Εξυπηρετούν ανάγκες του κοινού για περιορισμένο σχετικά χρόνο έναντι
αντιπαροχής. Ο εκμεταλλευτής αυτών είναι υποκείμενος στο φόρο βασικά λόγω
της υπηρεσίας φύλαξης των μεταφορικών μέσων, την οποία παρέχει στους
πελάτες του.
Στις περιπτώσεις εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ., εφόσον
δεν παρέχονται παράλληλα και υπηρεσίες (φύλαξη, διευκόλυνση στο
παρκάρισμα κ.λπ.) δε γεννάται θέμα επιβολής φόρου. Συνεπώς, η
εκμετάλλευση χώρων πολυκατοικιών, υπαίθριων χώρων των Δήμων
(παρκόμετρα) κ.λπ. για στάθμευση αυτοκινήτων, δεν εμπίπτει στην κατηγορία
των φορολογητέων πράξεων, επειδή δεν προσφέρονται και υπηρεσίες.
Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται απλά για εκμίσθωση του χώρου και όχι για
την εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης μεταφορικών γενικά μέσων, που
εξομοιώνονται με παροχή υπηρεσιών και φορολογούνται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 περίπτ. α΄.
Η πιο πάνω περίπτωση της εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης κάθε είδους
μεταφορικών μέσων δεν πρέπει να συγχέεται με την υπαγωγή σε Φ.Π.Α. της
πώλησης του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκιν) σε πυλωτές
πολυκατοικιών, όταν τυχόν πωλούνται από τον εργολάβο κατασκευαστή της
πολυκατοικίας, γιατί εκεί η μεταβίβαση του ακινήτου αποτελεί παράδοση
καινούριου κτιρίου και γι΄ αυτό φορολογείται.
γ. H διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα
διασκέδασης και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση.
Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη διαρρύθμιση και τον
απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να επιτυγχάνεται η επιτόπια κατανάλωση. Τον
εξοπλισμό αυτό αποτελούν τα τραπέζια, οι καρέκλες τα σερβίτσια κ.λπ.
Θεωρείται προσφορά για επιτόπια κατανάλωση ακόμη και όταν η τροφή ή τα
ποτά προσφέρονται από αυτόματα μηχανήματα αλλά εντός εστεγασμένου
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χώρου μαζί με τα κατάλληλα σκεύη για την επιτόπια κατανάλωση. Αντίθετα η
διάθεση τροφής κλπ. για κατανάλωση στο σπίτι, εξοχή κ.λπ. (φαγητά σε πακέτα)
θεωρείται φορολογητέα παράδοση αγαθών και όχι παροχή υπηρεσιών.
δ. Η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα από επιταγή
δημόσιας αρχής η στο όνομα της ή σε εκτέλεση νόμου.
Στοιχεία και της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή από υποκείμενο στο φόρο που
ενεργεί στα πλαίσια της οικονομικής του δραστηριότητας κατά τρόπο
ανεξάρτητο (όχι μισθωτός) και η καταβολή αποζημίωσης. Στην κατηγορία των
υπηρεσιών αυτών ανήκουν αυτές που προσφέρονται π.χ. από κέντρα τεχνικού
ελέγχου αυτοκινήτων, από ορκωτούς λογιστές, πραγματογνώμονες κ.λπ., καθώς
και σε κάθε περίπτωση παροχής υπηρεσίας μετά από επιταγή της δημόσιας
αρχής όπως π.χ. η υποχρέωση των πολιτικών μηχανικών μιας περιοχής να
εκτιμήσουν τις ζημιές των σπιτιών από ένα σεισμό.
ε. Η μίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων.
Στο Φ.Π.Α. υπάγεται η εκμίσθωση βιομηχανοστασίων. Η έννοια του όρου
βιομηχανοστάσιο προκύπτει έμμεσα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 18 του Ν.Δ. 3323/55 .
Στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ότι ως βιομηχανοστάσια «θεωρούνται
οικοδομήματα ειδικώς ανεγερθέντα δια την λειτουργίαν βιομηχανίας εν οις
υφίστανται προσηρμοσμέναι μονίμως μηχανικοί εγκαταστάσεις, ως και
οικοδομήματα επεξεργασίας και συντηρήσεως καπνών εις φύλλα ή άλλων
εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων». Προκειμένου λοιπόν να κριθεί αν κάποιο
οικοδόμημα αποτελεί βιομηχανοστάσιο ή όχι, λαμβάνεται υπόψη και η σχετική
νομολογία της παραπάνω διάταξης για τη φορολογία εισοδήματος, αδιάφορα
αν το αντίστοιχο εισόδημα φορολογείται στην Α΄ ή στη Δ΄ πηγή, αρκεί κατ΄
ανάλογο εφαρμογή της διάταξης, αν επρόκειτο για ιδιόχρηση του
οικοδομήματος και όχι για εκμίσθωση, το σχετικό τεκμαρτό εισόδημα να μη
φορολογείτο σαν προερχόμενο εξ οικοδομών. Επίσης σαν βιομηχανοστάσια
θεωρούνται και οι εγκαταστάσεις ψύξης, τα ελαιοτριβεία, τα εκκοκκιστήρια, τα
σιλό και άλλα παρόμοια.
Ο δικαιολογητικός λόγος της υπαγωγής της μίσθωσης των ανωτέρω ακινήτων
στην κατηγορία των φορολογητέων πράξεων είναι, αφενός το ότι οι χώροι αυτοί
προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και αφετέρου το ότι η διαμόρφωση και ο
εξοπλισμός και κατασκευή αυτών συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες, τους φόρους
των οποίων ο εκμισθωτής πρέπει να μπορεί να εκπέσει, ιδιαίτερα στην
περίπτωση που η μίσθωση συμφωνείται πριν από τη μετατροπή του χώρου σε
βιομηχανοστάσιο και μάλιστα, όταν η διαμόρφωση του χώρου γίνεται σύμφωνα
με τις υποδείξεις του μισθωτή.
Εξάλλου, η υπηρεσία μίσθωσης χρηματοθυρίδων αποτελεί μία από τις λίγες
πράξεις των τραπεζών που υπάγονται στο Φ.Π.Α. Τούτο δε γιατί οι Τράπεζες
παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης κινητών, τα οποία συνήθως είναι μεγάλης αξίας
(πολύτιμοι λίθοι, χρυσά νομίσματα, κοσμήματα κλπ).
στ. Μεσολάβηση υποκείμενων στο φόρο - για παροχή υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, την περίπτωση
κατά την οποία ο υποκείμενος στο φόρο που μεσολαβεί σε παροχή μιας
υπηρεσίας, ενεργώντας στο όνομά του αλλά για λογαριασμό τρίτων, θεωρείται
ότι αποκτά ταυτόχρονα και την ιδιότητα του προσώπου που παρέχει την
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υπηρεσία και την ιδιότητα του προσώπου που τη δέχεται. Η διάταξη αυτή
σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται περισσότερες από μια
φορολογητέες πράξεις, οι οποίες υπόκεινται στο φόρο ξεχωριστά.
Παράδειγμα: Ο Α που διατηρεί συνεργείο αυτοκινήτων αναλαμβάνει την
επισκευή του αυτοκινήτου του Β μάρκας Ρολς - Ρόυς. Επειδή ο Α στερείται
τεχνικών γνώσεων για τη συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων, απευθύνεται για
την επισκευή στο ειδικευμένο συνεργείο του Γ, ενεργώντας στο όνομά του. Το
αυτοκίνητο επισκευάζεται και ο Γ απαιτεί αμοιβή 50.000. Ο Α πληρώνει και
επιστρέφει το αυτοκίνητο στο Β από τον οποίο εισπράττει αμοιβή δρχ. 60.000.
Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο παροχές υπηρεσιών του Α προς τον Β και του Γ
προς τον Α. Ο Α σε σχέση με τον Γ είναι ο λήπτης των υπηρεσιών, για τις οποίες
πρέπει να εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο από το δεύτερο (Γ) προς τον πρώτο (Α) για
ποσό δρχ. 50.000 με φόρο. Αλλά και ο Α σε σχέση με τον Β έχει αναλάβει τη
συνολική εκτέλεση της εργασίας και θα πρέπει να εκδώσει, κατά περίπτωση,
τιμολόγιο ή θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στο όνομα αυτού (του Β)
με το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής, δηλαδή για ποσό δρχ. 60.000 πλέον
το φόρο.
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και
στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών.
Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού επεκτείνεται η εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και στις υπηρεσίες 47.
47

Πράξεις που δεν αποτελούν παραδόσεις αγαθών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή
μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή
συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, δεν αποτελεί παράδοση, εφόσον αυτός που αποκτά τα αγαθά
συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του.
Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση των σχετικών πράξεων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η
καταβολή και έκπτωση του φόρου, ο οποίος θα καταβληθεί οπωσδήποτε από το διάδοχο. Όπως
ορίζεται περαιτέρω, είναι αδιάφορο αν η μεταβίβαση γίνεται από επαχθή ή χαριστική αιτία,
αρκεί αυτός που αποκτά την επιχείρηση να συνεχίζει την ίδια οικονομική δραστηριότητα.
Συνεπώς, ο αποκτών την επιχείρηση πρέπει να είναι ή να γίνει εκ του λόγου αυτού υποκείμενος
στο φόρο. Επομένως, στην περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής, ο κληρονόμος που
κληρονόμησε ολόκληρη επιχείρηση ή κλάδο αυτής και δεν είναι υποκείμενος στο φόρο, εφόσον
συνεχίζει τις εργασίες του κληρονομούμενου, οφείλει να υποβάλει αμέσως δήλωση έναρξης
οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 29 .
Το πρόσωπο που αποκτά την επιχείρηση θεωρείται ότι διαδέχεται τον μεταβιβάζοντα τόσο στα
δικαιώματα όσο και στις υποχρεώσεις. Ο μεταβιβάζων, για το μέχρι τη μεταβίβαση χρόνο,
υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του (π.χ. υποβολή δήλωσης, καταβολή
φόρου), σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ΄ του αρθ. 45, αλλά παράλληλα δικαιούται να
ασκήσει αντίστοιχα όσα δικαιώματα του αναγνωρίζονται (π.χ. έκπτωση φόρου εισροών). Τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, κατά το μέρος που δεν ασκήθηκαν ή δεν εκπληρώθηκαν και
ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλεται παράλειψη αυτή, αποτελούν δικαιώματα ή
υποχρεώσεις, κατά περίπτωση, του προσώπου που αποκτά την επιχείρηση.
Στην κατηγορία των ανωτέρω μεταβιβάσεων που ο νόμος δε θεωρεί παραδόσεις ανήκουν οι
συγχωνεύσεις και απορροφήσεις επιχειρήσεων οι οποίες και διευκολύνονται από τη ρύθμιση
αυτή.
Παράδειγμα Α: Η εταιρεία «ΑΛΦΑ» απορροφάται από την εταιρεία «ΒΗΤΑ» η οποία αποκτά όλη
την περιουσία της. Για την παράδοση όλων των μεταβιβαζόμενων επιμέρους αγαθών δεν
οφείλεται Φ.Π.Α.
Παράδειγμα Β. Οι εταιρείες «ΑΛΦΑ» και «ΒΗΤΑ» συγχωνεύονται και δημιουργούν την εταιρεία
«ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ». Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται Φ.Π.Α. για την παράδοση των επιμέρους
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Επομένως, οσάκις κατά τη μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης, ως συνόλου,
κλάδου ή μέρους από οποιαδήποτε αιτία μεταβιβάζονται άυλα αγαθά όπως π.χ.
φήμη και πελατεία, η μεταβίβαση των υπηρεσιών αυτών (όπως και των
αγαθών) δε συνιστά φορολογητέα πράξη.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι
ανάλογοι των αναφερόμενων στην ανάλυση της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

4. Ποιές άλλες πράξεις θεωρούνται ως παροχή υπηρεσιών
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2859.2000
Το άρθρο 9 Ν. 1642/86 ορίζει ποιές ακόμη πράξεις θεωρούνται ως παροχή
υπηρεσιών, όπως:
Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται στο φόρο ορισμένες περιπτώσεις
«οιονεί48» παροχής υπηρεσιών, στις οποίες ενώ δεν υπάρχει αντάλλαγμα, ο
νόμος τις θεωρεί ως φορολογητέες, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις πράξεις
που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών, για τις οποίες έγινε λόγος ανωτέρω
στην ανάλυση των διατάξεων του άρθρου 7 .
Όπως στις αυτοπαραδόσεις αγαθών, για τις οποίες έγινε λόγος στις πιο πάνω
παραγράφους 30 και 31, έτσι και στις ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών του αρθ.
αγαθών, γιατί ο φόρος θα καταβληθεί κατά την παράδοση των αγαθών από τη διάδοχο
(συγχωνεύουσα) εταιρεία «ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ» προς τρίτους.
Παράδειγμα Γ. Ο παντοπώλης «Α» πωλεί ολόκληρη την επιχείρηση του στον ιδιώτη «Β» Για να
μη θεωρηθεί φορολογητέα παράδοση η πράξη αυτή πρέπει ο Β να συνεχίσει την επιχείρηση του
παντοπωλείου και να υποβάλει δήλωση έναρξης επαγγέλματος, ώστε κατά την στιγμή της
αγοράς να είναι υποκείμενος στο φόρο, τον οποίο βέβαια θα αποδώσει στο δημόσιο κατά την
πώληση των επιμέρους αγαθών της επιχείρησης που αγόρασε.
Παράδειγμα Δ. Ο βιοτέχνης «Ζ» εισφέρει την ατομική του επιχείρηση κατασκευής παγωτών,
στην ομόρρυθμη εταιρεία «Ζ και Σία Ο.Ε.» έναντι ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο και τα
κέρδη ή ζημίες της ομόρρυθμη εταιρείας 30%. Η παράδοση συνολικά της ατομικής βιοτεχνικής
επιχείρησης δεν αποτελεί φορολογητέα στο Φ.Π.Α. - πράξη.
Παράδειγμα Ε. Από την Α.Ε. «Κλωστήρια - Βαφεία Νημάτων» εισφέρεται στην Α.Ε.
«Υφαντουργία», ο κλάδος του βαφείου, για τον οποίο λαμβάνει 2.000 μετοχές που αντιστοιχούν
στην αξία του εισφερόμενου κλάδου. Για την εισφορά αυτή δεν οφείλεται φόρος, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μεταβιβαζόμενος κλάδος είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραδειγμάτων, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λειτουργία της διάταξης είναι ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι, δηλαδή τόσο τα
πρόσωπα που μεταβιβάζουν όσο και τα πρόσωπα που αποκτούν αγαθά, θα είναι υποκείμενοι
στο Φ.Π.Α. και θα ενεργούν με την ιδιότητα αυτή. Τότε μόνο οι πράξεις της παράδοσης των
αγαθών δεν αποτελούν φορολογητέες πράξεις, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο αποκτών
συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του (μεταβιβάζοντος). Δεν ασκεί καμία επίδραση το
γεγονός αν η μεταβίβαση γίνεται με έκδοση τιμολογίων πώλησης ή με άλλο έγγραφο (δημόσιο
ή ιδιωτικό) με το οποίο καταρτίζεται η συμφωνία της μεταβίβασης.
Στην περίπτωση που μία επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου,
απορροφάται από άλλη επιχείρηση, η οποία ανήκει στις απαλλασσόμενες λόγω ύψους
ακαθαρίστων εσόδων (έσοδα κάτω του 1.000.000 δρχ), η μεταβίβαση αυτή συνιστά
φορολογητέα παράδοση αγαθών, δεδομένου ότι η απορροφώσα επιχείρηση είναι
απαλλασσόμενη και δεν υπάρχει δυνατότητα να αποδώσει αργότερα το φόρο των αγαθών που
έλαβε κατά την απορρόφηση της πρώτης επιχείρησης.
48

Δηλαδή «σαν να είναι».
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9, ο υποκείμενος στο φόρο πρέπει να εκδίδει σε κάθε περίπτωση ειδικό
στοιχείο, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται με την Π.
7475/791/7.11.86 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ειδικότερα, οι πράξεις αυτές, που μπορεί να χαρακτηριστούν, ως
«αυτοχρησιμοποιήσεις» ή «ιδιοχρησιμοποιήσεις», αναφέρονται:
α. Στη χρησιμοποίηση από τον υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρησής
του για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης, ή
για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση. των αγαθών αυτών
δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
Έτσι με τη διάταξη αυτή θεωρείται ως φορολογητέα πράξη παροχής υπηρεσιών
η χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησης (αυτοχρησιμοποίηση), για τα οποία
έχει εκπέσει το φόρο από¬κτησής τους και επομένως θα πρέπει να
φορολογηθεί για την πράξη αυτή, εφόσον χρησιμοποιεί τα αγαθά για την
ικανοποίηση προσωπικών αναγκών ή αναγκών τους προσωπικού της και εν
πάση περιπτώσει για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση.
Παράδειγμα Α: Ατομική επιχείρηση, που ασχολείται με την εξόρυξη λατομικών
προϊόντων και διαθέτει φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα, χρησιμοποιεί ένα από αυτά
για τη μεταφορά υλικών στην υπό ανέγερση εξοχική κατοικία του
επιχειρηματία. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει θέμα φορολόγησης τεκμαρτών
κομίστρων σε βάρος της επιχείρησης, δεδομένου ότι αυτή έχει εκπέσει τόσο το
φόρο της αγοράς του φορτηγού αυτοκινήτου όσο και τους φόρους επισκευών,
συντήρησης, καυσίμων κ.λπ. (περίπτωση κάλυψης προσωπικών αναγκών του
επιχειρηματία).
Παράδειγμα Β: Επιχείρηση μηχανουργείου απασχολεί ένα τόρνο δωρεάν για
την κατασκευή ενός εξαρτήματος για το Ι.Χ. αυτοκίνητο του λογιστού της. Και
στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπαχθεί σε φόρο η χρήση του τόρνου της
επιχείρησης για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στο παράδειγμα Α
ανωτέρω (περίπτωση ικανοποίησης αναγκών του προσωπικού της
επιχείρησης).
Παράδειγμα Γ: Επιχείρηση φωτοαντιγράφων παραχωρεί δωρεάν για ένα μήνα
τη χρήση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος στο σύλλογο Α, του οποίου είναι
μέλος ένας από τους εταίρους. Η διάθεση του φωτοτυπικού αυτού
μηχανήματος για χρήση από τον εν λόγω σύλλογο αποτελεί φορολογητέα πράξη
και πρέπει να υπαχθεί στο φόρο (περίπτωση κάλυψης αναγκών ξένων προς
την επιχείρηση).
β. Στην παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του
προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση.
Και στις περιπτώσεις αυτές έχουμε φορολογητέα παροχή υπηρεσιών, αν και η
χρησιμοποίηση αυτών γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς ανταλλάγματα (έσοδα)
για την επιχείρηση.
Παράδειγμα Α: Ο πολιτικός μηχανικός Α καταρτίζει τις μελέτες για την άδεια
ανέγερσης της κατοικίας του (κάλυψη προσωπικών αναγκών).
Παράδειγμα Β: Παροχή δωρεάν τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τον ΟΤΕ στο
προσωπικό του (κάλυψη αναγκών του προσωπικού).
Παράδειγμα Γ: Ο αρχιτέκτονας Δ καταρτίζει δωρεάν τα σχέδια για την εκκλησία
του χωριού του (κάλυψη αναγκών ξένων προς τους σκοπούς της επιχείρησης).

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 45

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν και δεν εισπράττεται αντάλλαγμα για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, ο νόμος τις θεωρεί φορολογητέες πράξεις,
δεδομένου ότι για όλες τις υπηρεσίες που η επιχείρηση παρέχει δωρεάν έχει
εκπέσει το φόρο εισροών που επιβαρύνουν την εκμετάλλευση της
επιχείρησης.
γ. Στη χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής
του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγρ.
4 του άρθρου 23, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23,
στην κατηγορία των πράξεων (υπηρεσιών) που δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών, ανήκουν οι δαπάνες:
 δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά, στέγασης, μετακίνησης και
ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
 επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας γενικά των επιβατικών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, των μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων, καθώς και των σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που
προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των μη εκπιπτόμενων δαπανών, ο νόμος
θεωρεί ως φορολογητέες πράξεις τις αντίστοιχες υπηρεσίες, για λόγους
φορολογικής ισότητας. Τούτο δε γιατί αν αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονταν
στην επιχείρηση από οποιονδήποτε άλλον υποκείμενο, δεν θα είχε το δικαίωμα
να εκπέσει το φόρο που θα την επιβάρυνε.
Παράδειγμα Α: Εκμεταλλευτής ξενοδοχείου παρέχει ψυχαγωγία και φιλοξενία
σε οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων.
Παράδειγμα Β: Επισκευαστής μηχανών αυτοκινήτων επισκευάζει στο δικό του
συνεργείο και τη μηχανή του Ι.Χ. αυτοκινήτου μέχρι εννέα (9) θέσεων της
επιχείρησής του.

5. Τόπος φορολόγησης παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 14 Τόπος παροχής υπηρεσιών49
«1. Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον
κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αυτός που παρέχει τις
υπηρεσίες έχει στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής του
δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάσταση του από την οποία παρέχονται οι
υπηρεσίες ή. αν δεν υπάρχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, την κατοικία ή τη
συνήθη διαμονή του.
2. Κατ΄ εξαίρεση, ο τόπος παροχής θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα κείμενα στο εσωτερικό της χώρας, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται από κτηματομεσίτες,
μηχανικούς, εμπειρογνώμονες. αρχιτέκτονες και γραφεία επιβλέψεων,

49

Το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3763/2009 και ισχύει από 1.1.2010,
μέχρι 31.12.2009 ισχύει όπως πιο πάνω αναλύεται. Ακολουθεί ανάλυση των νέων διατάξεων.
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β) υπηρεσίες μεταφοράς, εφόσον εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και
προκειμένου για μεταφορές, με τόπο αναχώρησης της μεταφοράς το εσωτερικό
της χώρας και τόπο άφιξης έδαφος εκτός της Κοινότητας ή αντίστροφα, για το
διανυόμενο στο εσωτερικό της χώρας τμήμα της ολικής διαδρομής.
Η διάταξη αυτή ισχύει και προκειμένου για ενδοκοινοτικές μεταφορές
προσώπων.
γ) υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, καθώς και υπηρεσίες
μεσολάβησης για την πραγματοποίηση αυτών των υπηρεσιών, που
πραγματοποιούνται από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για
λογαριασμό άλλων προσώπων, εφόσον ο τόπος αναχώρησης της μεταφοράς
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος άφιξης της μεταφοράς
βρίσκεται σε άλλο κράτος - μέλος.
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
αα) "ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών", κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο
τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό δύο
διαφορετικών κρατών - μελών.
Εξομοιώνεται προς ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών, η μεταφορά αγαθών της
οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο εσωτερικό της
χώρας, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδέεται άμεσα με μεταφορά αγαθών της
οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο έδαφος δύο
διαφορετικών κρατών - μελών,
ββ) "τόπος αναχώρησης", ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των
αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματοποιούμενες διαδρομές προς
τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά,
γγ) "τόπος άφιξης", ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των
αγαθών,
δ) υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης αγαθών προερχομένων από
άλλο κράτος, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας
από τον προμηθευτή των αγαθών, ο οποίος δεν είναι εγκαταστημένος στο
εσωτερικό της χώρας,
ε) υπηρεσίες μίσθωσης μεταφορικών μέσων, εφόσον ο εκμισθωτής είναι
εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας και ο μισθωτής χρησιμοποιεί το
αγαθό σ΄ αυτό ή σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας ή εφόσον ο εκμισθωτής
είναι εγκαταστημένος σε κράτος εκτός της Κοινότητας και ο μισθωτής
χρησιμοποιείτο αγαθό στο εσωτερικό της χώρας.
Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου της περίπτωσης αυτής,
στ) υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και έχουν ως
αντικείμενο:
(αα) πολιτιστικές, ................, καθώς και οι τυχόν παρεπόμενες προς αυτές
παροχές υπηρεσιών,
(ββ) εργασίες παρεπόμενες των μεταφορικών δραστηριοτήτων, όπως η
φόρτωση, η εκφόρτωση και άλλες παρόμοιες,
(γγ) πραγματογνωμοσύνες γενικά, ........... του εσωτερικού της χώρας.
ζ) με την επιφύλαξη της παραπάνω περίπτωσης γ΄. παροχή υπηρεσιών από
μεσάζοντες, οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων
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προσώπων για την πραγματοποίηση πράξεων, οι οποίες εκτελούνται υλικώς στο
εσωτερικό της χώρας.
3. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση, ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται
στο εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, εφόσον
παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος - μέλος σε
υποκειμένους στο φόρο, οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της
οικονομικής τους δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάσταση τους ή την
κατοικία, ή τη συνήθη διαμονή τους ή, εφόσον παρέχονται από πρόσωπα
εγκαταστημένα εκτός της Κοινότητας, σε οποιονδήποτε λήπτη εγκαταστημένο
στο εσωτερικό της χώρας:
α) μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, ...................
4. Επίσης, κατ΄ εξαίρεση ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται
στο εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών, εφόσον
παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α, στο
εσωτερικό της χώρας:
α) ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης δεν
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και παροχή υπηρεσιών από
πρόσωπα που μεσολαβούν ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλων
προσώπων, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών,
β) εργασίες παρεπόμενες της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, που
εκτελούνται υλικώς σε άλλο κράτος - μέλος, καθώς και παροχή υπηρεσιών από
πρόσωπα που μεσολαβούν ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλων
προσώπων, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών,
γ) παροχή υπηρεσιών από πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για
λογαριασμό άλλων προσώπων, που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση
πράξεων που δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, ούτε στην παρ. 3,
οι οποίες εκτελούνται υλικά σε άλλο κράτος - μέλος,
δ) πραγματογνωμοσύνες γενικά και εργασίες σε ενσώματα κινητά αγαθά, οι
οποίες εκτελούνται υλικά σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον τα αγαθά μετά την
παροχή των υπηρεσιών αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός του κράτους
μέλους.
5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, ο τόπος παροχής
υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, όταν ο
εγκαταστημένος στο εσωτερικό της χώρας παρέχει:
α) υπηρεσίες της περίπτωσης α της παραγράφου 2, για ακίνητο που βρίσκεται
εκτός του εσωτερικού της χώρας,
β) υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 2, που εκτελούνται εκτός του
εσωτερικού της χώρας,
γ) υπηρεσίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για
μεταφορά με τόπο αναχώρησης άλλο κράτος- μέλος,
δ) υπηρεσίες της περίπτωσης δ της παραγράφου 2, που αφορούν σε αγαθά, τα
οποία εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος,
ε) υπηρεσίες της περίπτωσης ε της παρ. 2, εφόσον ο μισθωτής χρησιμοποιείτο
αγαθό σε χώρα εκτός της Κοινότητας,
στ) υπηρεσίες της περίπτωσης στ της παραγράφου 2, που εκτελούνται υλικά
εκτός του εσωτερικού της χώρας,
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ζ) υπηρεσίες της περίπτωσης ζ της παραγράφου 2, που εκτελούνται υλικά εκτός
του εσωτερικού της χώρας,
η) υπηρεσίες της παρ. 3, που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο
εγκαταστημένο σε άλλο κράτος- μέλος ή στα όργανα της Κοινότητας ή σε
οποιοδήποτε λήπτη εγκαταστημένο εκτός της Κοινότητας,
θ) υπηρεσίες της περίπτωσης ατής παραγράφου 4, εφόσον ο τόπος
αναχώρησης της μεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας και ο τόπος
άφιξης βρίσκεται σε άλλο κράτος- μέλος, όταν ο λήπτης είναι υποκείμενος
εγκαταστημένος σε άλλο κράτος - μέλος,
ι) υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4,εφόσον οι παρεπόμενες της
ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών εργασίες εκτελούνται στο εσωτερικό της
χώρας και παρέχονται σε λήπτη υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος,
ία) εργασίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4, εφόσον παρέχονται σε
λήπτη υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος - μέλος,
ιβ) εργασίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 που εκτελούνται υλικά στο
εσωτερικό της χώρας και παρέχονται σε λήπτη που διαθέτει αριθμό
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον τα αγαθά αυτά στη
συνέχεια αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός του εσωτερικού της χώρας.»
Άρθρο 15 Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών
«1.Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο
εσωτερικό της χώρας, εφόσον τα αγαθά κατά το χρόνο της άφιξης της
αποστολής ή της μεταφοράς προς τον αποκτώντα βρίσκονται στο εσωτερικό της
χώρας.
2. Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται
στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον γίνεται από υποκείμενο στο φόρο
εγκαταστημένο στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος δεν αποδεικνύει ότι τα
αγαθά αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών σε
άλλο κράτος - μέλος. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται
ότι η ενδοκοινοτική απόκτηση φορολογήθηκε στο άλλο κράτος - μέλος, όπου
πραγματοποιήθηκε η άφιξη των αγαθών, εφόσον:
α) ο αποκτών αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε την απόκτηση αυτή με σκοπό
την πραγματοποίηση μεταγενέστερης παράδοσης αγαθών εντός του άλλου
κράτους - μέλους και για την οποία παράδοση υπόχρεος για την καταβολή του
φόρου έχει οριστεί ο παραλήπτης των αγαθών, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος
στο μητρώο Φ.Π.Α. εντός του άλλου κράτους - μέλους και
β) ο αποκτών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 36.
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1, δε θεωρείται ότι
πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας όταν
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο
άλλου κράτους- μέλους, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Φ.Π.Α,
στο εσωτερικό της χώρας,
β) τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας από
κράτος - μέλος διαφορετικό από αυτό εντός του οποίου ο υποκείμενος στο
φόρο της περίπτωσης α΄ διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.,
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γ) Η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται με σκοπό τη διενέργεια
μεταγενέστερης παράδοσης αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, για την οποία
παράδοση υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραλήπτης των
αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 35.
δ) ο παραλήπτης των αγαθών είναι υποκείμενος στο φόρο ή μη υποκείμενο στο
φόρο νομικό πρόσωπο, εγγεγραμμένα στο μητρώο Φ.Π.Α, στο εσωτερικό της
χώρας.”.
Με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΦΠΑ 10/1987 δίνονται οδηγίες για εφαρμογή
των διατάξεων σχετικά με τον τόπο παροχής – υπηρεσιών που καλύπτονται με
τα άρθρα 14, 15 του Ν. 2859/200050.

Α. Γενικός κανόνας - Τόπος εγκατάστασης αυτού που παρέχει τις
υπηρεσίες.
Με τον, προσδιορισμό του τόπου παροχής των υπηρεσιών επιδιώκεται, όπως
ακριβώς και στο άρθρο 11 προκειμένου για την παράδοση αγαθών, να
καθοριστεί σε ποιες περιπτώσεις το Ελληνικό Δημόσιο είναι αρμόδιο για την
επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού θεσπίζεται ένας γενικός κανόνας
σύμφωνα με τον οποίο μια υπηρεσία, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι έχει τόπο παροχής
και επομένως τόπο φορολογίας την Ελλάδα, εφόσον το πρόσωπο που παρέχει
τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχει στην Ελλάδα την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς του η τη μόνιμη εγκατάστασή του και στην περίπτωση που το
πρόσωπο αυτό στερείται έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, εφόσον έχει στην
Ελλάδα την κατοικία ή διαμονή του.
Η έννοια των όρων «έδρα οικονομικής δραστηριότητας», «μόνιμη
εγκατάσταση», «κατοικία» και «διαμονή» δεν καθορίζεται στο Ν. 1642/86, αλλά
για την εφαρμογή του νόμου που κοινοποιείται, οι όροι αυτοί
χρησιμοποιούνται με την έννοια που έχουν στον Αστικό Κώδικα και στη
φορολογία εισοδήματος. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η μόνιμη εγκατάσταση
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τόπου παροχής όταν δεν υπάρχει
έδρα οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή αν η
επιχείρηση ενεργεί φορολογητέες πράξεις από διάφορους τόπους θεωρείται ότι
υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση εκεί που βρίσκεται το κέντρο της δραστηριότητας
της επιχείρησης από το οποίο ενεργεί κατά συνήθη τρόπο τις υποκείμενες στο
φόρο πράξεις. Έτσι, μόνιμη εγκατάσταση μπορεί να είναι ένα κατάστημα ή
γραφείο ή εργοστάσιο ή άλλος τόπος γνωστός στην πελατεία της επιχείρησης.
Η κατοικία και σε περίπτωση έλλειψης αυτής η διαμονή, λαμβάνονται υπόψη
για τον καθορισμό του τόπου παροχής υπηρεσιών, όταν ο υποκείμενος στο
φόρο στερείται έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης.
Επειδή περαιτέρω ο νόμος δεν κατονομάζει ειδικά και διακεκριμένα τις
υπηρεσίες που υπάγονται στο γενικό κανόνα, για την εξακρίβωση αν μια
συγκεκριμένη υπηρεσία φορολογείται στην Ελλάδα με βάση τον κανόνα αυτό,
50

Άρθρο 12 Ν 1642/1986.
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πρέπει προηγουμένως να ερευνηθεί και να διαπιστωθεί ότι η υπηρεσία αυτή
δεν ανήκει σ΄ αυτές που ρητά αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού
για τις οποίες ισχύουν άλλα κριτήρια προσδιορισμού του τόπου παροχής για τα
οποία γίνεται λόγος κατωτέρω.
Όμως, παρά τον κανόνα θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, λόγω του ευρύτατου
φάσματος των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3
του άρθρου αυτού, οι υπηρεσίες που εντάσσονται στο γενικό κανόνα είναι
σχετικά περιορισμένες.
Τέτοιες υπηρεσίες, που εντάσσονται στον γενικό κανόνα, είναι ενδεικτικά:
 αυτές που αποβλέπουν στην προετοιμασία της εμπορίας των αγαθών όπως:
 διαλογή,
 συσκευασία,
 συντήρηση,
 φύλαξη κ.λπ.
 όσες παρέχονται από πρόσωπα που ενεργούν ως ενδιάμεσοι με την
ευκαιρία πώλησης εμπορευμάτων,
 οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εσωτερικού και διεθνών,
 οι υπηρεσίες πλυντηρίων, κομμωτηρίων, ινστιτούτων καλλονής και
αισθητικής, οι υπηρεσίες εστιατορίων, μαγειρείων και λοιπών συναφών
επιχειρήσεων και
 άλλες παρόμοιες.

Β. Παρεκκλίσεις από το γενικό κανόνα.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 θεσπίζονται ορισμένες παρεκκλίσεις από το γενικό
κανόνα του τόπου παροχής των υπηρεσιών.
Για τις υπηρεσίες που ειδικά αναφέρονται κατωτέρω ισχύουν διάφορα κριτήρια
που έχουν αναλυτικά ως εξής:
α. Κριτήριο της θέσης του ακινήτου στην Ελλάδα.

Το κριτήριο αυτό αφορά τις υπηρεσίες. Που είναι συναφείς με ένα ορισμένο
ακίνητο.
Έτσι, αν το ακίνητο κείται στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται ότι
έχουν τόπο παροχής και συνεπώς τόπο φορολογίας την Ελλάδα, ανεξάρτητα
από τον τόπο στον οποίο στην πραγματικότητα πραγματοποιούνται.
Συναφείς με ακίνητα είναι οι εργασίες:
 των αρχιτεκτόνων, μηχανικών, τοπογράφων και των γραφείων μελετών και
επιβλέψεων, οι οποίες συνδέονται με συγκεκριμένο ακίνητο,
 συντήρησης ακινήτων, εφόσον δε συνιστούν παράδοση αγαθών κατά την
έννοια της διάταξης της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6,
 των κτηματομεσιτών και πραγματογνωμόνων, εφόσον συνδέονται με
συγκεκριμένο ακίνητο,
 των συμβολαιογράφων, μεταγραφοφυλάκων και λοιπών προσώπων,
εφόσον συνδέονται με τη μεταβίβαση ακινήτων ή τη διαχείριση αυτών,
 εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών,
κατασκηνώσεων και λοιπών παρόμοιων εγκαταστάσεων, όπως χώρων κάμπιγκ,
εγκαταστάσεων χειμερινού τουρισμού κ.λπ.
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 εκμετάλλευσης χώρων στάθμευσης κάθε μορφής μεταφορικών μέσων,
όπως χώρων πάρκινγκ ακάλυπτων ή στεγασμένων, ισόγειων, υπόγειων ή σε
όροφο, χώρων γκαράζ, χώρων στάθμευσης αεροπλάνων και μαρίνες,
 μίσθωσης χρηματοθυρίδων Τραπεζών και βιομηχανοστασίων,
 αποθήκευσης αγαθών.
Όπως και πιο πάνω αναφέρεται, για την εφαρμογή του κριτηρίου απαιτείται
συνάφεια, στενή δηλαδή σύνδεση της προσφερόμενης υπηρεσίας με κάποιο
συγκεκριμένο ακίνητο. Διαφορετικά θα έχει εφαρμογή η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 εφόσον βέβαια συντρέχουν όλες οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής. Εκτός από αυτό, απαιτείται και
οριστικοποίηση της πράξης, ολοκλήρωση δηλαδή της προσφερόμενης υπηρεσίας. Αν η υπηρεσία δεν ολοκληρωθεί, τότε, και ανάλογα με το είδος αυτής,
ισχύουν άλλα κριτήρια για τον καθορισμό του τόπου παροχής, με την
προϋπόθεση βέβαια ότι υφίσταται τελικά φορολογητέα πράξη.
Παράδειγμα: Ο ιδιώτης Α κάτοικος Λονδίνου, δίνει εντολή στο μεσίτη Β που
έχει έδρα στο Παρίσι να μεσολαβήσει για την αγορά μιας θερινής έπαυλης στην
Ελλάδα.
Στο παράδειγμα αυτό είναι ενδεχόμενο:
Πρώτο, να βρεθεί ακίνητο στην Ελλάδα που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Α,
ο οποίος και πραγματοποιεί τελικά τη σχετική αγορά. Επειδή το ακίνητο κείται
στην Ελλάδα, τόπος παροχής της υπηρεσίας του Β προς τον Α, που είναι συναφής με το ακίνητο, είναι η Ελλάδα. Συνεπώς τόπος φορολογίας για την αμοιβή
του Β, είναι η χώρα μας.
Δεύτερο, να μη βρεθεί κατάλληλο ακίνητο στην Ελλάδα παρά τις προσπάθειες
του Β και να ματαιωθεί οριστικά η αγορά. Στην περίπτωση αυτή, αν ο Β
δικαιούται κάποιας αμοιβής για τη μεσολάβησή του, παρά το γεγονός ότι δεν
πραγματοποιήθηκε η αγορά, τότε τόπος παροχής για την υπηρεσία του Β είναι ο
Παρίσι όπου η μόνιμη εγκατάσταση αυτού.
Εφαρμόζεται δηλαδή ο γενικός κανόνας της § 1 του άρθρου αυτού και
επομένως ο φόρος οφείλεται στη Γαλλία,

β. Κριτήριο του τόπου της υλικής εκτέλεσης της υπηρεσίας στην Ελλάδα.
Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:
 Μεταφορές. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές υπηρεσίες αφορούν τόσο τις
μεταφορές προσώπων όσο και τις μεταφορές πραγμάτων.
Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ μεταφορών που εκτελούνται στο εσωτερικό
της χώρας (αρχή και τέλος της, μεταφοράς στην Ελλάδα) και διεθνών
μεταφορών(αρχή ή τέλος ή μέρος της μεταφοράς στην Ελλάδα).
 Για τις πρώτες, τόπος παροχής θεωρείται η Ελλάδα και κατά συνέπεια
φορολογούνται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
 Για τις δεύτερες θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ του τμήματος της
ολικής διαδρομής που διανύεται στο εσωτερικό της χώρας και για το οποίο
τόπος παροχής θεωρείται η Ελλάδα και του τμήματος που εκτελείται στο
εξωτερικό, για το οποίο ο τόπος παροχής βρίσκεται εκτός Ελλάδας.
 Οι διεθνείς μεταφορές ανήκουν βασικά στην κατηγορία των
απαλλασσόμενων από το φόρο (Άρθρο 22 παρ. 1, περ. η΄).
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Αν όμως πρόκειται για διεθνή μεταφορά προσώπων που γίνεται οδικώς (με
αυτοκίνητο) και μέρος αυτής εκτελείται στην Ελλάδα, τότε υφίσταται
φορολογητέα πράξη στην Ελλάδα, για το μέρος της όλης διαδρομής που
διανύεται στη χώρα μας. Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται η φορολογητέα
βάση στην περίπτωση αυτή αναλύεται στο άρθρο 15.
 Υπηρεσία εγκατάστασης ή συναρμολόγησης αγαθών. Για τις υπηρεσίες
αυτές, τόπος παροχής είναι ειδικά ο τόπος της εγκατάστασης ή συναρμολόγησης. Έτσι, εφόσον η εγκατάσταση ή συναρμολόγηση ενεργείται στο εσωτερικό
της χώρας από τον προμηθευτή των αγαθών που είναι εγκαταστημένος στο
εξωτερικό, ως τόπος παροχής θεωρείται η Ελλάδα. Παράδειγμα:
Κατασκευαστικός οίκος Γ με έδρα το Μόναχο αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προμηθεύσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας Δ με έδρα την Αθήνα. Για τις
υπηρεσίες συναρμολόγησης εγκατάστασης και θέσης σε πλήρη λειτουργία του
υπολογιστή τόπος παροχής θεωρείται η Αθήνα και κατά συνέπεια για τις
υπηρεσίες αυτές οφείλεται φόρος στην Ελλάδα.
 Υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο: πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες
δραστηριότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες των
οργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και οι τυχόν παρεπόμενες προς
αυτές παροχές υπηρεσιών.
 Εργασίες παρεπόμενες των μεταφορών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η
φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφόρτωση μεταφερόμενων αγαθών, η φύλαξη,
μέτρηση, ζύγιση και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών, η τυχόν ειδική συσκευασία
λόγω μεταφοράς και άλλες παρόμοιες που αφορούν τα μεταφερόμενα αγαθά.
Η παρεπόμενη της μεταφοράς υπηρεσία έχει σαν τόπο παροχής στην Ελλάδα
για το σύνολο της αξίας αυτής, εφόσον εκτελείται με υλικά στην Ελλάδα,
αδιάφορο αν η μεταφορά είναι διεθνής. Στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να
προστεθούν και ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες που προσφέρονται από
μεταφορικές επιχειρήσεις σε ταξιδιώτες, όπως, π.χ. η μεταφορά των
αποσκευών τους ή και των ίδιων των ταξιδιωτών π.χ. από τα γραφεία
αεροπορικής εταιρείας που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης μέχρι το
αεροδρόμιο και αντίστροφα.
 Πραγματογνωμοσύνες γενικά σε κινητά αγαθά ή άλλες εργασίες συναφείς
με ενσώματα κινητά αγαθά. Οι πραγματογνωμοσύνες μπορούν να αφορούν
την αξία των αγαθών ή την ποιότητα ή τη σύσταση αυτών ή την προέλευσή
τους κλπ. Στην κατηγορία των λοιπών εργασιών σε ενσώματα κινητά αγαθά
ανήκουν όλες οι υπηρεσίες συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτών, όπως π.χ. η
επιδιόρθωση ή συντήρηση Ι.Χ. αυτοκινήτου που ενεργείται από συνεργείο
αυτοκινήτων.

γ. Συνδυασμός κριτηρίων, τόπου εγκατάστασης του προσώπου που
παρέχει την υπηρεσία στην Ελλάδα και τόπου χρήσης του αγαθού στην
Ελλάδα.
Ο συνδυασμός των κριτηρίων αυτών εφαρμόζεται στις υπηρεσίες μίσθωσης
μεταφορικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 2 περ. δ΄. Η σχετική
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ρύθμιση για την οποία γίνεται λόγος κατωτέρω, καλύπτει κάθε μορφής
μεταφορικά μέσα όπως αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, τροχόσπιτα,
σιδηροδρόμους και βαγόνια αυτών κάθε είδους, τροχιοδρόμους, πλωτά μέσα,
αεροπλάνα, ελικόπτερα, ανεμοπλάνα κλπ. Στην κατηγορία των μεταφορικών
μέσων περιλαμβάνονται επίσης οι πλατφόρμες και τα εμπορευματοκιβώτια.
Για τον προσδιορισμό του τόπου παροχής των υπηρεσιών μίσθωσης των
μεταφορικών μέσων, λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό δύο κριτήρια, του
τόπου εγκατάστασης του εκμισθωτή και του τόπου στον οποίο γίνεται χρήση
των μεταφορικών μέσων. Έτσι, αν π.χ. ένα αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης
εκμισθώνεται από επιχείρηση που έχει την έδρα της οικονομικής
δραστηριότητάς της στο εσωτερικό της χώρας, τότε τόπος παροχής της
υπηρεσίας μίσθωσης είναι η Ελλάδα εφόσον ο μισθωτής χρησιμοποιεί το
αυτοκίνητο οπουδήποτε στον ελληνικό χώρο ή ακόμη και σε άλλο κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Αν ο εκμισθωτής είναι
εγκαταστημένος εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τότε τόπος
παροχής της υπηρεσίας είναι η Ελλάδα, μόνο εφόσον και κατά το μέρος που ο
μισθωτής χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο στο εσωτερικό της χώρας.

δ. Συνδυασμός κριτηρίων χώρας εγκατάστασης του παρέχοντος τις
υπηρεσίες (εντός ή εκτός της ΕΟΚ) και της εγκατάστασης του λήπτη των
υπηρεσιών (υποκειμένου ή μη στο φόρο) στην Ελλάδα.
Με τις διατάξεις, της παρ. 3 του εν λόγω άρθρου 12 προβλέπεται ότι ορισμένες
υπηρεσίες φορολογούνται στην Ελλάδα, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις κριτήρια που έχουν σχέση, αφενός με τη χώρα εγκατάστασης
(εντός ή εκτός ΕΟΚ) του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες και αφετέρου με
την ιδιότητα του λήπτη (υποκείμενος ή μη στο φόρο) και τον τόπο
εγκατάστασης αυτού στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη ο τόπος παροχής και επομένως
φορολόγησης των υπηρεσιών αυτών, που κατονομάζονται πιο κάτω θεωρείται
ότι είναι η Ελλάδα εφόσον παρέχονται:
 είτε από πρόσωπα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΟΚ, σε λήπτη
που είναι υποκείμενος στο φόρο και εγκαταστημένος στην Ελλάδα,
 είτε από πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός της ΕΟΚ σε οποιοδήποτε λήπτη
(υποκείμενο ή μη στο φόρο) που είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται, ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο τόπος της εγκατάστασης αυτού
που παρέχει την υπηρεσία βρίσκεται πάντοτε σε διαφορετικό κράτος από
εκείνο στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση του λήπτη της υπηρεσίας.
Ειδικά, στη δεύτερη περίπτωση παρατηρείται ότι γίνεται αναφορά σε
οποιοδήποτε λήπτη εγκαταστημένο στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο λήπτης
μπορεί να είναι, είτε υποκείμενος στο φόρο που ενεργεί φορολογητέες πράξεις,
είτε υποκείμενος που ενεργεί αφορολόγητες πράξεις ή μικρή επιχείρηση
απαλλασσόμενη από το φόρο ή ιδιώτης καταναλωτής.
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι για να θεωρηθεί η Ελλάδα ως τόπος παροχής
των υπηρεσιών της παρ. 3 του άρθρου αυτού, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά
πιο κάτω, θα πρέπει καταρχήν ο λήπτης να είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα.
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Επομένως το στοιχείο που επικρατεί είναι ο τόπος της εγκατάστασης του λήπτη.
Το στοιχείο όμως αυτό δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά σε
συνάρτηση και με την εγκατάσταση του προσώπου που παρέχει την υπηρεσία
και με την ιδιότητα του λήπτη των υπηρεσιών (υποκείμενος ή μη στο φόρο)
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει επίσης να εξετάζονται σε συνδυασμό και με το
γενικό κανόνα της παρ. 1 του άρθρου 12, ο οποίος έχει εφαρμογή σε κάθε
περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις
διατάξεις παρ. 3 του άρθρου αυτού.
Οι υπηρεσίες για τις οποίες τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα με βάση τις
ανωτέρω προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:
δα. Η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών
και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων.
Ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας νοούνται κυρίως τα δικαιώματα
ορισμένων δημιουργών όπως συγγραφέων, μουσικοσυνθετών, στιχουργών,
ορισμένων μουσικών εκδοτών κ.λ.π. Ως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας νοούνται τα
αναφερόμενα σε προνόμια σχεδίων, προτύπων μεθόδων παραγωγής, τεχνικής
βοήθειας κ.λ.π.
Ως παρόμοια δικαιώματα θεωρούνται το μονοπώλιο πώλησης ή αγοράς
αγαθού, η φήμη και πελατεία κ.λπ. Είναι αδιάφορο αν η μεταβίβαση ή
παραχώρηση του δικαιώματος ενεργείται από τον ίδιο το δημιουργό ή από τους
κληρονόμους του ή τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του.
δβ. Οι διαφημίσεις. Ως διαφημίσεις νοούνται οι εργασίες που αφορούν γενικά
την προβολή στο κοινό αγαθών ή υπηρεσιών ή διαφόρων δραστηριοτήτων με
οποιοδήποτε μέσο (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος κ.λπ.).
δγ. Οι υπηρεσίες συμβούλων γενικά, μηχανικών, γραφείων μελετών,
δικηγόρων, λογιστών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών καθώς και
επεξεργασίας στοιχείων ή παροχής πληροφοριών.
Ως υπηρεσίες συμβούλων θεωρούνται αυτές που εξυπηρετούν τη γενική
οργάνωση της επιχείρησης ή την ειδική οργάνωση ορισμένων κλάδων
παραγωγής αυτής ή του λογιστηρίου, οι μελέτες για την πρόσληψη, διοίκηση
και αξιοποίηση του προσωπικού, για την ανάγκη γνώσης των προτιμήσεων και
τάσεων της κατανάλωσης κ.λπ., καθώς και οι υπηρεσίες των εκτιμητών και πραγματογνωμόνων με εξαίρεση αυτές που συνδέονται άμεσα με ακίνητα ή
ενσώματα κινητά αγαθά.
Ως άλλες υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές των μηχανικών, δικηγόρων, λογιστών
κ.λπ., θεωρούνται αυτές των μηχανολόγων, δικολάβων, μεταφραστών,
διαιτητών σε περίπτωση επιδικίας κ.λ.π.
Ως υπηρεσίες επεξεργασίας στοιχείων νοούνται κυρίως αυτές που παρέχονται
μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως παροχής πληροφοριών, αυτές που
παρέχονται από γραφεία ιδιωτικών ντετέκτιβς ανταποκριτές ξένου τύπου κ.λπ.
δδ. Η ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση εν όλω ή εν μέρει, επαγγελματικής
δραστηριότητας ή δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου αυτού.
δε. Οι τραπεζικές, χρηματοδοτικές, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες.
Εξαιρείται η μίσθωση χρηματοθυρίδων Τραπεζών για την οποία τόπος παροχής
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θεωρείται ο τόπος στον οποίο κείται το τραπεζικό κατάστημα εντός του οποίου
λειτουργούν οι χρηματοθυρίδες.
δστ. Η διάθεση προσωπικού. Συνιστά υπηρεσία της περίπτωσης αυτής η από
υποκείμενο στο φόρο και έναντι αντιπαροχής διάθεση προσωπικού (υπάλληλοι,
εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες) σε άλλο πρόσωπο υποκείμενο ή μη στο
φόρο για την εκτέλεση εργασιών με την ευθύνη, τις οδηγίες και την επίβλεψη
του τελευταίου.
δζ. Η μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών εκτός των μεταφορικών μέσων.
δη. Οι υπηρεσίες προσώπων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό
άλλων προσώπων για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται
ανωτέρω με στοιχεία δα έως δζ.
Για την καλύτερη κατανόηση των όσων εκθέτονται ανωτέρω, παραθέτουμε τ΄
ακόλουθα παραδείγματα:
Παράδειγμα Α: Επιχείρηση Ε εγκαταστημένη στη Μαδρίτη παραχωρεί για 10
έτη το δικαίωμα κατασκευής ενός μηχανήματος για το οποίο έχει ευρεσιτεχνία
στην επιχείρηση ΣΤ εγκαταστημένη στο Κιλκίς. Τόπος παροχής της υπηρεσίας
αυτής είναι ο τόπος της εγκατάστασης του λήπτη ΣΤ υποκείμενου στο φόρο,
δηλαδή το Κιλκίς και επομένως ο φόρος οφείλεται στην Ελλάδα.
Παράδειγμα Β: Ο δικηγόρος Ζ εγκαταστημένος στη Σόφια διεκπεραιώνει
κληρονομική υπόθεση του ιδιωτικού υπαλλήλου Η που κατοικεί στις Σέρρες.
Τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι ο τόπος της κατοικίας του λήπτη Η, δηλαδή
οι Σέρρες. Επειδή όμως η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους είναι πράξη, η
οποία στην Ελλάδα απαλλάσσεται από το φόρο, δε θα επιβληθεί τελικά φόρος
για την πράξη αυτή.
Παράδειγμα Γ: Η επιχείρηση Θ κατασκευής προσωπικών ηλεκτρονικών
υπολογιστών με έδρα τον Πειραιά εκμισθώνει τη χρήση ενός υπολογιστή στον
ιδιώτη Ι κάτοικο Βρυξελλών. Τόπος παροχής της υπηρεσίας μίσθωσης του ανωτέρω ενσώματου κινητού αγαθού είναι η έδρα της οικονομικής
δραστηριότητας της επιχείρησης Θ που παρέχει την υπηρεσία, δηλαδή ο
Πειραιάς, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 12, επειδή ο
λήπτης της υπηρεσίας είναι μη υποκείμενος στο φόρο. Ο φόρος οφείλεται στην
Ελλάδα.
ε. Περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών στις οποίες ο τόπος παροχής βρίσκεται
εκτός Ελλάδας.
Τέλος με την παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες
ο τόπος παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ.
2 και 3 του άρθρου αυτού, αν και κατά κανόνα παρέχονται από υποκείμενο που
είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα, βρίσκεται εκτός της χώρας μας. Οι περιπτώσεις αυτές στις οποίες δεν επιβάλλεται φόρος από την ελληνική φορολογική
αρχή, αφορούν:
εα. τις υπηρεσίες που είναι συναφείς με ακίνητο που κείται εκτός Ελλάδας,
εβ. τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, που εκτελείται στο εξωτερικό,
εγ. την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση αγαθών, που λαμβάνει χώρα στο
εξωτερικό,
εδ. τη μίσθωση μεταφορικών μέσων, όταν ο εκμισθωτής τυγχάνει πρόσωπο που
είναι εγκαταστημένο σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΟΚ ή όταν ο εκμισθωτής
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τυγχάνει πρόσωπο εγκαταστημένο σε κράτος εκτός ΕΟΚ και ο μισθωτής
χρησιμοποιεί το μεταφορικό μέσο στο εξωτερικό οπουδήποτε,
εε. τις υπηρεσίες με στοιχείο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου
νόμου, όταν η υλική εκτέλεση ενεργείται στο εξωτερικό,
εστ. τις υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 12 όταν:
αυτός που παρέχει την υπηρεσία έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα και ο
λήπτης αυτής (υποκείμενος ή μη στο φόρο) είναι εγκαταστημένος εκτός ΕΟΚ,
αυτός που παρέχει την υπηρεσία έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα και ο
λήπτης αυτής είναι εγκαταστημένος εκτός ΕΟΚ,
 αυτός που παρέχει την υπηρεσία έχει την εγκατάσταση του σε άλλο κράτοςμέλος της ΕΟΚ και ο λήπτης αυτής είναι μη υποκείμενος στο φόρο
εγκαταστημένος στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε πρόσωπο εγκαταστημένο
οπουδήποτε αλλού, εκτός δηλαδή Ελλάδας,
 αυτός που παρέχει την υπηρεσία έχει την εγκατάσταση του σε κράτος εκτός
ΕΟΚ και ο λήπτης αυτής είναι εγκαταστημένος στο εξωτερικό.

6. Ενσωμάτωση άρθρου 2 οδηγίας 2008/8/ΕΚ.
Με το νόμο 3763/2009 άρθρο 22 γίνεται ενσωμάτωση του άρθρου 2 της
οδηγίας 2008/8/ΕΚ που έχει ως συνέπεια την αντικατάσταση του άρθρου 14 του
νόμου 2859/200 που ισχύει από 1.10.2010 και το οποίο έχει ως εξής:
'Άρθρο 22
Ενσωμάτωση του 'Άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, σχετικά µε τον
προσδιορισµό του τόπου φορολόγησης της παροχής υπηρεσιών
1. Το 'Άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«'Άρθρο 14
Τόπος παροχής υπηρεσιών
1. Ορισµοί. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος 'Άρθρου:
α) Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή
πραγματοποιεί συναλλαγές που δεν θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σύµφωνα µε το 'Άρθρο 2 θεωρείται ως
υποκείμενος στον φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε
αυτόν.
β) Μη υποκείμενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθµό
µητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο.
γ) Για την εφαρμογή της παραγράφου 6:
αα) Ως «ενδοκοινοτική µμεταφορά αγαθών» νοείται κάθε µμεταφορά αγαθών
της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο
διαφορετικών κρατών µελών.
ββ) Ως «τόπος αναχώρησης ενδοκοινοτικής µμεταφοράς αγαθών» νοείται ο
τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των αγαθών, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οι διαδροµές που πραγματοποιούνται προς τον τόπο όπου
βρίσκονται τα αγαθά, και ως «τόπος άφιξης ενδοκοινοτικής μεταφοράς
αγαθών» νοείται ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των
αγαθών.
δ) Για την εφαρμογή της παραγράφου 10:
αα) Ως «τµήµα μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας»
νοείται το τµήµα της μεταφοράς που πραγματοποιείται, χωρίς ενδιάµεση στάση
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εκτός της Κοινότητας, μεταξύ του σηµείου αναχώρησης και του σηµείου άφιξης
της μεταφοράς επιβατών.
ββ) Ως «σηµείο αναχώρησης της µεταφοράς επιβατών» νοείται το πρώτο
προγραµµατισµένο σηµείο επιβίβασης επιβατών εντός της Κοινότητας,
ενδεχοµένως µετά από ενδιάµεση στάση εκτός της Κοινότητας και ως «σηµείο
άφιξης της μεταφοράς επιβατών» νοείται το τελευταίο προγραµµατισµένο
σηµείο αποβίβασης εντός της Κοινότητας επιβατών που έχουν επιβιβασθεί
εντός της Κοινότητας, ενδεχοµένως πριν από ενδιάµεση στάση εκτός της
Κοινότητας. Εάν πρόκειται για µεταφορά µε επιστροφή, η διαδροµή της
επιστροφής θεωρείται ως αυτοτελής µεταφορά.
ε) Για την εφαρµογή της παραγράφου 12, ως «βραχυχρόνια µίσθωση» νοείται
η συνεχής κατοχή ή χρήση µεταφορικού µέσου για διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες, ενώ, όσον αφορά τα πλωτά µέσα, η συνεχής
κατοχή ή χρήση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ηµέρες.
2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων:
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο, που
ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την
έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται σε µόνιµη εγκατάσταση του υποκείµενου στον φόρο προσώπου
που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της
οικονοµικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών
θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η µόνιµη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας
έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο
τόπος της µόνιµης κατοικίας ή της συνήθους διαµονής του υποκείµενου στον
φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς µη υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο
είναι ο τόπος της έδρας της οικονοµικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις
υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από µόνιµη
εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο
της έδρας της οικονοµικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των
υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η µόνιµη αυτή
εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, ως τόπος
παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της µόνιµης κατοικίας ή της συνήθους
διαµονής του παρέχοντος.
3. Παροχή υπηρεσιών από µεσάζοντες προς µη υποκείµενα στον φόρο
πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από πρόσωπα που
µεσολαβούν, ενεργώντας στο όνοµα και για λογαριασµό άλλων προσώπων,
στην περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι µη υποκείµενο
στον φόρο πρόσωπο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγµατοποίησης της πράξης
την οποία αφορά η µεσολάβηση είναι το εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγµατοποίησης της
πράξης την οποία αφορά η µεσολάβηση δεν είναι το εσωτερικό της χώρας,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
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4. Παροχή υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα, περιλαµβανοµένων των
υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων και κτηµατοµεσιτών, της παροχής καταλύµατος
στον ξενοδοχειακό τοµέα ή σε τοµείς παρεµφερούς χαρακτήρα, όπως σε
κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαµορφωθεί για να
χρησιµοποιηθούν ως κατασκήνωση, της παροχής του δικαιώµατος χρήσης
ακινήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιµασία και συντονισµό
κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων
επίβλεψης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται
στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
5. Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών: α) Είναι το εσωτερικό της
χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της
χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που
πραγµατοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
6. Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς αγαθών προς µη υποκείµενα στον φόρο
πρόσωπα.
i) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών µεταφοράς αγαθών προς µη υποκείµενο στον
φόρο πρόσωπο, εκτός της ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που
πραγµατοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
ii) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών προς µη
υποκείµενο στον φόρο πρόσωπο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται στο
εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται
εκτός του εσωτερικού της χώρας.
7. Υπηρεσίες παρεπόµενες της µεταφοράς προς µη υποκείµενα στον φόρο
πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής παρεπόµενων της µεταφοράς υπηρεσιών προς µη υποκείµενα
στον φόρο πρόσωπα, όπως η φόρτωση, εκφόρτωση και διευθέτηση των
µεταφερόµενων ειδών και παρόµοιες δραστηριότητες:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας.
8. Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστηµονικών,
εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόµοιων υπηρεσιών.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόµοιες
δραστηριότητες, όπως εµπορικές και άλλες εκθέσεις, περιλαµβανοµένων των
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υπηρεσιών των διοργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και της παροχής
παρεπόµενων προς τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές
πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές
πραγµατοποιούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
9. Πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώµατα αγαθά
προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών µε αντικείµενο πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες
που αφορούν κινητά ενσώµατα αγαθά και παρέχονται προς µη υποκείµενα
στον φόρο πρόσωπα:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας.
10. Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), εκτός από
αυτές που πράγµατι εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη
διάρκεια τµήµατος µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της
Κοινότητας:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας.
11. Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης επί µεταφορικού µέσου
κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), που πράγµατι
εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη διάρκεια τµήµατος
µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σηµείο αναχώρησης της µεταφοράς
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σηµείο αναχώρησης της
µεταφοράς βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
12. Μίσθωση µεταφορικών µέσων.
Ο τόπος βραχυχρόνιας µίσθωσης µεταφορικού µέσου: α) Είναι το εσωτερικό της
χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο τίθεται πράγµατι στη διάθεση του πελάτη
στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο τίθεται
πράγµατι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.
13. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε µη υποκείµενους στον φόρο.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που παρέχονται µε ηλεκτρονικό τρόπο και ιδίως
αυτών που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII, προς µη υποκείµενο στον φόρο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης µη υποκείµενος στον φόρο
είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο
εσωτερικό της χώρας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του εκτός
της Κοινότητας ή διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση εκτός της Κοινότητας από την
οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης
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εγκατάστασης, έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός της
Κοινότητας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης µη υποκείµενος στον
φόρο είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του
εκτός της Κοινότητας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του στο
εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας
από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή µόνιµης
εγκατάστασης, έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή στο εσωτερικό της
χώρας.
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν µέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για
υπηρεσία παρεχόµενη ηλεκτρονικά.
14. Τόπος παροχής ορισµένων υπηρεσιών που παρέχονται προς µη
υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστηµένα εκτός Κοινότητας.
Ο τόπος παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό της χώρας
στην περίπτωση που παρέχονται από υποκείµενο στον φόρο που έχει την έδρα
της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση
στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει
τέτοιας έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη
διαµονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο λήπτης είναι µη υποκείµενο στον
φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη
συνήθη διαµονή του εκτός Κοινότητας:
α) µεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
δικαιωµάτων εκ διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης,
βιοµηχανικών και εµπορικών σηµάτων και άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων,
β) διαφηµιστικές υπηρεσίες,
γ) παροχή υπηρεσιών από συµβούλους, µηχανικούς, γραφεία µελετών,
δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία
δεδοµένων και παροχή πληροφοριών,
δ) ανάληψη υποχρέωσης για µη άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, εν
όλω ή εν µέρει, ή δικαιώµατος προβλεπόµενου στο παρόν 'Αρθρο,
ε)
τραπεζικές,
χρηµατοοικονοµικές
και
ασφαλιστικές
εργασίες,
συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών αντασφάλισης, µε εξαίρεση τη µίσθωση
χρηµατοθυρίδων, στ) διάθεση προσωπικού,
ζ) μίσθωση ενσώµατων κινητών αγαθών, µε εξαίρεση όλα τα μεταφορικά
μέσα,
η) παροχή πρόσβασης στα συστήµατα διανοµής φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταφοράς ή διοχέτευσης µέσω των
συστηµάτων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε
αυτές,
θ) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,
ι) ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες.
15. Τόπος παροχής το εσωτερικό της χώρας ορισμένων υπηρεσιών για την
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνιστού.
Με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, για τις υπηρεσίες για
τις οποίες ο τόπος παροχής είναι εκτός Κοινότητας σύμφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 2, 12 και 14, ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, στην
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περίπτωση που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών αυτών
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας.
16. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα
κριτήρια, µε βάση τα οποία θεωρείται ότι για τις υπηρεσίες που καλύπτονται
από την παράγραφο 15 η χρήση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται στο
εσωτερικό της χώρας και ρυθμίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του 'Άρθρου αυτού».
7. Λοιπές μεταβολές ΦΠΑ με νόμο 3763/2009.
Με τις ίδιες διατάξεις επέρχονται και οι παρακάτω μεταβολές:
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 'Άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α.
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του
Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
παραγράφου 13 του 'Άρθρου 14».
Οι παράγραφοι 2 έως 7 του 'Άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίστανται
και προστίθενται παράγραφοι 8 έως 11, ως εξής:
«2. Επίσης επιστρέφεται στον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος είναι
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε., ο φόρος που επιβάρυνε τις
παραδόσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν προς
αυτόν από άλλους υποκείμενους στον φόρο στο εσωτερικό της χώρας, καθώς
και τις εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στο εσωτερικό της χώρας,
εφόσον ο υποκείμενος αυτός πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Κατά την περίοδο επιστροφής, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 5, δεν
διατηρούσε στην Ελλάδα την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή
μόνιµη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποιούσε οικονομικές
δραστηριότητες ή σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιµης
εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαµονής του.
β) Κατά την περίοδο επιστροφής δεν πραγµατοποίησε παράδοση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο
εσωτερικό της χώρας, µε εξαίρεση τις ακόλουθες πράξεις:
αα) παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που
ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας και οι οποίες απαλλάσσονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 22 παρ. 1 περίπτωση λ΄, 24, 25 και 27,
ββ) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε πρόσωπο που έχει οριστεί ως
υπόχρεο για την καταβολή του φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις των
περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η ΄ της παραγράφου 1 του 'Αρθρου 35.
γ) Τα αγαθά που παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτόν
χρησιµοποιήθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στον φόρο στο
κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος και για τις οποίες θα είχε δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στην Ελλάδα ή χρησιµοποιήθηκαν
για πράξεις που απαλλάσσονται του φόρου σύµφωνα µε τα άρθρα 22 παρ. 1
περίπτωση λ΄, 24, 25, 27, 28 και 47.
Η επιστροφή του φόρου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
'Αρθρου 30 και κατά το µέρος που ο υποκείµενος στον φόρο ενεργεί πράξεις µε
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών του στο κράτος µέλος
εγκατάστασής του.
∆εν παρέχεται δικαίωµα επιστροφής:
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α) Στην περίπτωση που ο αιτών στο κράτος µέλος στο οποίο είναι
εγκατεστηµένος:
αα) δεν είναι υποκείµενος στον φόρο προστιθέµενης αξίας,
ββ) πραγµατοποιεί αποκλειστικά και µόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών που απαλλάσσονται από τον φόρο χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του
φόρου των εισροών του,
γγ) υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για µικρές επιχειρήσεις,
δδ) υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
β) Για ποσά φόρου µε τα οποία επιβαρύνονται οι παραδόσεις αγαθών που
πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες υπάγονται ή πρέπει να
υπάγονται στην απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του 'Άρθρου 24
και των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του 'Άρθρου 28.
γ) Για ποσά φόρου τα οποία έχουν τιμολογηθεί εσφαλµένα.
Η επιστροφή του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2
γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης και δεν μπορεί να αφορά περίοδο μικρότερη
των τριών µηνών ή µεγαλύτερη ενός ηµερολογιακού έτους εκτός της
περίπτωσης που η περίοδος αυτή αφορά το υπόλοιπο ενός ηµερολογιακού
έτους.
Οι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος µέλος υποκείμενοι στον φόρο υποβάλλουν
την αίτηση επιστροφής µε χρήση ηλεκτρονικών μέσων στο κράτος µέλος
εγκατάστασής τους και την απευθύνουν στην Ελλάδα στην οποία
επιβαρύνθηκαν µε φόρο προστιθέμενης αξίας.
Οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα έχουν
δικαίωµα επιστροφής από άλλο κράτος µέλος, κατά ανάλογο τρόπο των
διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλοντας τη
σχετική αίτηση επιστροφής µε χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην αρµόδια αρχή
της χώρας µας και η οποία απευθύνεται στο κράτος µέλος στο οποίο
επιβαρύνθηκαν µε φόρο προστιθέµενης αξίας.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 εφαρµόζονται και για υποκείμενο
στον φόρο που είναι εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας, µε τον όρο ότι το
κράτος της εγκατάστασής του παρέχει στον υποκείμενο στον φόρο που είναι
εγκατεστημένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωµα επιστροφής του φόρου
προστιθέμενης αξίας ή άλλου γενικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει στο
κράτος αυτό. Η αίτηση επιστροφής στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή της χώρας µας.
Για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8, τα δικαιούχα πρόσωπα δεν
θεωρείται ότι αποκτούν εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, όταν
πραγματοποιούν στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών για τις οποίες υπόχρεος στον φόρο είναι ο παραλήπτης των αγαθών
ή ο λήπτης των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄
και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35.
Επίσης επιστρέφεται στο µη υποκείμενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος µέλος ο φόρος που καταβλήθηκε κατά την
εισαγωγή αγαθών, των οποίων ο τελικός προορισμός είναι το κράτος −µέλος της
εγκατάστασής του, εφόσον αποδεικνύει ότι καταβλήθηκε ο φόρος που
αναλογεί για την ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος µέλος άφιξης της
αποστολής ή της µεταφοράς των αγαθών αυτών.
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Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ρυθµίζεται η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, ο χρόνος επιστροφής, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την πραγµατοποίηση αυτής».
4. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιούνται ή
συμπληρώνονται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την
παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι:
α) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στον φόρο, για τις
ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται
στο εσωτερικό της χώρας,
β) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό άλλου κράτους −µέλους υποκείμενος στον
φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος
φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός των πράξεων που
αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και η΄ και εφόσον δεν έχει ορίσει
φορολογικό αντιπρόσωπο, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 36,
γ) ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστηµένου εκτός Ελλάδος
υποκείµενου στον φόρο, για τις πραγματοποιούμενες από αυτόν πράξεις, για
τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός των
πράξεων που αναφέρονται στις κατωτέρω περιπτώσεις ε΄, στ ΄ και η΄,
δ) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης των αγαθών, στην
περίπτωση παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 39α, καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο αγοραστής ή
εισαγωγέας αγαθών ή λήπτης υπηρεσιών έτυχε µερικής ή ολικής απαλλαγής
από τον φόρο µε υπουργικές αποφάσεις,
ε) ο λήπτης των αγαθών, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο, για τις
κατωτέρω πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό
της χώρας, εφόσον οι πράξεις αυτές πραγµατοποιούνται από µη εγκατεστημένο
στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον φόρο:
αα) παράδοση αγαθών κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του
άρθρου 15, και στο τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο µε αυτό στοιχείο που
εκδίδεται, γίνεται ρητή αναφορά ότι πρόκειται για παράδοση αγαθών που
πραγματοποιείται µετά από ενδοκοινοτική απόκτηση κατά την έννοια των
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και αναγράφεται τόσο ο αριθµός
φορολογικού µητρώου, µε τον οποίο ο υποκείμενος αυτός πραγματοποίησε την
ενδοκοινοτική απόκτηση και τη µμετέπειτα παράδοση αγαθών, όσο και ο
αριθµός φορολογικού µητρώου του παραλήπτη,
ββ) παράδοση αγαθών, που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά
την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13,
στ) ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο ή µη
υποκείμενο στον φόρο νοµικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο
εσωτερικό της χώρας, για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος
φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται από µη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον
φόρο,
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ζ) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών,
για τις πράξεις για τις οποίες υπόχρεος, κατ αρχήν, είναι ο φορολογικός
αντιπρόσωπος σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ και για τις οποίες δεν έχει οριστεί
φορολογικός αντιπρόσωπος, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 36,
η) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών
σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο και οι πράξεις
πραγµατοποιούνται από µη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας
υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της
χώρας,
θ) το πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών,
ι) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγράφει τον φόρο στα τιμολόγια
που εκδίδει ή σε άλλα ισοδύναμα µε αυτά στοιχεία».
β) Προστίθεται νέα παράγραφος 1α, ως εξής:
«1α. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ένας υποκείμενος στον φόρο που
έχει μόνιµη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, θεωρείται ως υποκείµενος
στον φόρο µη εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας όταν πληρούνται
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο
εσωτερικό της χώρας,
β) η ενδεχόμενη εγκατάσταση που ο προμηθευτής ή ο παρέχων διατηρεί στο
εσωτερικό της χώρας δεν παρεµβαίνει στην εν λόγω παράδοση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών».
Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35α του Κώδικα Φ.Π.Α.
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και «ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες», οι
υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14,».
Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35α του Κώδικα Φ.Π.Α.
αντικαθίσταται ως εξής:
δ) «κράτος µέλος κατανάλωσης», το κράτος µέλος στο οποίο θεωρείται ότι
βρίσκεται ο τόπος πραγματοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα
µε την παράγραφο 13 του άρθρου 14,».
Οι διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιούνται ή
συμπληρώνονται, ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθενται νέες περιπτώσεις δ ΄
και ε ΄, ως εξής:
«δ) ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή την παύση
παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο
κράτος µέλος, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας,
σύμφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14,
ε) ο υποκείμενος στον φόρο ή το µη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το
οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται να δηλώνει
την έναρξη ή παύση λήψης υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος µέλος, για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης είναι
το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 14».
β) Προστίθενται νέες παράγραφοι 5α και 5β, ως εξής:
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«5.α. Ο υποκείμενος στον φόρο που πραγματοποιεί παροχές υπηρεσιών, για
τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα µε την
περίπτωση ατης παραγράφου 2 του 'Άρθρου 14, και για τις οποίες ο λήπτης
είναι υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ή µη υποκείμενο στον φόρο νομικό
πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος µέλος, υποχρεούται:
α) να χρησιμοποιεί, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών, τον αριθμό
φορολογικού μητρώου του µε το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν, καθώς επίσης
και να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό του φορολογικού
μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου µε το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε
κάθε κράτος µέλος και
β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις εν λόγω παροχές
υπηρεσιών.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ισχύουν προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες
απαλλάσσονται από τον φόρο στο κράτος µέλος του λήπτη των υπηρεσιών
αυτών.
5.β. Ο υποκείμενος στον φόρο ή το µη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο
που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, που λαμβάνει υπηρεσίες
από υποκείµενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος µέλος, για τις
οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα µε την περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 του 'Άρθρου 14, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος
στον φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει:
α) να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του µε το πρόθεμα «EL»
πριν από αυτόν,
β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες
απαλλάσσονται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας».
γ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της
παραγράφου 5, καθώς και των παραγράφων 5α και 5β».
δ) Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης και παύσης
πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, ενδοκοινοτικών
παραδόσεων αγαθών, ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών
παροχών υπηρεσιών,».
ε) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4,
καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αναφέρονται στις παραγράφους
5, 5α και 5β, επιτρέπεται να υποβάλλονται µέσω διαβίβασης του αρχείου µε
ηλεκτρονικά μέσα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται
υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και των πινάκων αυτών ή
υποχρεωτική η διαβίβαση του αρχείου µε ηλεκτρονικά μέσα και να καθορίζεται
η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα».
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9. Ανάλυση διατάξεων του νόμου 3763/2009.
9.1. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι:
 να ανταποκριθεί η χώρα μας στην υποχρέωση που έχει να ενσωμάτωση την
εν λόγω οδηγία στο εθνικό μας δίκαιο
 με την οδηγία αυτή σκοπείτε όσο είναι δυνατόν να έχουμε καταβολή του
φόρου στον τόπο κατανάλωσης των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με όσα
ισχύουν στον τόπο αυτό:
 είτε όσον αφορά την επιβολή του φόρου ,
 την ενδεχόμενη απαλλαγή,
 τους συντελεστές και
 την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου
ώστε να ελαχιστοποιηθούν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού που είναι
δυνατόν να δημιουργηθούν από την επιλογή αγοράς υπηρεσιών από χώρες
που ισχύουν ευνοϊκότερα καθεστώτα.
Ακόμη με την επέκταση με τις διατάξεις της οδηγίας και του νόμου του κανόνα
αντιστροφής υποχρέωσης δηλαδή καταβολή του φόρου από τον λήπτη, στις
διασυνοριακές πράξεις που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκειμένων στο
φόρο, σκοπό έχει τη μείωση των υποχρεώσεων των υποκειμένων και τον
περιορισμό της ανάγκης προσφυγής στην επιστροφή του φόρου σε
εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος υποκειμένους στο φόρο.
Ειδικότερα ο νόμος ρυθμίζει τα εξής:
Τίθενται οι γενικοί κανόνες για τον τόπο φορολόγησης, πάντα με την
επιφύλαξη των επιμέρους ρυθμίσεων του ιδίου άρθρου, πράγμα που σημαίνει
ότι οι γενικοί κανόνες εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις παροχής
υπηρεσιών, οι οποίες δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις που
περιλαμβάνονται στις επόμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου.
9.2. Γενικοί κανόνες.
1) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που
ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την
έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που
παρέχονται προς υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της
χώρας (Ελλάδα), ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος
(Ελλάδα, άλλο κράτος μέλος, Τρίτη χώρα) φορολογούνται στην Ελλάδα, ενώ
υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
δηλαδή Ελληνική επιχείρηση προς εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος (άλλο
κράτος – μέλος ή Τρίτη χώρα) δεν φορολογούνται στη χώρα μας.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο νόμος ένας
υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί και πράξεις εκτός πεδίου ΦΠΑ,
θεωρείται ως υποκείμενος στο φόρο για όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνει, ήτοι
και για τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν την εκτός πεδίου ΦΠΑ δραστηριότητα
του. Ακόμη θεωρείται υποκείμενος στο φόρο και το μη υποκείμενο νομικό
πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ κατά συνέπεια παροχές υπηρεσιών που
πραγματοποιούνται προς ένα ΝΠΔΔ, το οποίο έχει λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ για
πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στη χώρα μας.
Διευκρινίζεται ότι ο γενικός κανόνας εφαρμόζεται μόνο για τις υπηρεσίες που
αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του λήπτη και όχι για υπηρεσίες
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που χρησιμοποιούνται για προσωπική χρήση ή για χρήση από το προσωπικό
του.
2) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς µη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο
είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις
υπηρεσίες. Με τον κανόνα αυτό ορίζεται ότι οι συναλλαγές που
πραγματοποιούνται προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα φορολογούνται
στον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Συνεπώς με τον κανόνα
αυτό φορολογούνται στην Ελλάδα οι υπηρεσίες που παρέχονται προς μη
υποκείμενους στο φόρο (ΝΠΔΔ, ίδιώτες κλπ) από υποκείμενους στο φόρο
εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που υφίστανται περισσότερες
εγκαταστάσεις σε διαφορετικά κράτη (έδρα, και υποκαταστήματα), για την
εφαρμογή του γενικού αυτού κανόνα λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη
εγκατάσταση από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες ή για την οποία
παρέχονται οι υπηρεσίες.
9.3. Εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες.
Με τις διατάξεις από την παράγραφο 3 κ.έ. προβλέπονται εξαιρέσεις από τους
γενικούς κανόνες και προσδιορίζεται ο τόπος φορολόγησης για συγκεκριμένες
υπηρεσίες με διαφορετικά κριτήρια. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των
εξαιρέσεων δεν λαμβάνεται υπόψη ο τόπος εγκατάστασης του παρέχοντος και
του λήπτη.
9.3.1. Παροχή υπηρεσιών από µεσάζοντες προς µη υποκείµενα στον φόρο
πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από πρόσωπα που
µεσολαβούν, ενεργώντας στο όνοµα και για λογαριασµό άλλων προσώπων,
στην περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι µη υποκείµενο
στον φόρο πρόσωπο, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
α) αν η κύρια πράξη φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας, τότε και η
µεσολάβηση φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας.
β) αν η κύρια πράξη δεν φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας, τότε και η
µεσολάβηση δεν θα φορολογηθεί στο εσωτερικό της χώρας.
Αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη παρέκκλιση εφαρμόζεται μόνο στην
περίπτωση που ο λήπτης είναι μη υποκείμενο ατο φόρο πρόσωπο, ενώ στην
περίπτωση που ο λήπτης είναι υποκείμενος στο φόρο εφαρμόζεται ο γενικός
κανόνας ότι φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη υπηρεσιών.
9.3.2. Παροχή υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών µε ακίνητα, σε αυτά περιλαµβάνονται:
 οι υπηρεσίες εµπειρογνωµόνων και κτηµατοµεσιτών,
 η παροχή καταλύµατος στον ξενοδοχειακό τοµέα ή σε τοµείς παρεµφερούς
χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν
διαµορφωθεί για να χρησιµοποιηθούν ως κατασκήνωση,
 η παροχή του δικαιώµατος χρήσης ακινήτου και
 η παροχή υπηρεσιών για την προετοιµασία και συντονισµό
κατασκευαστικών εργασιών, όπως οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων
επίβλεψης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται σε ακίνητο
το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
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β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται σε
ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
Παρόμοια είναι και η διάταξη που ισχύει μέχρι την 31.12.2009.
9.3.3. Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών.
Στην περίπτωση αυτή τόπος παροχής υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών,
φορολογούνται ανάλογα:
α) στο εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής που
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, κατά το µέρος της διαδροµής
που πραγµατοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
Η παρέκκλιση αυτή εφαρμόζεται και με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι
31.12.2009.
9.3.4. Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς αγαθών προς µη υποκείµενα στον φόρο
πρόσωπα.
Η διάταξη αυτή αφορά μόνο στην περίπτωση που ο λήπτης είναι μη υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο.
Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι:
 Οι ενδοκοινοτικές μεταφορές αγαθών προς µη υποκείµενο στον φόρο
πρόσωπο, φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο αν ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται
στο εσωτερικό της χώρας.
 Οι υπόλοιπες μεταφορές προς μη υποκείμενους στο φόρο φορολογούνται
στην Ελλάδα μόνο κατά το μέρος του διανυομένου τμήματος της µεταφοράς
αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
9.3.5. Υπηρεσίες παρεπόµενες της µεταφοράς προς µη υποκείµενα στον
φόρο πρόσωπα.
Ο τόπος παροχής παρεπόµενων της µεταφοράς υπηρεσιών προς µη υποκείµενα
στον φόρο πρόσωπα, όπως η φόρτωση, εκφόρτωση και διευθέτηση των
µεταφερόµενων ειδών και παρόµοιες δραστηριότητες:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας.
9.3.6. Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστηµονικών,
εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόµοιων υπηρεσιών.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόµοιες
δραστηριότητες, όπως εµπορικές και άλλες εκθέσεις, περιλαµβανοµένων των
υπηρεσιών των διοργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και της παροχής
παρεπόµενων προς τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές
πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές
πραγµατοποιούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
9.3.7. Πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώµατα
αγαθά προς µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα.
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Ο τόπος παροχής υπηρεσιών µε αντικείµενο πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες
που αφορούν κινητά ενσώµατα αγαθά και παρέχονται προς µη υποκείµενα
στον φόρο πρόσωπα:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας.
9.3.8. Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), εκτός από
αυτές που πράγµατι εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη
διάρκεια τµήµατος µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της
Κοινότητας:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται
πράγµατι εκτός του εσωτερικού της χώρας.
9.3.9. Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης επί µεταφορικού µέσου
κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), που πράγµατι
εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τρένων κατά τη διάρκεια τµήµατος
µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σηµείο αναχώρησης της µεταφοράς
βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σηµείο αναχώρησης της
µεταφοράς βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας.
9.3.10. Μίσθωση µεταφορικών µέσων.
Ο τόπος βραχυχρόνιας µίσθωσης µεταφορικού µέσου:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο τίθεται πράγµατι
στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας.
β) ∆εν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το µεταφορικό µέσο τίθεται
πράγµατι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.
10. Λοιπές μεταβολές
Ακόμη με τον ως άνω νόμο 3763/2009 επέρχονται και οι παρακάτω μεταβολές:
Με το άρθρο 21 γίνεται ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και
της Οδηγίας 2006/69/ΕΚ.
«1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του 'Αρθρου 1151 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν.2859/2000), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) νοούνται ως «προϊόντα υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης», τα
ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα
βιοµηχανοποιηµένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές
διατάξεις».

51

Η διάταξη που ισχύει μέχρι 31.12.2009 έχει ως εξής: «4. Για την εφαρμογή του παρόντος
νόμου: α) ως "προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης", θεωρούνται τα
ορυκτέλαια, το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως
αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις,»
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2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του 'Αρθρου 19
του Κώδικα ΦΠΑ52 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά
αγαθά ή λαµβάνει υπηρεσίες, ευρισκόµενος στο ίδιο στάδιο εµπορίας µε το
στάδιο κατά το οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή
των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω
παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προµηθευτή αγαθού ή πάροχο
υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού,
προκειµένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία.
Εάν δεν µπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν µπορεί να είναι κατώτερη της τιµής της
αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόµοιων αγαθών ή ελλείψει τιµής αγοράς,
του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειµένου περί
υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείµενο στο
φόρο η παροχή των υπηρεσιών».».
Με την διάταξη αυτή αποσαφηνίζεται ότι η κανονική αξία είναι αυτή που
μπορεί να επιτευχθεί στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους
ανταγωνισµού και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερη από το
κόστος των αγαθών ή υπηρεσιών. Σκοπός της διάταξης είναι, σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση με την οποία η διάταξη οδηγήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων,
η αποφυγή καταστρατηγήσεων εκ μέρους της των επιχειρήσεων, όσον αφορά
τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας και την ορθή απόδοση του
οφειλόμενου φόρου.

10. Απαλλαγές από ΦΠΑ. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας
(Άρθρο 22, Ν. 2859/00)
10.1. Κατάταξη και διάκριση των απαλλαγών γενικά.
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι απαλλαγές από το φόρο, με τις
οποίες κάμπτεται βέβαια ο κανόνας της γενικότητας του φόρου πλην όμως είναι
αναγκαίες για λόγους οικονομικούς, αλλά κυρίως για λόγους κοινωνικούς. Οι
απαλλαγές αυτές διακρίνονται σε 5 βασικές κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται
και ρυθμίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του νόμου και συγκεκριμένα:
 στις απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 1853),
 στις απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών (άρθρο 1954),
52

Η διάταξη όπως ισχύει μέχρι την 31.12.2009 έχει ως εξής: « Άρθρο 19 Φορολογητέα αξία στην
παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών ........ 2.
Κατ εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται: ............. γ) για την
παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ του άρθρου 9, για την
ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήμα,
η κανονική αξία τους. Ως κανονική αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από
κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλλει οποιοσδήποτε αγοραστής ή
λήπτης για να επιτύχει την απόκτηση του αγαθού ή τη λήψη της υπηρεσίας από έναν
ανεξάρτητο προμηθευτή ή από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες αυτές στο
εσωτερικό της χώρας,».
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Άρθρο 22 ν. 2859/2000.
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Άρθρο 23 ν. 2859/2000.
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 στις απαλλαγές στην εξαγωγή και σε πράξεις εξομοιούμενες με εξαγωγές
(άρθρο 2055 ),
 στις απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών (άρθρο 2156 ) και
 στις ειδικές απαλλαγές (άρθρο 2257).
Όλες οι απαλλαγές των άρθρων 19, 20, 21 και 2258, παρέχουν στον υποκείμενο
του φόρου δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχει επιβαρυνθεί η
απόκτηση των αγαθών και η λήψη των υπηρεσιών που αναφέρονται στα
άρθρα αυτά.
Αντίθετα, οι απαλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 1859 δεν παρέχουν
τέτοιο δικαίωμα, εκτός της περίπτωσης λα΄60 που παρέχει δικαίωμα έκπτωσης
γενικά και των περιπτώσεων κ΄, κα΄, κβ΄, κδ΄, κε΄ και κστ΄,61 οι οποίες παρέχουν
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, όταν οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σ΄
αυτές παρέχονται, σε πρόσωπο εγκαταστημένα σε χώρες εκτός της ΕΟΚ ή για
αγαθά που εξάγονται στις χώρες αυτές.
Οι απαλλαγές του άρθρου αυτού θα μπορούσαν να χωρισθούν σε 3 μεγάλες
ομάδες ανάλογα με τον τομέα της δραστηριότητας που αφορούν:
 απαλλαγές του κοινωνικού τομέα που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις α΄
μέχρι η΄, ι μέχρι ιδ΄ και κη΄,
 απαλλαγές χρηματοοικονομικού τομέα, περιπτώσεις, κ΄ μέχρι και κστ΄ και
 απαλλαγές λοιπών τομέων, περιπτώσεις θ΄, ιβ΄ ιε΄ μέχρι ιθ΄, κζ΄ και από λ΄
μέχρι λδ΄.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις των απαλλαγών που απαριθμούνται
στο άρθρο 18 22 απαλλάσσονται οι πράξεις που ενεργούν οι υποκείμενοι, ενώ
οι ίδιοι δεν απαλλάσσονται από τον κατ΄ επίρριψη φόρο (φόρο αγορών, λήψης

55

Άρθρο 24 ν. 2859/2000.

56

Άρθρο 25 ν. 2859/2000

57

Άρθρο 27 ν. 2859/2000.

58

Αφορά τα άρθρα 23, 24, 25 και 27 αντίστοιχα του ισχύοντος νόμου 2859/2000.

59

Αφορά τις απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας άρθρο 22 του ισχύοντος νόμου 2859/2000.

60

Δηλαδή παράδοση ακινήτων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 6 του κώδικα
ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), όπως ειδικά ορίζονται μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες
οικοδομές.
61

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται:
 κ. εργασίες που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα,
 κα. εργασίες που αφορούν μετοχές, μερίδια, ομόλογα και λοιπούς τίτλους,
 κβ. διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων,
 κγ. χορήγηση και διαπραγμάτευση πιστώσεων,
 κδ. ανάληψη υποχρεώσεων και προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων, η διαπραγμάτευση,
για την ανάληψη των εργασιών αυτών καθώς και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων,
 κε. εργασίες που αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές,
εμβάσματα, επιταγές κλπ και
 κστ. μισθώσεις ακινήτων.
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υπηρεσιών κ.λπ.) τον οποίο περιλαμβάνουν στο κόστος των παραδιδόμενων
αγαθών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
10.2. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι απαλλαγές που αναφέρονται
στις πράξεις που ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή σε πράξεις
παράδοσης αγαθών και κυρίως σε πράξεις παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων που κατονομάζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού (άρθ. 18), απαλλάσσονται από το φόρο:
α. Οι υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) και η παρεπόμενη των
υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών.
Έτσι, εκτός από τις καθαρά ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως είναι η
διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ταχυδρομικές επιταγές, η αποστολή δεμάτων
κ.λπ., απαλλάσσεται από το φόρο και κάθε παρεπόμενη με τις υπηρεσίες
παράδοση αγαθών όπως π.χ. η πώληση από τα ΕΛ.ΤΑ. διαφόρων υλικών
συσκευασίας (χαρτόνι, σπόγγος, βουλοκέρι κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των
αποστολέων ταχυδρομικών δεμάτων.
β. Οι δραστηριότητες της ραδιοφωνίας - τηλεόρασης. Με τη διάταξη αυτή
απαλλάσσονται από το φόρο οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εμπορικού
χαρακτήρα. Επομένως, οι εμπορικού χαρακτήρα δραστηριότητες της
Ραδιοφωνίας και της Τηλεόρασης, όπως είναι π.χ. ο τομέας της εμπορικής
διαφήμισης θα υπάγονται κανονικά στο Φ.Π.Α.
γ. Η παροχή μη εμφιαλωμένου νερού. Επομένως, το νερό που διανέμεται είτε
με το δίκτυο των επιχειρήσεων υδροδότησης, είτε με βυτία κ.λ.π. απαλλάσσεται
από το φόρο, ενώ υπάγεται σ΄ αυτόν το νερό που πωλείται σε τυποποιημένες
συσκευασίες, όπως σε φιάλες, δοχεία κ.λπ. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει την
πώληση νερού, τόσο από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή από Δημοτικές ή από Κοινοτικές
επιχειρήσεις, όσο και από ιδιωτικά δίκτυα διανομής.
Διευκρινίζεται, ότι οι κάθε μορφής επιχειρήσεις παροχής νερού απαλλάσσονται
όχι μόνο για τα έσοδα που πραγματοποιούν από τη διανομή νερού (μη
εμφιαλωμένου) αλλά και για τα έσοδά τους από άλλες, συναφείς
δραστηριότητες. Έτσι π.χ. απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα έσοδα των
επιχειρήσεων αυτών που προέρχονται από νέες παροχές, από ελέγχους
λειτουργίας, επανασύνδεσης και μεταφοράς των υδρομετρητών κ.λ.π.
Σημειώνεται, ότι η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης από την Ε.Υ.Δ.Α.Π.
εξομοιώνεται με τις υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων, και λοιπών χωρών
συγκέντρωσης λυμάτων του Πίνακα II / Β΄ παράγραφος 7 και υπάγεται στο
φόρο με συντελεστή 9%.
δ. Νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη – διάγνωση. Η παροχή υπηρεσιών
νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά
συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών,
απαλλάσσονται αν ενεργούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Δηλαδή, απαλλάσσονται από το φόρο όχι μόνο οι υπηρεσίες διάγνωσης
(ιατρική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις κ.λπ.) περίθαλψης, (χορήγηση
φαρμάκων, φυσικοθεραπείες, κινησιοθεραπείες κ.λπ.), που προσφέρονται από
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων - θεραπευτηρίων, τα
οποία λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου άλλα και
οι άμεσα συνδεόμενες μ΄ αυτές παρεπόμενες παραδόσεις αγαθών (φάρμακα,
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τροφή κ.λπ.). Επίσης, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι πράξεις αυτές (παροχή
νοσοκομειακής 62και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης) και όταν ενεργούνται
από ιδρύματα και ιδιωτικές κλινικές.
Στη συνέχεια, με την ίδια διάταξη63 εξομοιώνονται με τις πιο πάνω
απαλλασσόμενες υπηρεσίες και οι παρεχόμενες στις εγκαταστάσεις
θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών. Έτσι και στην περίπτωση αυτή
απαλλάσσεται από το φόρο τόσο το αντίτιμο του παρεχόμενου ιαματικού
λουτρού, όσο και η τυχόν παροχή ιατροφαρμακευτικής παρακολούθησης και
περίθαλψης των λουομένων, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής τροφής,
εφόσον παρέχεται αυτή στους λουόμενους ασθενείς από την επιχείρηση των
θεραπευτικών λουτρών.
ε. Οι υπηρεσίες ορισμένων ελεύθερων επαγγελματιών. Με τη διάταξη της
περίπτωσης ε΄ απαλλάσσονται από το φόρο ορισμένες κατηγορίες ελεύθερων
επαγγελματιών, όπως οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι άμισθοι
υποθηκοφύλακες, οι δικαστικοί επιμελητές από 1ης Φλεβάρη 198764,65 οι
γιατροί, οι οδοντογιατροί, οι μαίες, οι νοσοκόμοι και φυσιοθεραπευτές,
εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της άσκησης ελευθέριου
επαγγέλματος. Αλλά και στην περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια
εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο φόρο,
δεδομένου ότι η εξαρτημένη εργασία γενικά είναι εκτός πεδίου εφαρμογής
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο.
Επομένως, οι υπηρεσίες των εν λόγω ελεύθερων επαγγελματιών δεν υπάγονται
σε καμία περίπτωση στο Φ.Π.Α.
Με τους γιατρούς εξομοιώνονται και συνεπώς απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.
και οι βιολόγοι, οι βιοχημικοί και οι κλινικοί χημικοί, όταν παρέχουν στα
επιστημονικά εργαστήρια τους υπηρεσίες διάγνωσης που περιλαμβάνονται στις
ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι εγκεκριμένες κάθε φορά από το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας. Έτσι, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα ακαθάριστα έσοδα
που πραγματοποιούν οι βιολόγοι, βιοχημικοί και κλινικοί χημικοί από
υπηρεσίες π.χ. προσδιορισμού ουρίας, ενζύμων, ορμονών, σακχάρου,
χοληστερίνης, κρεατίνης, ηλεκτροφόρησης λευκωμάτων κ.λπ. Διευκρινίζεται,
ότι οι ψυχολόγοι απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. μόνο εφόσον είναι γιατροί.
στ. Εργασίες οδοντικής προσθετικής. Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται από
το φόρο η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται από οδοντοτεχνίτες, στα
πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους, καθώς και η παράδοση ειδών
οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και
οδοντοτεχνίτες.
Επομένως, εκτός από τις υπηρεσίες και τα είδη οδοντικής προσθετικής που
παρέχονται από τους επαγγελματίες οδοντοτεχνίτες, απαλλάσσεται από το
62

Η νοσοκομειακή περίθαλψη σε ιδιωτικές κλινικές κλπ υπόκειται σε ΦΠΑ από 1.7.2010, Ν.
3842/2010.
63

64

65

δεύτερο εδάφιο περίπτ. δ΄ άρθρου 18
βλ. άρθρο 4 παρ. 4α του Ν. 1676/1986
Από 1.7.2010 με το νόμο 3842/2010.
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φόρο και η παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής, που γίνεται σε ορισμένες
περιπτώσεις από οδοντογιατρούς στους πελάτες ή ενδεχομένως και σε άλλους
οδοντογιατροί
ζ. Η παροχή υπηρεσιών από κτηνίατρους. Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή αυτή
αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους κτηνίατρους στα πλαίσια της
άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος, και όχι τις κτηνιατρικές υπηρεσίες που
παρέχονται από κτηνιατρικές κλινικές, η εκμετάλλευση των οποίων υπάγεται
στο φόρο. Εξάλλου, οι υπηρεσίες που παρέχονται από κτηνιάτρους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του Φ.Π.Α. 66.
η. Ανθρώπινα όργανα. Ανθρώπινο αίμα και γάλα. Η απαλλαγή αυτή αφορά
τόσο τα φυσικά ανθρώπινα όργανα, όσο και τα τεχνητά, εφόσον τα τελευταία
παραδίδονται από νοσοκομεία ή κλινικές. Επίσης, αναφορικά με το ανθρώπινο
αίμα, η απαλλαγή αφορά τόσο την παράδοση του αυτούσιου αίματος, όσο και
τα προϊόντα της επεξεργασίας αυτού (π.χ. πλάσμα αίματος κ.λπ.).
θ. Σωματεία ή ενώσεις προσώπων. Η περίπτωση αυτή αφορά την παροχή
υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα οποία
ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο
φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της
δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι ότι τα σωματεία
αυτά και οι ενώσεις προσώπων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι
κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Σ. , παρέχουν υπηρεσίες
προς τα μέλη τους, τα οποία ασκούν απαλλασσόμενη από το φόρο
δραστηριότητα ή μη υποκείμενη στο φόρο, οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα
αναγκαίες για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας και παρέχονται έναντι
συνεισφοράς των μελών στα κοινά έξοδα των υπηρεσιών αυτών.
Με άλλα λόγια, με τη διάταξη αυτή απαλλάσσονται από το φόρο οι υπηρεσίες
τις οποίες παρέχουν διάφορα σωματεία ή ενώσεις προσώπων, στα μέλη τους,
τα οποία έναντι συμμετοχής στα γενικά έξοδα (π.χ. συνδρομές) δέχονται τις
υπηρεσίες αυτές για την εξυπηρέτηση απαλλασσόμενων από το φόρο
δραστηριοτήτων τους.
Παράδειγμα Α: Ο «Σύλλογος Κυνηγών Αθηνών» έναντι μιας μικρής αμοιβής π.χ.
δρχ. 500 αναλαμβάνει την έκδοση των αδειών κυνηγιού των μελών του.
Παράδειγμα Β: Ο «Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών» πραγματοποιεί ένα συνέδριο
και μετακαλεί ξένους ειδικούς γιατρούς ομιλητές. Για τις συζητήσεις του
συνεδρίου και τις απόψεις των ομιλητών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκδίδει
ένα σχετικό βιβλίο. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του
σεμιναρίου και της έκδοσης του βιβλίου, επιβάλει δικαίωμα συμμετοχής
(συνεισφορά στα κοινά έξοδα) σε κάθε γιατρό ένα χρηματικό ποσό. Οι
υπηρεσίες ενημέρωσης των γιατρών που παρέχονται στη διάρκεια του
συνεδρίου και η παράδοση του σχετικού βιβλίου από τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών είναι αφορολόγητες πράξεις, έστω και αν γι΄ αυτές ο γιατρός κα-τέβαλε
κάποιο χρηματικό ποσό.
ι. Κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση. Η περίπτωση αυτή αφορά την απαλλαγή
της παροχής υπηρεσιών και της παράδοσης αγαθών που συνδέονται στενά με
66

βλ. σχετική διάταξη άρθρου 3 παράγρ. 1
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την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση και πραγματοποιούνται από νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα αναγνωρισμένα
από το κράτος.
Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη αυτή απαλλάσσονται από το φόρο οι παροχές
κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης στους ασφαλισμένοι από τα διάφορα
αναγνωρισμένα από το κράτος ασφαλιστικά ιδρύματα και ταμεία (π.χ. ΙΚΑ,
ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης κ.λπ.).
ια. Μεταφορά ασθενών κ.λπ. με ειδικά οχήματα. Οι απαλλασσόμενες αυτές
υπηρεσίες αφορούν τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδικά
κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτό, εφόσον για την άσκηση
της δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια δημόσια Αρχή.
Επομένως, εφόσον δοθεί από το κράτος άδεια σε κάποιο πρόσωπο να ασκεί την
εν λόγω δραστηριότητα, οι παρεχόμενες σχετικές υπηρεσίες με αντάλλαγμα
απαλλάσσονται από το φόρο.
ιβ. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης67. Οι υπηρεσίες των
προσώπων αυτών απαλλάσσονται από το φόρο εφόσον δεν παρέχονται
απευθείας στο κοινό. Έτσι, δεν υπάγονται στο φόρο όλες οι υπηρεσίες που
παρέχονται από τους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες και τους ερμηνευτές έργων
τέχνης, στα πλαίσια της άσκησης μόνο ελευθερίου επαγγέλματος και επομένως
απαλλάσσονται από το φόρο. Αντίθετα, υπάγονται στο φόρο οι υπηρεσίες που
παρέχονται απευθείας στο κοινό, όπως π.χ. οι διαλέξεις από συγγραφείς με
αμοιβή, οι συναυλίες από τραγουδιστές, τα ρεσιτάλ από μουσικούς κ.λπ.
ιγ. Υπηρεσίες εκπαίδευσης γενικά. Η απαλλαγή αυτή αφορά την παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και τις στενά συνδεόμενες με αυτή πράξεις από
δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Συνεπώς, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή,
απαλλάσσονται από το φόρο οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται τόσο
από τα δημόσια εκπαιδευτήρια, όσο και από ιδιωτικά.
Διευκρινίζεται, ότι η έννοια των υπηρεσιών εκπαίδευσης πρέπει να εξετάζεται
με ευρύτητα και συνεπώς στις υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται κάθε
είδος εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 18 , απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης όλων
των βαθμίδων, ανεξάρτητα αν η εκπαίδευση παρέχεται από δημόσια ή ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι,
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, τόσο η στοιχειώδης και μέση εκπαίδευση, όσο
και η ανώτερη και ανώτατη ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Επισημαίνεται, ότι στην απαλλαγή συμπεριλαμβάνεται και η προσχολική
εκπαίδευση και αγωγή, δηλ δε θα υπαχθούν στο φόρο τα νηπιαγωγεία, οι
παιδικοί καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ανεξάρτητα με το πρόσωπο που
παρέχει τις υπηρεσίες αυτές της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής, με μόνη
προϋπόθεση ότι εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο Υπουργείο
π.χ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην έννοια της εκπαίδευσης υπάγεται και η επαγγελματική εκπαίδευση.
Συνεπώς, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.: οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες μέσης
βαθμίδας (σχολές - λύκεια) τεχνικής ή επαγγελματικής κατάρτισης που
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προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 576/1977, τα δημόσια τεχνικά και
επαγγελματικά λύκεια καθώς και οι επαγγελματικές σχολές των Νομικών
Προσώπων δημοσίου Δικαίου, όπως π.χ. του ΟΑΕΔ των Δήμων (ΝΕΛΕ), η σχολή
γονέων, οι σχολές του Υπουργείου Νέας Γενιάς, του ΕΛΚΕΠΑ κ.λ.π.
Σημειώνουμε εδώ, ότι, στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και η
επιμόρφωση. Συνεπώς απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης που παρέχεται με τη μορφή επιμόρφωσης, ανεξάρτητα με το
πρόσωπο που την παρέχει. Έτσι, π.χ. απαλλάσσονται , ο Φ.Π.Α. τα
επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνει το ΕΛΚΕΠΑ, ο ΕΟΜΜΕΧ, ο ΟΑΕΔ, η
Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων κ.λπ.
Διευκρινίζεται, ότι από τα γνωστά ως «εργαστήρια ελεύθερων σπουδών»
απαλλάσσονται εκείνες μόνο οι σχολές ή τμήματα σχολών που παρέχουν
επαγγελματική εκπαίδευση. Η έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης
προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1566/1985 «για τη δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/1985), με τις οποίες καθορίζεται ο σκοπός των τεχνικών
επαγγελματικών σχολών. Έτσι, από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι
επαγγελματική εκπαίδευση, είναι αυτή που επιδιώκει να μεταδώσει στους
σπουδαστές τεχνικές ή άλλες εξειδικευμένες γνώσεις ή γνώσεις επαγγελματικές
και να καλλιεργήσει σ΄ αυτούς επιδεξιότητες, ώστε μετά την αποφοίτησή τους
να μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα.
Ποιες από τις ιδιωτικές αυτές σχολές παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση,
είναι θέμα πραγματικό και θα κρίνεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Οικονομικό
Έφορο. Σημειώνεται πάντως ότι αν σε μία από τις σχολές αυτές παρέχεται
εκπαίδευση επαγγελματική και ερασιτεχνική, απαλλάσσεται μόνο η
επαγγελματική και όχι η ερασιτεχνική.
Συνεπώς, τα ακαθάριστα έσοδα από τα απαλλασσόμενα τμήματα πρέπει να
παρακολουθούνται χωριστά.
Τέλος, σχετικά με τις ιδιωτικές αυτές σχολές που παρέχουν επαγγελματική
εκπαίδευση, σημειώνουμε ότι απαλλάσσονται ανεξάρτητο με το αν
εποπτεύονται ή όχι από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο Υπουργείο.
Επίσης, εκπαίδευση παρέχουν και οι επιχειρήσεις διδασκαλίας ξένων γλωσσών
που είναι γνωστές με διάφορους τίτλους. π.χ. Ινστιτούτο ξένων γλωσσών, σχολή
ξένων γλωσσών κ.λπ. Έτσι όλες αυτές οι επιχειρήσεις διδασκαλίας ξένων
γλωσσών (γαλλικών, αγγλικών κ.λπ.) απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., βάσει της
πιο πάνω διάταξης ( άρθρο 18 παράγρ. 1 περ. ιγ΄).
Σύμφωνα λοιπόν με τα πιο πάνω, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., οι σχολές και
τα εκπαιδευτήρια που έχουν σχέση με τη γενική εκπαίδευση (στοιχειώδη και
μέση), την ανώτερη και ανώτατη ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και την
επαγγελματική εκπαίδευση. Αποκλείονται έτσι από την απαλλαγή οι
επιχειρήσεις που, τιτλοφορούμενες ως «σχολές», προσφέρουν ορισμένες
εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρίες ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα,
όπως π.χ. οι σχολές οδηγών, σχολές αδυνατίσματος, σχολές ερασιτεχνών
ζωγράφων και φωτογράφων, οι σχολές ιππασίας, κολύμβησης, σκι, γουινσέρφινγκ κ.λπ. Πρέπει εδώ να διευκρινιστεί, ότι δεν απαλλάσσονται από το
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Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκπαίδευση ζώων, όπως π.χ.
εκπαίδευση" κυνηγετικών σκύλων κ.λπ.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι εξής σχολές χορού
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και διέπονται από Προεδρικά
Διατάγματα που εκδόθηκαν στα πλαίσια του Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/13.5.81 τ.
Α΄) «περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών ανωτέρας καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης κ.λπ.»:
α.α) οι ανώτερες σχολές χορού, των οποίων η οργάνωση και η λειτουργία
ορίζεται με το Π.Δ. 372/1983 (ΦΕΚ 131 /23.9.83 τ. Α΄) «περί κανονισμού
οργάνωσης και λειτουργίας ανωτέρων σχολών χορού»,
β.β) οι ερασιτεχνικές σχολές χορού, των οποίων η λειτουργία ορίζεται από το
Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174/28.11.83 τ. Α΄) που αφορά την ίδρυση και λειτουργία
ερασιτεχνικών σχολών χορού.
Τα εργαστήρια ελεύθερων σπουδών που εμφανίζονται συνήθως ως «σχολές»
και ασχολούνται με την εκμάθηση οποιουδήποτε είδους χορού, ερασιτεχνικού ή
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως π.χ. έντεχνου χορού, χορού ντίσκο, τζαζ, ταγκό ή
αερόμπικ, γυμναστικής κ.λπ. και δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο
Πολιτισμού, δεν απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. Το ίδιο συμβαίνει και με τα
έσοδα των σχολών χορού που αναφέρονται πιο πάνω με τα στοιχεία αα και ββ,
εφόσον αυτά προέρχονται από υπηρεσίες εκμάθησης χορού ντίσκο, τζαζ, ταγκό,
γυμναστικής κ.λπ.
Επίσης, απαλλάσσονται βάσει της ίδιας διάταξης (άρθρο 18 παράγραφος 1
περίπτ. ιγ΄) και οι εξής σχολές, που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:
αα) οι ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης, των οποίων η λειτουργία κ.λπ.
προβλέπεται από το Π.Δ. 370/1983 (ΦΕΚ 130/22.9.83 τ.Α΄) «περί κανονισμού
οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης» το οποίο
εκδόθηκε στα πλαίσια του Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127/13.5.81 τ. Α΄) «περί
οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
κ.λπ.»,
ββ) σχολές κινηματογραφίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ.
4208/1961 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄) και του Β.Δ. 394/1963 (ΦΕΚ 113/17.7.63 τ. Α΄).
Αν στις σχολές θεάτρου και κινηματογραφίας λειτουργούν και τμήματα που δεν
προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις, οι οποίες ορίζουν την οργάνωση και
λειτουργία των σχολών αυτών, όπως π.χ. τμήματα εκπαίδευσης χορού ντίσκο
κ.λπ., οι δραστηριότητες αυτές δεν απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. Επίσης δεν
απαλλάσσονται τα έσοδα των πιο πάνω σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,
(χορού, θεάτρου και κινηματογραφίας) που προέρχονται από πωλήσεις
διαφόρων ειδών προς τους μαθητές τους, όπως π.χ. πώληση φορμών, ειδικών
παπουτσιών χορού κ.λπ.
Εξάλλου, στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες που
προσφέρονται από τα ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια που προβλέπονται από
τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/15.1.66 τ. Α΄) και λειτουργούν με την
εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., τα
ωδεία, οι διάφορες μουσικές σχολές και τα παραρτήματα τους, καθώς και οι
σχολές βυζαντινής μουσικής. Για τον ίδιο λόγο απαλλάσσονται το Κρατικό Ωδείο
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Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Δημοτικά μουσικά εκπαιδευτήρια (ωδεία και
μουσικές σχολές).
Διευκρινίζεται, ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς, σίτισης και στέγασης των μαθητών
που προσφέρονται από ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτήρια θεωρούνται ότι
συνδέονται στενά με την εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 18 και απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.. Έτσι,
σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, απαλλάσσονται τα ακαθάριστα έσοδα που
εισπράττουν τα ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτήρια για τη μεταφορά των
μαθητών τους ή για την παροχή σ΄ αυτούς τροφής και στέγασης. Διευκρινίζεται
σχετικά, ότι η μεταφορά, η σίτιση και η στέγαση μαθητών που
πραγματοποιούνται από τρίτες επιχειρήσεις που δεν είναι εκπαιδευτήρια, δεν
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται εδώ, ότι μεταξύ των δασκάλων, καθηγητών και γενικά
εκπαιδευτών που διδάσκουν στις σχολές όλων των κατηγοριών και όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης ή σε σεμινάρια αφενός και των εργοδοτών τους
αφετέρου, λόγω της φύσης και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους,
θεωρείται ότι υπάρχει δεσμός εξάρτησης όσον αφορά τους όρους εργασίας
και την αμοιβή τους, που συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη τους68.
Συνέπεια αυτού είναι, ότι οι αμοιβές των δασκάλων, εκπαιδευτών και
καθηγητών είναι εκτός συστήματος Φ.Π.Α. και δεν υπάγονται στο φόρο αυτό.
Σημειώνουμε σχετικά ότι για τις αμοιβές αυτές θα εξακολουθήσει να
εισπράττεται το χαρτόσημο 2,40%69.
Τέλος, επισημαίνεται ότι απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η κάθε μορφής
εκπαίδευσης άσκηση και αγωγή που παρέχεται σε προβληματικά παιδιά, όπως
είναι τα παραπληγικά, τα σπαστικά, τα απροσάρμοστα, τα αυτιστικά κ.λπ.
Απαλλάσσονται επίσης και οι παρεπόμενες πράξεις, που συνδέονται και
σχετίζονται με την εκπαίδευση, υπό ευρεία έννοια, την άσκηση και την αγωγή
των παιδιών αυτών, που έχουν ειδικές ανάγκες. Έτσι, θα απαλλαγούν π.χ. η
φύλαξη και η επιτήρηση των παιδιών αυτών, καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες
που σχετίζονται με τυχόν μεταφορά, στέγαση, σίτισή τους κ.λ.π.
Οι πιο πάνω υπηρεσίες εκπαίδευσης, άσκησης και αγωγής των ειδικών
κατηγοριών παιδιών (σπαστικών, απροσάρμοστων κ.λπ.) απαλλάσσονται
ανεξάρτητα από το πρόσωπο που τις παρέχει. Έτσι, οι υπηρεσίες αυτές
απαλλάσσονται , ανεξάρτητα αν παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(εταιρείες, ιδρύματα κ.λπ.) και ανεξάρτητα με τις ονομασίες που
χρησιμοποιούν π.χ. σχολή, σχολείο, άσυλο κ.λπ.
ιδ. Φροντιστήρια - ιδιαίτερα μαθήματα. Η διάταξη αυτή της περίπτωσης ιδ΄
αφορά την απαλλαγή της παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης. Κι εδώ πρέπει να εξετάζεται αν τα ιδιαίτερα μαθήματα
αφορούν υπηρεσίες εκπαίδευσης ή απόκτηση ερασιτεχνικών, ψυχαγωγικών
κ.λπ. γνώσεων ή εμπειριών, οπότε οι υπηρεσίες αυτές δεν πρέπει να
απαλλάσσονται από το φόρο70. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή αυτή παρέχεται
68

Βλ. διάταξη άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του Ν. 1642/1986

69

Μέχρι της κατάργησης αυτού για τις μισθωτές υπηρεσίες (εξαρτημένη εργασία).

70

βλ. σχετικά ανωτέρω περίπτωση ιγ΄.
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ανεξάρτητα αν η παράδοση των ιδιαίτερων μαθημάτων γίνεται από
οργανωμένες επιχειρήσεις - φροντιστήρια στις αίθουσες τους, ή στο σπίτι από
δασκάλους φροντιστές.
ιε. Αθλητισμός - σωματική αγωγή. Αθλητικά σωματεία. Με τη διάταξη αυτή
απαλλάσσεται η παροχή υπηρεσιών, που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή
τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε
πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή.
Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, από το φόρο απαλλάσσονται μόνο οι
υπηρεσίες, που παρέχονται από αθλητικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (αθλητικά σωματεία κ.λπ.) σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον
αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή.
Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες (θέαμα, άσκηση κ.λπ.) που παρέχονται από
κερδοσκοπικά αθλητικά σωματεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα αν
ασχολείται ή όχι με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή ή από μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικά σωματεία σε πρόσωπα που δεν
ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή (π.χ. φίλαθλους), δεν
απαλλάσσονται από το φόρο.
Έτσι, π.χ. στην τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων είτε σ΄ αυτούς μετέχουν ΠΑΕ
(ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες), είτε ερασιτεχνικά σωματεία, όμιλοι κ.λπ.,
τα εισιτήρια που εκδίδονται για την παρακολούθηση των αγώνων βαρύνονται
με Φ.Π.Α.
Επίσης, τα αγαθά που παραδίδουν για πρόσκαιρη χρήση τα αθλητικά σωματεία
στους αθλητές μέλη τους π.χ. μπάλες - ρακέτες τέννις κ.λπ., για την άθλησή
τους, δε θεωρούνται φορολογητέες πράξεις.
Αν τα ίδια σωματεία πωλούν τα αγαθά αυτά σε οποιοδήποτε, η πράξη αυτή
είναι φορολογητέα.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα σωματεία αυτά π.χ. χρήση
προπονητηρίων, λοιπών εγκαταστάσεων, παροχή οδηγιών από προπονητές
στους αθλητές μέλη τους, αποτελούν αφορολόγητη παροχή υπηρεσιών.
Αντίθετα όταν η παροχή υπηρεσιών γίνεται από τα πρόσωπα κερδοσκοπικού
χαρακτήρα προς αθλούμενους έναντι αμοιβής (π.χ. εκμάθηση ιππασίας - τέννις
κ.λπ.) αποτελεί φορολογητέα πράξη.
Επισημαίνεται τέλος, ότι η μίσθωση ευκαιριακά οργανωμένων αθλητικών
εγκαταστάσεων, όπως σταδίων, γηπέδων, γυμναστηρίων κ.λπ. που διαθέτουν
όργανα και εγκαταστάσεις άθλησης, αποδυτήρια, ζεστό νερό, καθίσματα για
τους θεατές κ.λπ. υπάγεται στο φόρο προστιθέμενης αξίας.
ιστ. Φιλανθρωπικά, Συνδικαλιστικά, Πολιτιστικά Σωματεία κ.λπ. Η διάταξη
αυτή αφορά την απαλλαγή της παροχής υπηρεσιών και της στενά συνδεόμενης
μ΄ αυτές παράδοσης αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής,
από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που
επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος, σκοπούς
πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς
ή εθνικούς.
Όπως γίνεται αντιληπτό με τη διάταξη αυτή απαλλάσσονται από το φόρο όλες
οι υπηρεσίες και τα συναφή μ΄ αυτές αγαθά, που παρέχουν τα
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προαναφερθέντα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα έναντι
συνδρομής στα μέλη τους. Έτσι, όλες οι συνδρομές που καταβάλλονται σε
πολιτικά, συνδικαλιστικά, φιλανθρωπικά κ.λπ. σωματεία ή ενώσεις από τα μέλη
τους, καθώς και τα παραδιδόμενα απ΄ αυτές αγαθά απαλλάσσονται από το
φόρο (π.χ. διανομή τροφίμων με συμβολική τιμή από θρησκευτικό σωματείο
στα μέλη τους) ή διανομή εντύπων, και εφημερίδων με ειδικά θέματα στα μέλη
τους, έστω και αν εισπράττεται κάποια αμοιβή. Αντίθετα, αν ένα θρησκευτικό
σωματείο ανοίξει μόνιμο κατάστημα πώλησης τροφίμων στα μέλη του με
χαμηλές τιμές, οι πωλήσεις αυτές δεν είναι δυνατό ν΄ απαλλαγούν από το φόρο,
διότι η ενέργεια αυτή προσδίδει στα πρόσωπα αυτά την ιδιότητα του
υποκειμένου στο φόρο.
Επίσης, η εκμετάλλευση κυλικείων - μπαρ κ.λπ., που βρίσκονται μέσα στους
χώρους που στεγάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, όταν είναι μισθωμένα σε
διάφορα άλλα πρόσωπα που τα εκμεταλλεύονται, αποτελεί φορολογητέα
πράξη, στο πρόσωπο του μισθωτή (ενοικιαστή).
ιζ. Υπηρεσίες πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης. Με τη διάταξη αυτή
απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής
φύσης και η στενή συνδεόμενη μ΄ αυτές παράδοση αγαθών από νομικά
πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στη
συνέχεια, από την ίδια διάταξη αναφέρεται ενδεικτικά, ότι στις υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνονται κυρίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων,
αρχαιολογικών, άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, απαλλάσσεται από το φόρο το
δικαίωμα εισόδου (εισιτήριο κ.λπ.) στα μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς ή
άλλους χώρους, καθώς και το δικαίωμα παρακολούθησης (εισιτήρια κ.λπ.)
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εφόσον πραγματοποιούνται ευκαιριακά, εκθέσεων
και διαλέξεων. Παράλληλα, μαζί με τις υπηρεσίες απαλλάσσεται και η
παράδοση αγαθών που συνδέεται στενά μ΄ αυτές, όπως π.χ. η πώληση
ιστορικών βιβλίων, οδηγών, προγραμμάτων κ.λπ.
ιη. Διάθεση προσωπικού. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην απαλλαγή της
διάθεσης προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή φιλοσοφικού
χαρακτήρα, για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις
δ΄, ι΄ και ιγ΄ αυτής της παραγράφου, με σκοπό την πνευματική αρωγή και
ανάπτυξη. Έτσι, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, απαλλάσσεται από το φόρο η
διάθεση προσωπικού από ένα θρησκευτικό σωματείο, όπως είναι π.χ. η
διάθεση ενός ιεροκήρυκα σε ένα νοσοκομείο (περίπτωση δ΄ ανωτέρω) ή σε ένα
ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας (περίπτωση ι΄ ανωτέρω) ή σε ένα εκπαιδευτήριο
(περίπτωση ιγ΄ ανωτέρω).
ιθ. Εκδηλώσεις για την ενίσχυση νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Η απαλλαγή αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση
αγαθών από πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄ (νοσοκομεία
κ.λπ.), ι΄ (ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης), ιγ΄ (εκπαιδευτήρια
κ.λπ.), ιε΄ (αθλητικά σωματεία κ.λπ.), ιστ΄ (πολιτικά, συνδικαλιστικά,
θρησκευτικά κ.λπ. σωματεία και οργανισμοί) και ιζ (νομικά πρόσωπα,
οργανισμοί ή ιδρύματα κλπ.), που γίνονται με την ευκαιρία εκδηλώσεων οι
ο¬ποίες αποβλέπουν στην οικονομική τους ενίσχυση.
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Έτσι, π.χ. η οργάνωση μιας καλλιτεχνικής εκδήλωσης σ΄ ένα νοσοκομείο και η
διανομή δώρων με συμβολικό τίμημα (εισιτήριο κ.λπ.) απαλλάσσεται από το
φόρο, εφόσον γίνεται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του νοσοκομειακού
αυτού ιδρύματος.
Στην απαλλαγή της περίπτωσης αυτής υπάγονται και τα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εμφανίζονται με διάφορες μορφές και
επωνυμίες, όπως π.χ. Σύλλογος, Ένωση, Σύνδεσμος, Αδελφότητα κ.λπ. όταν
οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις για την οικονομική τους ενίσχυση και την
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συσταθεί. Έτσι π.χ. το νομικό
πρόσωπο του Συλλόγου ή της Ένωσης κ.λπ. που έχουν συστήσει οι καταγόμενοι
από την ίδια πόλη, χωριό ή περιφέρεια κ.λπ. θα απαλλαγούν από το Φ.Π.Α.
όταν οργανώνουν συνεστιάσεις, χορούς ή άλλου είδους εκδηλώσεις με σκοπό
την οικονομική τους ενίσχυση, για τα δικά τους έσοδα.
Εδώ σημειώνουμε ότι με βάση την εξουσιοδότηση της παραγρ. 2 του ίδιου
άρθρου εκδόθηκε η αριθ. Π. 6786/640/7.10.86 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με την οποία προβλέπεται ότι για τη χορήγηση της απαλλαγής
αυτής πρέπει να υποβληθεί αίτηση, στον Οίκον. Έφορο της περιφέρειας που
έχουν την έδρα τους οι δικαιούχοι της απαλλαγής, στην οποία να αναγράφεται
το είδος των υπηρεσιών, το είδος και η ποσότητα των αγαθών των οποίων
ζητείται η απαλλαγή. Στην αίτηση δίδεται έγκριση του Οικονομικού Εφόρου
στην οποία αναγράφονται τα πιο πάνω είδη, τα οποία εγκρίνεται να διατεθούν
χωρίς φόρο.
κ. Ασφαλιστικές και αντασφαλίστηκες εργασίες. Η απαλλαγή αυτή αφορά όλες
τις ασφαλιστικές και αντασφαλίστηκες εργασίες, καθώς και τις συναφείς με
αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς
πράκτορες. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, δεν υπάγονται στο
φόρο οι ασφαλιστικές και αντασφαλίστηκες εργασίες, πράγμα που σημαίνει ότι
δεν υπόκεινται σ΄ αυτόν ούτε τα ασφάλιστρα, ούτε οι ασφαλιστικές
αποζημιώσεις, αλλά ούτε και οι αμοιβές των ασφαλειομεσιτών και
ασφαλιστικών πρακτόρων. Επισημαίνεται ότι κατ΄ αρχήν το κύκλωμα των
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών ευρίσκεται εκτός του πεδίου
εφαρμογής του Φ.Π.Α., και συνεπώς για τις εργασίες αυτές διατηρείται ο φόρος
κύκλου εργασιών που έχει επιβληθεί, με την παράγρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.
1620/51 , στο σύνολο των απαιτητών ασφαλίστρων και σε όλα τα δικαιώματα
που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, καθώς επίσης διατηρούνται και
τα τέλη χαρτοσήμου.
Είναι αυτονόητο ότι άλλες εργασίες όπως π.χ. η αμοιβή εκτιμητών, η αμοιβή
εισπρακτόρων κ.λπ. υπάγονται στο Φ.Π.Α.
κα. Χρηματικές συναλλαγές - Συνάλλαγμα. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει όλες τις
εργασίες που αφορούν στις αγορές και πωλήσεις συναλλάγματος,
χαρτονομισμάτων και νομισμάτων, όταν αυτά είναι τα συνήθη μέσα πληρωμής
και όχι αντικείμενα για συλλογές, ανεξάρτητα αν ενεργούνται από Τραπεζικούς
ή άλλους οργανισμούς. Στα πλαίσια αυτά απαλλάσσεται και η προμήθεια που
εισπράττουν οι Τράπεζες κατά την αγορά ή την πώληση συναλλάγματος, είτε
αυτό είναι σε ξένα τραπεζογραμμάτια είτε είναι σε επιταγές.
Σημειώνεται ότι στη χώρα μας τα χρυσά νομίσματα δεν αποτελούν νόμιμα μέσα
πληρωμής και συνεπώς η παράδοση αυτών αποτελεί φορολογητέα πράξη.
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κβ. Μετοχές, μερίδια, ομολογίες και λοιποί τίτλοι. Με τη διάταξη αυτή
απαλλάσσονται από το φόρο οι εργασίες που αφορούν μετοχές ανωνύμων
εταιρειών, εταιρικά μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους
τίτλους που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα (π.χ. φορτωτικές, μερίδες
αποθήκευσης κ.λπ.). Η απαλλαγή αυτή καλύπτει και τη διαπραγμάτευση των εν
λόγω τίτλων, εκτός από τη φύλαξη και τη διαχείριση αυτών.
Παράδειγμα Α: Ο χρηματιστής «Χ» αγοράζει για λογαριασμό του πελάτη του
«Π» στο Χρηματιστήριο Αθηνών 100 μετοχές της «Α.Ε. ΓΙΓΑΣ» και 200 ομολογίες
ΔΕΗ. Η αγορά των τίτλων αυτών είναι πράξη απαλλασσόμενη του Φ.Π.Α.
Επίσης απαλλάσσεται και η αμοιβή του χρηματιστή για την παραπάνω πράξη.
Στη συνέχεια τους τίτλους αυτούς ο αγοραστής παραδίνει στην Εθνική Τράπεζα
να τους φυλάσσει και να εισπράττει τα μερίσματα και τα τοκομερίδια των
παραπάνω τίτλων. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν φορολογητέες πράξεις.
Παράδειγμα Β: Ο εισαγωγέας Α εκχωρεί στον έμπορο Β΄ με οπισθογράφηση της
φορτωτικής ή της διατακτικής εμπορεύματα που είναι αποθηκευμένα
(υποκείμενα) στις αποθήκες του τελευταίου. Ο ίδιος εισαγωγέας εκχωρεί σε
άλλο έμπορο, με οπισθογράφηση του αποθετηρίου, εμπορεύματα που είναι
αποθηκευμένα στις αποθήκες της Προνομιούχου Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών
Αποθηκών (ΠΑΕΓΑ). Και στις δυο αυτές περιπτώσεις για τη μεταβίβαση των εν
λόγω τίτλων (φορτωτικής και αποθετηρίου) δεν προβλέπεται απαλλαγή από το
φόρο, γιατί με ¬τους τίτλους αυτούς μεταβιβάζονται εμπορεύματα που
αποτελούν φορολογητέα παράδοση αγαθών.
κγ. Αμοιβαία κεφάλαια. Η περίπτωση αυτή αφορά την απαλλαγή των εργασιών
διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.Δ.
608/1970 (ΦΕΚ 170). Η απαλλαγή αυτή καλύπτει και την αμοιβή των εταιρειών
που διαχειρίζονται τα αμοιβαία κεφάλαια.
κδ. Χορήγηση και διαπραγμάτευση πιστώσεων. Η απαλλαγή αυτή αφορά τη
χορήγηση και τη διαπραγμάτευση πιστώσεων, καθώς και τη διαχείριση τους
από το πρόσωπο που τις χορηγεί. Η περίπτωση αυτή αφορά τόκους δανείων και
πιστώσεων, αδιάκριτα από τη μορφή χρηματοδότησης, καθώς και τις
προμήθειες των τραπεζών ή άλλων πιστωτικών οργανισμών που χορήγησαν τις
σχετικές πιστώσεις. Ειδικά, προκειμένου για την απαλλαγή από το φόρο των
εργασιών διαχείρισης των πιστώσεων προϋπόθεση είναι η διενέργεια τους
μόνο από αυτόν που τις χορήγησε, γιατί σε αντίθετη περίπτωση
φορολογούνται.
κε. Προσωπικές εγγυήσεις και εγγυήσεις πιστώσεων. Με τη διάταξη αυτή
προβλέπεται απαλλαγή από τον Φ.Π.Α., της ανάληψης υποχρεώσεων,
προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών, της
διαπραγμάτευσης για την ανάληψη των εργασιών αυτών και της διαχείρισης
εγγυήσεων πιστώσεων που ενεργείται από τα πρόσωπα που τις χορηγεί. Η
παραπάνω διατάξεων εξαιρεί γενικά από το φόρο τις προμήθειες και λοιπές
αμοιβές που εισπράττονται για τις εργασίες των ενέγγυων πιστώσεων και
εγγυητικών επιστολών, τόσο στο στάδιο της χορήγησης, όσο και στο στάδιο
διαχείρισης, με την προϋπόθεση ότι η διαχείριση ενεργείται από το ίδιο
πρόσωπο που χορήγησε τις εγγυήσεις.
κστ. Καταθέσεις - Τρεχούμενοι λογαριασμοί -Πληρωμές. Η περίπτωση αυτή
καλύπτει την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των εργασιών, στις οποίες
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περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν καταθέσεις,
τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και
εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα με
εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων. Δηλαδή, απαλλάσσονται οι
εργασίες που αφορούν τις καταθέσεις πελατών, αδιάφορα αν είναι έντοκες ή
όχι για τους καταθέτες τους και αδιάφορα με το πρόσωπο που δέχεται τις
καταθέσεις, καθώς και οι ωφέλειες του προσώπου που δέχεται τις καταθέσεις.
Τονίζεται ότι στις εργασίες καταθέσεων περιλαμβάνεται το άνοιγμα
λογαριασμού, η τήρηση και το κλείσιμο του λογαριασμού και άλλα συναφή,
όπως π.χ. παράδοση βιβλιαρίου στον καταθέτη.
Επίσης απαλλάσσονται οι εργασίες που αφορούν πληρωμές, μεταφορές
καταθέσεων, εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά
αξιόγραφα.
Εξαιρούνται της απαλλαγής αυτής οι πράξεις που αφορούν την είσπραξη
απαιτήσεων για λογαριασμό τρίτων π.χ. είσπραξη λογαριασμών ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.,
Δημοσίου (φόροι, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων), όπου η προμήθεια των
τραπεζών για τις εργασίες αυτές αποτελεί φορολογητέα η παροχής υπηρεσιών.
κζ. Μισθώσεις ακινήτων. Σύμφωνα με τη διάταξη δεν υπάγεται στο φόρο η
μίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων (αστικών, εμπορικών, αγροτικών κ.λ.π.).
Υπενθυμίζεται ότι στην απαλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση
ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και σπιτιών, κατασκηνώσεων και
παρόμοιων εγκαταστάσεων χώρων στάθμευσης, που υπάγονται στο φόρο ως
παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις δια-τάσεις της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 8 (βλ. ανάλυση της διάταξης αυτής ανωτέρω).
Επίσης, φορολογούνται οι μισθώσεις ακινήτων της περίπτωσης δ΄ της ίδιας
παραγράφου του ίδιου άρθρου, που αφορούν στην εκμίσθωση
βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων.
κη. Κρατικά Λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, λαχεία sweepstakes. Η περίπτωση αυτή αφορά
την απαλλαγή της παράδοσης κρατικών λαχείων, δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ και λαχείων
του Λαχειοφόρου Αμοιβαίου Στοιχήματος (sweepstakes) που διεξάγεται από
τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Όπως γίνεται
αντιληπτό από τη διάταξη αυτή απαλλάσσονται από το φόρο η παράδοση των
γραμματίων των λαχείων και τα κέρδη τους τα οποία εξακολουθούν να
υπάγονται στη φορολογία Κεφαλαίου (φορολογία κερδών από λαχεία).
Εξυπακούεται ότι οι εργασίες εκτύπωσης (κόστος χάρτου κα εκτύπωσης) των
εντύπων των λαχείων και του ΠΡΟ-ΠΟ, σε περίπτωση που γίνονται οπό
διάφορους εργολάβους, δεν απαλλάσσονται και συνεπώς η Υπηρεσία Κρατικών
Λαχείων, ο ΟΠΑΠ και ο ΟΔΙΕ βαρύνονται με τον κατ΄ επίρριψη Φ.Π.Α.
Διευκρινίζεται σχετικά, ότι η προμήθεια την οποία εισπράττουν τα πρακτορεία
και οι λοιποί λιανοπωλητές κρατικών λαχείων, δελτίων ΠΡΟ¬ΠΟ και λαχείων
του Λαχειοφόρου Αμοιβαίου Στοιχήματος (SWΕΕΡSΤΑΚΕS) από την Υπηρεσία
Κρατικών Λαχείων, τον ΟΠΑΠ και τον ΟΔΙΕ, αντίστοιχα, δεν υπάγεται στο φόρο
προστιθέμενης αξίας. Το ίδιο ισχύει και για την προμήθεια που εισπράττουν οι
λιανοπωλητές κρατικών λαχείων και λαχείων SWΕΕΡSΤΑΚΕS από τα πρακτορεία
των λαχείων αυτών.
κθ. Γραμματόσημα - Κινητό επίσημα -Ένσημα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή η
απαλλαγή αφορά την παράδοση στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων
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που βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επισήματος και λοιπών ενσήμων,
καθώς και ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανισμών και παρόμοιων αξιών.
Έτσι, με τη διάταξη αυτή απαλλάσσεται από το φόρο η διάθεση όλων των
προαναφερόμενων επίσημων εντύπων, εκτός βέβαια από την παράδοση
γραμματοσήμων ή άλλων παρόμοιων εντύπων που διαθέτονται για συλλογές
πάνω από την ονομαστική τους αξία ή έστω στην ονομαστική τους αξία, αλλά
Έχουν ειδική ένδειξη, ότι αποτελούν τμήμα συλλεκτικής αξίας και όχι ένσημα
κανονικής κυκλοφορίας (π.χ. φάκελοι γραμματοσήμων πρώτης ημέρας
κυκλοφορίας κ.λπ.).
λ. Παράδοση χρησιμοποιημένων σε αφορολόγητη δραστηριότητα αγαθών. Η
περίπτωση αυτή αναφέρεται σε μία γενική απαλλαγή της παράδοσης αγαθών,
τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε απαλλασσόμενη από το φόρο
δραστηριότητα που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, εφόσον για τα αγαθά
αυτά δεν έχει παρασχεθεί δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και της παράδοσης
αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση είχε εξαιρεθεί από το δικαίωμα
έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του κοινοποιούμενου
νόμου.
Όπως γίνεται αντιληπτό με τη διάταξη αυτή, απαλλάσσεται από το φόρο η
διάθεση αγαθών για τα οποία δεν παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσης (αγαθά
που χρησιμοποιήθηκαν σε απαλλασσόμενη από το φόρο δραστηριότητα), ή τα
οποία στερήθηκαν του δικαιώματος έκπτωσης, σύμφωνα με ρητή διάταξη του
κοινοποιούμενου νόμου (παρ. 4 άρθρο 23) κα επομένως δεν είναι δυνατό παρά
να απαλλάσσονται από το φόρο κατά την παράδοση τους.
Παράδειγμα Α: Γιατρός πωλεί την επίπλωση της αίθουσας υποδοχής ασθενών
σε έμπορο επίπλων. Η πώληση αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι πράξη
αφορολόγητη.
Παράδειγμα Β: Η επιχείρηση «Ψ» πωλεί το ένα από τα 2 επιβατικά αυτοκίνητα
(μέχρι 9 θέσεων) ιδιωτικής χρήσης, που διαθέτει για τη μεταφορά του
προσωπικού της, σε μια άλλη επιχείρηση. Η πώληση αυτή είναι πράξη
αφορολόγητη.
λα. Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση εισαγόμενων
αγαθών. Η διάταξη αυτή αναφέρεται επίσης σε μια γενική ρύθμιση, σύμφωνα
με την οποία απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών των οποίων η
αξία περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών, όπως
αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 16 του κοινοποιούμενου νόμου. Όπως γίνεται
αντιληπτό, με τη διάταξη αυτή διασφαλίζεται η αποφυγή της διπλής
φορολογίας για ορισμένες υπηρεσίες, η αξία των οποίων έχει περιληφθεί στη
φορολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών (π.χ. προμήθειες αντιπροσώπου),
έχουν φορολογηθεί κατά την εισαγωγή και επομένως δε θα πρέπει να
φορολογηθούν ως αυτοτελείς παροχές υπηρεσιών στο εσωτερικό.
Παράδειγμα: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εισαγωγής μηχανημάτων
φωτοτυπίας από την αγγλική εταιρεία «LUX», παίρνει αμοιβή (προμήθεια)
1.000 £ για την πώληση στην επιχείρηση «ΦΩΤΟΤΥΠ» 2 φωτοτυπικών
μηχανημάτων. Στο τιμολόγιο που θα εκδώσει η «LUX» προς την «ΦΩΤΟΤΥΠ»
περιλαμβάνεται και η προμήθεια των 1.000 £ του εδώ αντιπροσώπου της.
Συνεπώς, η προμήθεια περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση και θα
φορολογηθεί κατά τον εκτελωνισμό στην εισαγωγή. Στο τιμολόγιο λοιπόν που
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θα εκδώσει ο ανωτέρω αντιπρόσωπος για να εισπράξει από την Τράπεζα, μέσω
της οποίας θα γίνει ο διακανονισμός της πληρωμής της αξίας του τιμολογίου,
την αμοιβή των 1.000 £, δε θα υπολογίσει και Φ.Π.Α., για να μη φορολογηθεί η
υπηρεσία αυτή δύο φορές.
λβ. Παλαιά (χρησιμοποιηθέντα) ακίνητα - αυτοτελή οικόπεδα. Με τη διάταξη
αυτή ορίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση ακινήτων, εκτός από
αυτά που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6 (καινούρια κτίρια και το
συμμεταβιβαζόμενο οικόπεδο). Επομένως από το συνδυασμό της
ερμηνευόμενης διάταξης (περίπτ. λβ΄ παράγρ. 1 του άρθρου 18 ) με την
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 6, προκύπτει σαφώς ότι δεν υπάγεται
στο φόρο η μεταβίβαση των παλαιών (χρησιμοποιηθέντων) κτιρίων, δηλαδή
των κτιρίων που μεταβιβάζονται μετά από την πρώτη εγκατάσταση σ΄ αυτά,
καθώς και η μεταβίβαση αυτοτελών οικοπέδων.
Εξυπακούεται βέβαια ότι η μεταβίβαση των εν λόγω παλαιών ακινήτων, που
δεν υπάγονται στο Φ.Π.Α., θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.).
λγ. Εφημερίδες - περιοδικά, εφημεριδοπώλες κ.λπ. Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 18 παράγρ. 1 , περίπτ. λγ΄ απαλλάσσονται από το φόρο η
παράδοση και διανομή των εφημερίδων και περιοδικών από τα πρακτορεία,
τους εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές (περίπτερα κ.λπ.).
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι από το φόρο απαλλάσσονται μόνο τα
ακαθάριστα έσοδα των πρακτορείων, των εφημεριδοπωλών και των λοιπών
λιανοπωλητών εφημερίδων και περιοδικών. Διευκρινίζεται, ότι τα έσοδα των
προσώπων αυτών από παράδοση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών
(εισπράξεις από πωλήσεως, προμήθεια από διανομή) απαλλάσσονται μόνο
εφόσον η διακίνηση αυτών γίνεται μέσω του κυκλώματος «πρακτορείο
διανομής - εφημεριδοπώλες και λοιποί λιανοπωλητές».
Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι τα έσοδα που προέρχονται από παράδοση και
διανομή εφημερίδων και περιοδικών, η διακίνηση των οποίων δε γίνεται μέσω
πρακτορείων κ.λπ., δεν απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας.
Συνέπεια της μη απαλλαγής αυτής είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 15 παράγρ. 6 . Δηλαδή, για το υπολογισμό
της φορολογητέας αξίας των επιχειρήσεων που εκδίδουν ή εισάγουν
εφημερίδες ή περιοδικά και τα διανέμουν όχι μέσω πρακτορείου, αλλά με άλλο
τρόπο π.χ. ταχυδρομικά, δεν αφαιρείται η προμήθεια που καταβάλλουν στους
διανομείς ή εισπράκτορες. Οι αμοιβές αυτές είναι φορολογητέες στο πρόσωπο
του διανομέα ή εισπράκτορα που θα επιρρίψουν το φόρο στους εκδότες ή
εισαγωγείς των εφημερίδων και περιοδικών, κατά περίπτωση, οι οποίοι έχουν
δικαίωμα να τον εκπέσουν ως φόρο που επιβάρυνε τις εισροές τους ( Άρθρο 23
).
λδ. Παράδοση αγαθών, όταν όμοια τους απαλλάσσονται κατά την εισαγωγή.
Η διάταξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί επιτρέπει την απαλλαγή από το
Φ.Π.Α., διαφόρων αγαθών κατά την απόκτηση τους στο εσωτερικό της χώρας,
όταν όμοια τους και με τις ίδιες προϋποθέσεις απαλλάσσονται κατά την
εισαγωγή τους από το εξωτερικό. Είναι η αντίστροφη διάταξη από αυτή που
καθιερώνεται, με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του αρθ. 19 του νόμου
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και που αφορά την απαλλαγή ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1684/1987.
Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει συνοπτικά τις πράξεις που απαλλάσσονται του
ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας.

Α/Α

Διάταξη άρθρου
22

Αγαθό ή υπηρεσία

1

Παρ. 1 περ. α΄

Υπηρεσίες ΕΛΤΑ

2

Παρ. 1 περ. β΄

Δίκτυο ΕΡΤ

3

Παρ. 1 περ. γ΄

Παροχή νερού – Αποχέτευση από ΟΤΑ, ΔΕΥΑ κλπ

4

Παρ. 1 περ. δ΄

Νοσοκομειακή και Ιατρική περίθαλψη και διάγνωση,
Ιαματικά λουτρά μόνο αν παρέχεται από δημόσια
νοσοκομεία κλπ.

5

Παρ. 1 περ. ε΄

Δικηγόροι,
Συμβολαιογράφοι,
Υποθηκοφύλακες,
Δικαστικοί
Επιμελητές,
Ιατροί,
Οδοντίατροι,
Ψυχολόγοι, Μαίες, Νοσοκόμοι και Φυσικοθεραπευτές.

6

Παρ. 1 περ. στ΄

Οδοντίατροι, Οδοντοτεχνίτες

7

Παρ. 1 περ. ζ΄

Παράδοση
γάλακτος

8

Παρ. 1 περ. η΄

Σωματεία ή ενώσεις με μέλη απαλλασσόμενα του
φόρου

9

Παρ. 1 περ. θ΄

Κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, προστασία παιδιών
και νέων από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Ιδρύματα

10

Παρ. 1 περ. ι΄

Μεταφορά ασθενών και τραυματιών με ειδικά
οχήματα.

11

Παρ. 1 περ. ια΄

Συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης.

12

Παρ. 1 περ. ιβ΄

Εκπαίδευση

13

Παρ. 1 περ. ιγ΄

Ιδιαίτερα μαθήματα

14

Παρ. 1 περ. ιδ΄

Αθλητισμός και σωματική αγωγή παρεχόμενα από
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

15

Παρ. 1 περ. ιε΄

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
πολιτικούς,
συνδικαλιστικούς,
θρησκευτικούς,
φιλανθρωπικούς και φιλοσοσοφικούς σκοπούς.

16

Παρ. 1 περ. ιστ΄

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
πολιτιστικούς και μορφωτικούς σκοπούς

ανθρωπίνων
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17

Παρ. 1 περ. ιζ΄

Διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα
θρησκευτικού και φιλοσοφικού χαρακτήρα

Α/Α

Διάταξη
22

Αγαθό ή υπηρεσία

18

Παρ. 1 περ.ιη΄

Εκδηλώσεις για οικονομική ενίσχυση των περ. 4, 9, 12,
14, 15 και 16.

19

Παρ. 1 περ. ιθ΄

Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες

20

Παρ. 1 περ. κ΄

Συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα

21

Παρ. 1 περ. κα΄

Μετοχές, ομόλογα και λοιποί τίτλοι.

22

Παρ. 1 περ. κβ΄

Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων

23

Παρ. 1 περ. κγ΄

Χορήγηση και διαπραγμάτευση πιστώσεων

24

Παρ. 1 περ. κδ΄

Ανάληψη υποχρεώσεων – εγγυήσεις.

25

Παρ. 1 περ. κε΄

Καταθέσεις, τρεχούμενοι λογαριασμοί, επιταγές,
απαιτήσεις και λοιπά διαθέσιμα (πχ αμοιβή ΕΛΤΑ για
πληρωμή συντάξεων κλπ)

26

Παρ. 1 περ. κστ΄

Μισθώσεις ακινήτων

27

Παρ. 1 περ. κζ΄

Λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΤΟ, ΛΟΤΤΟ, κλπ

28

Παρ. 1 περ.κη΄

Γραμματόσημα, επισήματα, ένσημα (εκτός από
συλλογές), πχ η πώληση από ΕΛΤΑ γραμματοσήμων
που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

29

Παρ. 1 περ. κθ΄

Παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης (κλάδος,
μέρος ή σύνολο) από απαλλασσόμενους.

30

Παρ. 1 περ. λ΄

Αξίες που περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία
εισαγωγής.

31

Παρ. 1 περ. λα΄

Παράδοση ακινήτων εκτός των νεόδμητων (άρθρο 6
Κωδ. ΦΠΑ)

32

Παρ. 1 περ. λβ΄

Παράδοση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών
μέσω πρακτορείων διανομής.

33

Παρ. 1 περ. λγ΄

Παράδοση αγαθών που απαλλάσσεται η εισαγωγή

άρθρου
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τους
34

Παρ. 1 περ. λδ΄

Έσοδα από επιχειρήσεις ΚΑΖΙΝΟ.
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ΙΙ. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ΦΠΑ
1. Κυκλοφορία των αγαθών στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά
(Εσωτερική Αγορά).
Όπως είναι γνωστό, μέχρι την 31.12.1992, η κυκλοφορία των εμπορευμάτων
μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γινόταν με την τήρηση
τελωνειακών διατυπώσεων. Για την αποστολή εμπορευμάτων από ένα κράτοςμέλος σε άλλο, έπρεπε να τηρηθούν τελωνειακές διαδικασίες, τόσο στο κράτοςμέλος αποστολής όσο και στο κράτος-μέλος άφιξης των εμπορευμάτων.
Οι διαδικασίες στο κράτος-μέλος αποστολής, είχαν σχέση με την προσκόμιση
των εμπορευμάτων, με ευθύνη του πωλητή ή άλλου αποστολέα, στο τελωνείο,
την κατάθεση Διασάφησης Εξαγωγής και την αποστολή τους, μετά την
ολοκλήρωση των τελωνειακών διαδικασιών, στον τελικό προορισμό τους στο
άλλο κράτος-μέλος.
Όσον αφορά στις διαδικασίες στο κράτος-μέλος άφιξης, αυτές είχαν σχέση με
την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εισόδου, την κατάθεση
Διασάφησης Εισαγωγής από τον παραλήπτη, την τήρηση των διαδικασιών
ελέγχου από το τελωνείο και, τέλος, τον υπολογισμό και την είσπραξη των
οφειλόμενων φόρων [ΦΠΑ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) κ.λπ.],
προκειμένου τα εμπορεύματα να ελευθερωθούν και να τεθούν στη διάθεση του
τελικού παραλήπτη.
Από την 1.1.1993 και μετά όμως, με την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Αγοράς (Εσωτερική Αγορά) και την κατάργηση των φορολογικών
συνόρων μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., η κυκλοφορία των εμπορευμάτων
στην Εσωτερική Αγορά άλλαξε. Γίνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο που τα
εμπορεύματα κυκλοφορούν στο εσωτερικό των εγχώριων αγορών. Αυτό
σημαίνει ότι η κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ περισσοτέρων του ενός
κρατών-μελών, πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
ισχύουν για την κυκλοφορία των ίδιων εμπορευμάτων στην επικράτεια ενός και
μόνο κράτους-μέλους.
Όπως είναι φυσικό, η αλλαγή αυτή στον τρόπο διακίνησης των εμπορευμάτων
στην Εσωτερική Αγορά, σήμανε την ανάγκη για σημαντικές νομοθετικές
παρεμβάσεις και καθιέρωση νέων διαδικασιών για τον έλεγχο των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, οι οποίες θα αντικαθιστούσαν τις μέχρι τότε
τηρούμενες τελωνειακές διαδικασίες, αφού εξακολουθούσε να υπάρχει
ενδιαφέρον από την Ε.Ε. και τις εθνικές διοικήσεις, τόσο για την είσπραξη των
αναλογούντων, στις συναλλαγές αυτές, φόρων, όσο και για την τήρηση
στατιστικών στοιχείων για το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Διαδικασίες όμως τέτοιες,
που δεν θα αποτελούσαν εμπόδιο στην ελεύθερη διακίνηση των
εμπορευμάτων.
Όσον αφορά στον έλεγχο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών:
 για σκοπούς ΦΠΑ, καθιερώθηκε το Σύστημα VIES (V.A.T. Information
Exchange System) και
 για στην τήρηση των στατιστικών δεδομένων, καθιερώθηκε το Σύστημα
Intrastat.
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 Παράλληλα, καθιερώθηκε και ξεχωριστό σύστημα ελέγχου της διακίνησης
των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ (ενεργειακά αγαθά, αλκοόλη και
αλκοολούχα ποτά και βιομηχανοποιημένα καπνά), λόγω του ιδιαίτερου
φορολογικού ενδιαφέροντος για τα προϊόντα αυτά.
Για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών, ο όρος «εισαγωγή» (για τις
αποκτήσεις από άλλα κράτη-μέλη) αντικαταστάθηκε από τον όρο
«ενδοκοινοτική απόκτηση» και ο όρος «εξαγωγή» (για παραδόσεις σε άλλα
κράτη-μέλη), από τον όρο «ενδοκοινοτική παράδοση».
Από την 1.1.1993 και μετά, οι όροι «εισαγωγή» και «εξαγωγή»
χρησιμοποιούνται μόνο όσον αφορά την άφιξη και την αποστολή, αντίστοιχα,
εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες. Από την άλλη πλευρά, οι όροι
«ενδοκοινοτική απόκτηση» και «ενδοκοινοτική παράδοση», δεν περιγράφουν
απλώς συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά
επιπλέον προσδιορίζουν και συνεπάγονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους
συναλλασσόμενους, για τις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

2. Μεταβατικό Καθεστώς ΦΠΑ.
Από την 1.1.1993, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ενιαίας Εσωτερικής
Αγοράς, εφαρμόζεται, σε κοινοτικό επίπεδο, το Μεταβατικό Καθεστώς ΦΠΑ. Το
καθεστώς αυτό είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο, πριν την εφαρμογή του Οριστικού
Καθεστώτος ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Μεταβατικού Καθεστώτος ΦΠΑ, από την
1.1.1993 και μετά, οι ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές, οι συναλλαγές
δηλαδή που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκείμενων σε ΦΠΑ προσώπων
εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη-μέλη, στα πλαίσια άσκησης του
επιτηδεύματός τους, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ στο κράτος-μέλος που
πραγματοποιείται η πώληση (δηλαδή στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του
πωλητή) και η φορολογική υποχρέωση για την απόδοση του ΦΠΑ, μεταφέρεται
στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του αγοραστή. Στα πλαίσια δηλαδή της
εφαρμογής του Μεταβατικού Καθεστώτος ΦΠΑ, καθιερώθηκε απαλλαγή από
τον ΦΠΑ των Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων. Στην πράξη, σύμφωνα με τα
παραπάνω, τα πρόσωπα που παραδίδουν (πωλούν) εμπορεύματα σε πελάτες
τους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη-μέλη, στο τιμολόγιο πώλησης που
εκδίδουν δεν υπολογίζουν (χρεώνουν) ΦΠΑ. Από την άλλη μεριά, ο αγοραστής
έχει την υποχρέωση να δηλώσει την Ενδοκοινοτική Απόκτηση στην Περιοδική
Δήλωση ΦΠΑ, αναγράφοντας τόσο στις εισροές όσο και στις εκροές (δηλαδή
χρεοπιστώνοντας) την αξία της συναλλαγής και του ΦΠΑ που αναλογεί σ’ αυτή,
τον οποίο υπολογίζει με τεκμαρτό τρόπο. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, ο
εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας αγοραστής, παρότι στο τιμολόγιο που
του εκδίδει ο πωλητής, δεν χρεώνεται (αναγράφεται) ΦΠΑ, στην Περιοδική
Δήλωση ΦΠΑ υπολογίζει τον αναλογούντα ΦΠΑ με βάση τον συντελεστή που
εφαρμόζεται στη χώρα μας και τον αναγράφει στον αντίστοιχο κωδικό (Κωδ.
371 έως 376). Με τον τρόπο αυτό «εκπληρώνει» τη φορολογική του
υποχρέωση, την υποχρέωση δηλαδή για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί
στη συναλλαγή αυτή. Επιπλέον έχει την υποχρέωση να υποβάλει
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Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Δήλωση
Intrastat 71.
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερόμενα, το Μεταβατικό Καθεστώς
ΦΠΑ ευνοεί τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ συναλλασσόμενων
εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη-μέλη, αφού δεν δημιουργεί υποχρέωση
στους αγοραστές για άμεση καταβολή του ΦΠΑ, δεν προκαλείται δηλαδή
ταμειακή εκροή (εκταμίευση) του ποσού του αναλογούντος στις συναλλαγές
αυτές ΦΠΑ, αλλά απαιτεί μόνο απλή λογιστική τακτοποίηση (χρεοπίστωση) επί
της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ του αγοραστή.
Για την αποφυγή παρερμηνειών κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα
ακόλουθα:
 Στην περίπτωση που ο προμηθευτής υπολογίσει (χρεώσει) ΦΠΑ στο
τιμολόγιο πώλησης: Δεν παρέχεται στην περίπτωση αυτή δικαίωμα έκπτωσης
του ΦΠΑ στον εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος αγοραστή, αλλά ο φόρος
αυτός αποτελεί κόστος για τον αγοραστή. Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις
προβλέπεται επιστροφή του φόρου αυτού72.
 Οι μη εμπορικές συναλλαγές φορολογούνται από πλευράς ΦΠΑ στο κράτοςμέλος εγκατάστασης του πωλητή: Οι μη εμπορικές συναλλαγές, οι συναλλαγές
δηλαδή κατά τις οποίες ο αγοραστής δεν είναι υποκείμενο στον ΦΠΑ πρόσωπο
(π.χ. ιδιώτης), φορολογούνται από πλευράς ΦΠΑ στο κράτος-μέλος
εγκατάστασης του πωλητή, σύμφωνα με τους κανόνες φορολογίας που ισχύουν
στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του (συντελεστής ΦΠΑ κ.λπ.). Δηλαδή στα
τιμολόγια πώλησης που εκδίδουν οι πωλητές υπολογίζουν (χρεώνουν) ΦΠΑ με
βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα εγκατάστασής τους, τον οποίο
εισπράττουν από τους αγοραστές και στη συνέχεια τον αποδίδουν στη
φορολογική τους διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει
στις ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές όπως αναφέρουμε παραπάνω, ο
αγοραστής καταβάλει στον πωλητή τον αναλογούντα στη συναλλαγή ΦΠΑ.73

71

λεπτομερής ανάλυση των υποχρεώσεων των προσώπων που διενεργούν Ενδοκοινοτικές
Αποκτήσεις, παρακάτω στην παράγραφο 4.1.1
72

σχετικές οι διατάξεις της 8ης Οδηγίας ΦΠΑ σε κοινοτικό επίπεδο και του άρθρου 34 του
Ν.2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ, σε εθνικό επίπεδο.
73

Η εφαρμογή του Οριστικού Καθεστώτος ΦΠΑ, είχε αρχικά προγραμματιστεί να εφαρμοστεί
από την 1.1.1997. Διάφοροι όμως λόγοι, με κυριότερους την ανομοιομορφία στην εφαρμογή
της νομοθεσίας του ΦΠΑ σε αρκετούς τομείς, λόγω της μη πλήρους εναρμόνισής της σε
κοινοτικό επίπεδο (χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε την εφαρμογή διαφορετικών -μη
κοινών- συντελεστών ΦΠΑ στο σύνολο των κρατών-μελών) και τις διαφορετικές προτεραιότητες
που έμπαιναν κατά καιρούς (διεύρυνση της Κοινότητας, νομισματική ενοποίηση, κοινό
σύνταγμα κ.λπ.), είχαν ως αποτέλεσμα την συνεχή αναβολή της εφαρμογής του Οριστικού
Καθεστώτος ΦΠΑ. Αν στους παραπάνω λόγους προστεθεί και η ανησυχία των εθνικών
φορολογικών διοικήσεων, όσον αφορά τη διασφάλιση των εσόδων τους λόγω της εφαρμογής
του νέου καθεστώτος, μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ποια είναι η αιτία που το
Μεταβατικό Καθεστώς ΦΠΑ, εξακολουθεί ακόμη να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, παρά τον
αρχικό προγραμματισμό.
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3. Οριστικό Καθεστώς ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Οριστικού Καθεστώτος ΦΠΑ, κατά την
εφαρμογή του προβλέπεται ότι όλες οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εμπορικές ή
μη), θα φορολογούνται, όσον αφορά τον ΦΠΑ, στο κράτος-μέλος εγκατάστασης
του πωλητή. Δηλαδή στα τιμολόγια πώλησης που θα εκδίδουν οι πωλητές, θα
υπολογίζουν (χρεώνουν) ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή θα υπάρχει
ταμειακή εκροή του ποσού του αναλογούντος ΦΠΑ από την πλευρά του
αγοραστή σε όλα τα είδη των συναλλαγών και όχι μόνο στις μη εμπορικές
συναλλαγές, όπως συμβαίνει σήμερα κατά την εφαρμογή του Μεταβατικού
Καθεστώτος ΦΠΑ. Από την άλλη μεριά θα παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του
ΦΠΑ των εισροών που θα καταβάλουν οι υποκείμενοι στον ΦΠΑ αγοραστές σε
προμηθευτές εγκατεστημένους σε άλλα κράτη-μέλη, κάτι που σήμερα, κατά την
εφαρμογή του Μεταβατικού Καθεστώτος ΦΠΑ, δεν συμβαίνει.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω κατά την ανάλυση του
Μεταβατικού Καθεστώτος ΦΠΑ, δεν είναι ορατή στο άμεσο μέλλον η έναρξη
εφαρμογής του Οριστικού Καθεστώτος ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνουν κατά καιρούς μέτρα για την
περαιτέρω απλοποίηση του Μεταβατικού Καθεστώτος ΦΠΑ, με στόχο αφενός
την ευκολότερη εφαρμογή του και αφετέρου τη μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητά του.

4. Συναλλαγές στην Ενιαία Εσωτερική Αγορά, μετά την
1.1.1993.
Όπως προαναφέρθηκε, από 1.1.1993 και μετά, οι συναλλαγές που
πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο, δεν υπόκεινται πλέον σε τελωνειακό
έλεγχο. Νέοι κανόνες και διαδικασίες αντικατέστησαν τις μέχρι τότε τηρούμενες
τελωνειακές διαδικασίες για την είσπραξη του ΦΠΑ που αναλογεί στις
συναλλαγές αυτές και νέες ορολογίες καθιερώθηκαν. Ειδικότερα:

4.1. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών.
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο, από 1.1.1993 και
μετά, από την ημερομηνία δηλαδή έναρξης λειτουργίας της Ενιαίας Εσωτερικής
Αγοράς και την εφαρμογή του Μεταβατικού Καθεστώτος ΦΠΑ, μεταξύ
υποκειμένων στον ΦΠΑ επιτηδευματιών εγκατεστημένων σε διαφορετικά
κράτη-μέλη, αποκαλούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Για να είναι ενδοκοινοτικές αυτές οι συναλλαγές πρέπει απαραίτητα, μεταξύ
των άλλων, να συντρέχουν οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Οι συναλλασσόμενοι να είναι υποκείμενοι στον ΦΠΑ και
β) Να υπάρχει αποδεδειγμένα φυσική μεταφορά των αγαθών από ένα κράτοςμέλος σε άλλο.
4.1.1. Ενδοκοινοτική Απόκτηση εγκατεστημένου στη χώρα μας προσώπου.
Από 1.1.1993 στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εγκαταστημένων σε
διαφορετικά κράτη-μέλη, η έννοια της «εισαγωγής» ως φορολογητέας πράξης
αντικαθίσταται από την έννοια της «ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών».
Η έννοια της «ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών» ως φορολογητέας πράξης,
ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ.
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Ενδοκοινοτική Απόκτηση, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο, θεωρείται η
απόκτηση εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος,74 ενσώματα κινητά αγαθά,
που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα (αγοραστή) από:
 τον πωλητή (όταν δηλαδή την ευθύνη της μεταφοράς έχει ο πωλητής - π.χ.
όρος παράδοσης CIF) ή
 τον αποκτώντα (αγοραστή) (όταν δηλαδή την ευθύνη της μεταφοράς έχει ο
αγοραστής - π.χ. όρος παράδοσης FOB) ή
 από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους (π.χ. μεταφορική εταιρεία),
στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος, από το οποίο αναχώρησε η
αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού.
Για να έχει μία απόκτηση από άλλο κράτος-μέλος τον χαρακτήρα της
Ενδοκοινοτικής Απόκτησης ως φορολογητέας πράξης, πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά (δηλαδή όλες μαζί) οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής να μεταφέρονται στο
εσωτερικό της χώρας από ένα άλλο κράτος-μέλος (π.χ. μεταφορά στην Ελλάδα
εμπορευμάτων από τη Γαλλία).
β) Ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας αποκτών (αγοραστής), να είναι:
 υποκείμενο στον ΦΠΑ πρόσωπο ή
 μη υποκείμενο στον ΦΠΑ νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα του
υποκείμενου στον ΦΠΑ προσώπου (π.χ. Δημόσιο, Δήμοι, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ,
74

Έννοια Κυριότητας: Κυριότητα είναι η αναγνωριζόμενη από το νόμο άμεση, απόλυτη και
καθολική εξουσία του προσώπου (κύριος) πάνω σε ένα πράγμα.
 Άμεση εξουσία σημαίνει ότι μεταξύ του δικαιούχου και του πράγματος δεν παρεμβάλλεται
η βούληση άλλου προσώπου. Έτσι η εξουσία του δικαιούχου πηγάζει απευθείας από την έννομη
σχέση του προς το πράγμα και όχι από την έννομη σχέση του προς ορισμένο πρόσωπο, όπως
συμβαίνει στα ενοχικά δικαιώματα.
 Απόλυτη εξουσία σημαίνει ότι η ενέργεια του εμπράγματου δικαιώματος στρέφεται
εναντίον κάθε τρίτου που παρακωλύει ή δεν ανέχεται την εξουσία του δικαιούχου πάνω στο
πράγμα. Έτσι, ο δικαιούχος μπορεί να αποκλείσει, δηλαδή να απαγορεύσει κάθε επέμβαση
τρίτου πάνω στο πράγμα.
 Καθολική εξουσία του δικαιούχου, δηλαδή εξουσία που περιλαμβάνει όλες τις
χρησιμότητες του πράγματος. Έτσι ο κύριος ενός ακινήτου μπορεί να διαμένει σ' αυτό, να το
εκμισθώνει σε τρίτους, να το μεταβιβάζει σε τρίτους, να το επιβαρύνει με άλλα εμπράγματα
δικαιώματα (π.χ. υποθήκη) κ.λπ. Σε αντίθεση με την καθολική εξουσία που περιέχει η
κυριότητα, τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα, δηλαδή οι δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη
περιέχουν μερική εξουσία πάνω στο πράγμα.
 Εμπράγματο δικαίωμα: Το δικαίωμα που παρέχει στον δικαιούχο εξουσία άμεση και
απόλυτη πάνω στο πράγμα, είναι το εμπράγματο δικαίωμα.
 Διάκριση κυριότητας από κατοχή και νομή: Το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας
διακρίνεται από τις έννοιες της κατοχής και της νομής.
Ειδικότερα:
 Κατοχή είναι η φυσική εξουσία του προσώπου (κάτοχος) πάνω σε ένα πράγμα.
 Νομή είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ένα πρόσωπο κατέχει ένα πράγμα με τη
θέληση να το εξουσιάζει σαν κύριος (νομέας), ανεξάρτητα αν το πράγμα είναι
πραγματικό δικό του ή όχι.
Η νομή είναι ιδιόρρυθμο εμπράγματο δικαίωμα και τα στοιχεία που απαιτούνται για την έννοιά
της, είναι δύο:
 η φυσική εξουσία ενός προσώπου πάνω σε ένα πράγμα και
 η θέληση του προσώπου αυτού να εξουσιάζει το πράγμα σαν κύριος.
Συνήθως νομέας ενός πράγματος είναι ο κύριος αυτού.

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 94

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
όταν δεν ενεργούν στα πλαίσια άσκησης δημόσιας εξουσίας αλλά ασκούν τις
υποκείμενες στον ΦΠΑ δραστηριότητες που κατονομάζονται στο Παράρτημα Ι
του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ»75 ή άλλα πρόσωπα όπως σύλλογοι κ.λπ., τα
οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα).
γ) Ο πωλητής να είναι υποκείμενο στον ΦΠΑ πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο
κράτος-μέλος, να μην απαλλάσσεται λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων στη
χώρα του (π.χ. μικρή επιχείρηση,76 ούτε να πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών
για τις οποίες ο τόπος φορολογίας από πλευράς ΦΠΑ βρίσκεται στο εσωτερικό
της χώρας μας (π.χ. πώληση αγαθών μετά από συναρμολόγηση, πώληση από
απόσταση).
δ) Η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία (δηλαδή να υπάρχει
αντάλλαγμα σε είδος ή σε χρήμα). Εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες
έχουν τον χαρακτήρα της ενδοκοινοτικής απόκτησης, παρότι δεν υπάρχει
αντάλλαγμα (π.χ. παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο
στον ΦΠΑ πρόσωπο για τις ανάγκες της επιχείρησής του, το οποίο αποστέλλεται
ή μεταφέρεται από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό
του, από ένα άλλο κράτος-μέλος, στα πλαίσια της επιχείρησής του77) και
75

Υποκείμενες στον ΦΠΑ δραστηριότητες που κατονομάζονται στο Παράρτημα Ι του
Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Δραστηριότητες του Δημοσίου για τις οποίες καθίσταται
υποκείμενο του ΦΠΑ)
1. Τηλεπικοινωνίες.
2. Διανομή αερίου, ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας.
3. Μεταφορά αγαθών.
4. Παροχή λιμενικών και αερολιμενικών υπηρεσιών.
5. Μεταφορά προσώπων.
6. Παράδοση καινούργιων αγαθών που κατασκευάσθηκαν για πώληση.
7. Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών για αγροτικά προϊόντα, οι οποίες
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζουν την κοινή οργάνωση της
αγοράς των προϊόντων αυτών.
8. Εκμετάλλευση πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εμπορικού χαρακτήρα.
9. Εναποθήκευση.
10. Δραστηριότητες εμπορικών διαφημιστικών γραφείων.
11. Δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών.
12. Εργασίες λεσχών και κυλικείων επιχειρήσεων, πρατηρίων και παρόμοιων καταστημάτων.
13. Δραστηριότητες οργανισμών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εμπορικού χαρακτήρα.
76

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», ορίζεται ότι
επιχειρήσεις, που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή
που τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων
του άρθρου αυτού, εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν
ακαθάριστα έσοδα μέχρι του ποσού που αποτελεί το ανώτατο όριο για την ένταξη των
επιτηδευματιών στην Α’ κατηγορία τήρησης βιβλίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις του ΚΒΣ ή αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους.
Στο καθεστώς αυτό δεν υπάγονται οι αγρότες του άρθρου 41, καθώς και οι επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 60% από χονδρικές πωλήσεις ή
εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό.
Οι επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας, υπάγονται
στο καθεστώς του άρθρου αυτού, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, που
πραγματοποίησαν την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
77

βλ. επόμενη παράγραφο 4.1.2
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ε) Η συναλλαγή αυτή να πραγματοποιείται στα πλαίσια άσκησης της
οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.
Όπως προαναφέρθηκε, η πράξη αυτή μέχρι την 31.12.1992, πριν δηλαδή την
κατάργηση των φορολογικών συνόρων μεταξύ των κρατών-μελών και την
έναρξη λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς, είχε για τον εγκατεστημένο στο
εσωτερικό της χώρας αγοραστή, το χαρακτήρα της Εισαγωγής.
Οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται η Ενδοκοινοτική Απόκτηση ως φορολογητέα
πράξη, για το εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον ΦΠΑ
πρόσωπο, είναι:
 Εγγραφή στο Σύστημα VIES78.
 Απεικόνιση (χρεοπίστωση) της απόκτησης αυτής στην Περιοδική Δήλωση
ΦΠΑ.
 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.
 Υποβολή Δήλωσης Intrastat79 και
 Απεικόνιση της Ενδοκοινοτικής Απόκτησης, στην ετήσια εκκαθαριστική
δήλωση.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο όρος «Ενδοκοινοτική Απόκτηση» δεν
περιγράφει απλά μία απόκτηση ενός αγαθού από προμηθευτή εγκατεστημένο
σε άλλο κράτος-μέλος, που πραγματοποιεί πρόσωπο εγκατεστημένο στη χώρα
μας, αλλά επιπλέον προσδιορίζει τη διενέργεια μιας φορολογητέας, από
πλευράς ΦΠΑ πράξης, η οποία συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για το
πρόσωπο που την πραγματοποιεί.
4.1.2. Πράξεις εξομοιούμενες ως Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις αγαθών.
Εκτός από τις πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4.1.1,
υπάρχουν και ορισμένες άλλες πράξεις, που ορίζονται με τις διατάξεις του
άρθρου 12 του Ν.2859/2000, οι οποίες εξομοιώνονται με Ενδοκοινοτικές
Αποκτήσεις αγαθών, παρότι δεν συντρέχουν ορισμένες από τις προϋποθέσεις
που απαιτούνται γι’ αυτό (π.χ. επαχθής αιτία ή μεταβίβαση της κυριότητας
αγαθού).
Οι πράξεις αυτές είναι:
α) Παραλαβή αγαθού από υποκείμενο στον ΦΠΑ: Όταν ο υποκείμενος στον
ΦΠΑ μεταφέρει από άλλο κράτος-μέλος αγαθά της επιχείρησής του και τα
παραλαμβάνει στην Ελλάδα, η παραλαβή αυτή εξομοιώνεται με Ενδοκοινοτική
Απόκτηση, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
τα αγαθά αυτά έχουν αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (αγορά, εισαγωγή
κ.λπ.) στο άλλο κράτος-μέλος και
τα αγαθά αυτά προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης.
Η μεταφορά των αγαθών μπορεί να γίνεται
είτε από τον ίδιο
είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του.
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βλ. παρακάτω παράγραφο 5
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Εφόσον οι αποκτήσεις ξεπέρασαν την προηγούμενη ή την τρέχουσα 12μηνη περίοδο, το
κατώφλι των 45.000 ευρώ - ΑΥΟ 1099733/8159/0014/15988/1274/ΠΟΛ.1253/22.7.1993 και
απόφαση 24300/ΓΓ34/29.12.1994 του Γεν. Γραμματέα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος – ΕΣΥΕ.
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Παράδειγμα 1ο: Η επιχείρηση «Α» με εγκατάσταση στην Ισπανία μεταφέρει
στην Ελλάδα υλικά για τη συναρμολόγηση μηχανήματος στην έδρα του Έλληνα
πελάτη της. Η παραλαβή των υλικών στην Ελλάδα, από τον φορολογικό της
εκπρόσωπο, θεωρείται ως Ενδοκοινοτική Απόκτηση.
Παράδειγμα 2ο: Η επιχείρηση «Α» με εγκατάσταση στην Ελλάδα, εισάγει από
τρίτη χώρα στη Γερμανία ένα μηχάνημα το οποίο και εκτελωνίζει μέσω
φορολογικού εκπροσώπου και καταβάλλει εκεί τον οφειλόμενο κατά την
εισαγωγή δασμό και ΦΠΑ. Στη συνέχεια μεταφέρει και παραλαμβάνει το
μηχάνημα στην Ελλάδα. Η παραλαβή του θεωρείται ως Ενδοκοινοτική
Απόκτηση φορολογητέα στην Ελλάδα, με αντισυμβαλλόμενο στη Γαλλία τον
φορολογικό της εκπρόσωπο.
β) Παραλαβή αγαθού από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο: Όσα
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη περ. α’, ισχύουν ανάλογα και για την
περίπτωση που τα αγαθά παραλαμβάνει μη υποκείμενο στον ΦΠΑ νομικό
πρόσωπο.
4.1.3. Εξαιρέσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2859/2000, δεν
θεωρείται Ενδοκοινοτική Απόκτηση αγαθών, δεν πρόκειται δηλαδή για
φορολογητέα, από πλευράς ΦΠΑ πράξη, η απόκτηση που πραγματοποιείται
από:
α) νομικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν πράξεις μη υπαγόμενες στο
φόρο (π.χ. Δημόσιο, Δήμοι, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, όταν ενεργούν στα πλαίσια
άσκησης δημόσιας εξουσίας ή άλλα πρόσωπα, όπως σύλλογοι κ.λπ., τα οποία
δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα),
β) πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες από τον
ΦΠΑ, για τις οποίες δεν τους παρέχεται κανένα δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
εισροών τους (π.χ. πράξεις παροχής υπηρεσιών του άρθρου 22 του
Ν.2859/2000 από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, γιατρούς, νοσοκόμους κ.λπ.)
ή μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 39 (βλ. παραπάνω παράγραφο 4.1.1
περίπτωση γ) και
γ) αγρότες που ανήκουν στο κατ' αποκοπή καθεστώς του άρθρου 41 του
Ν.2859/2000 (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών), εφόσον τα πρόσωπα των
προηγουμένων περ. α’, β’ και γ’, πραγματοποιούν αγορές αγαθών από άλλα
κράτη-μέλη, των οποίων η ετήσια αξία χωρίς ΦΠΑ κατά το προηγούμενο και
κατά το τρέχον έτος δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000 ευρώ.
Αν τα αποκτώμενα αγαθά είναι καινούργια μεταφορικά μέσα ή αγαθά που
επιβαρύνονται με ΕΦΚ (ενεργειακά αγαθά, αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά και
βιομηχανοποιημένα καπνά), υπάρχει πάντα Ενδοκοινοτική Απόκτηση των
αγαθών αυτών στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του
προσώπου που αποκτά τα αγαθά.
Εφόσον το επιθυμούν, τα πρόσωπα των προηγουμένων περ. α’, β’ και γ’,
μπορούν με δήλωσή τους να επιλέξουν τη φορολόγηση στην Ελλάδα των
αποκτήσεών τους από άλλα κράτη-μέλη, ανεξάρτητα από το ύψος αυτών.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ και ισχύει τουλάχιστον για δύο
διαχειριστικές περιόδους, εντός των οποίων δεν μπορεί να ανακληθεί. Εάν η
δήλωση αυτή υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μετά
τη 10η του πρώτου μήνα αυτής, ισχύει για την τρέχουσα, καθώς και για τις δύο
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επόμενες διαχειριστικές περιόδους. Η δήλωση αυτή ισχύει και πέραν της
διετίας, εφόσον μετά την πάροδο της διετίας δεν ανακληθεί. Σε περίπτωση
ανάκλησης, η σχετική δήλωση που υποβάλλεται, ισχύει από την έναρξη της
επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Σημειώνεται ότι με την επιλογή αυτή τα αναφερόμενα παραπάνω πρόσωπα
καθίστανται υπόχρεοι στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του
Ν.2859/2000 (Υπόχρεοι στον ΦΠΑ) και έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 36
(Υποχρεώσεις των υποκείμενων στον ΦΠΑ) και 38 (Δήλωση και συναφείς
υποχρεώσεις) του ίδιου νόμου.
Έχουν δηλαδή τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν και τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 4.1.1 και πρέπει να υποβάλουν
δηλώσεις ΦΠΑ στη χώρα μας και να αποδίδουν τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην
αγορά του αγαθού από το άλλο κράτος-μέλος.
Παράδειγμα 1ο: Ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο αγοράζει κατά το έτος 2011
διάφορα ιατρικά μηχανήματα από άλλα κράτη-μέλη, ως εξής:
 τον Ιανουάριο από τη Γαλλία, μηχάνημα αξίας 4.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),
 τον Φεβρουάριο από την Ιταλία, μηχάνημα αξίας 3.000 ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ) και
 τον Ιούνιο από τη Γερμανία, μηχάνημα αξίας 5.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Οι αγορές από τη Γαλλία και Ιταλία, αποτελούν αποκτήσεις αγαθών στο
εσωτερικό των χωρών αυτών και φορολογούνται, αντίστοιχα, από πλευράς
ΦΠΑ, στις χώρες αυτές. Δηλαδή στα τιμολόγια των πωλητών υπολογίζεται
(χρεώνεται) ΦΠΑ, με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στην κάθε χώρα και
το νοσοκομείο καταβάλει τον ΦΠΑ.
Η αγορά από τη Γερμανία συνιστά Ενδοκοινοτική Απόκτηση αγαθού με τόπο
φορολογίας την Ελλάδα, διότι το σύνολο της αξίας των 3 αγορών του 2011
υπερέβη το όριο των 10.000 ευρώ.
Το ίδιο ισχύει και για κάθε επόμενη αγορά από άλλο κράτος-μέλος, τα έτη 2011
και 2012. Αποτελεί δηλαδή Ενδοκοινοτική Απόκτηση φορολογητέα, από
πλευράς ΦΠΑ, στην Ελλάδα.
Εξυπακούεται ότι όλες οι παραπάνω αγορές, θα αποτελούσαν Ενδοκοινοτικές
Αποκτήσεις φορολογητέες στην Ελλάδα, αν το νοσοκομείο είχε ασκήσει το
δικαίωμα επιλογής, όπως αυτό αναφέρεται παραπάνω.
Παράδειγμα 2ο: Ένα άλλο δημόσιο νοσοκομείο αγοράζει από τη Γαλλία το
2012, ένα καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο αξίας 9.000 ευρώ ως πάγιο. Η
πράξη αυτή θεωρείται Ενδοκοινοτική Απόκτηση αγαθού και φορολογείται στην
Ελλάδα, ανεξάρτητα από την αξία της συναλλαγής αυτής.80
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2859/2000,
δεν θεωρείται ως Ενδοκοινοτική Απόκτηση, η απόκτηση από άλλο κράτος-μέλος
αγαθών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή της παράδοσης και της

80

Παρότι δεν ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες του ΦΠΑ, ένα
αυτοκίνητο θεωρείται καινούργιο όταν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από τότε που τέθηκε σε
πρώτη κυκλοφορία (δηλαδή που ταξινομήθηκε για πρώτη φορά) ή δεν έχει διανύσει
περισσότερα από 6.000 χλμ. ή και τα δύο (κυκλοφορία δηλαδή μικρότερη από 6 μήνες και
λιγότερα από 6.000 χλμ.).
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εισαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 1 του
άρθρου 27 (Ειδικές απαλλαγές) του ίδιου νόμου.
Πρόκειται δηλαδή για τις αγορές πλοίων που ενεργούν πλόες στην ανοιχτή
θάλασσα και αεροσκαφών που διενεργούν διεθνείς αερομεταφορές με
κόμιστρο, καθώς και υλικών και αντικειμένων, τροφοεφοδίων και λοιπών
αγαθών τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό τους, οι οποίες
απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του
παραπάνω νόμου, καθώς και για τις παραδόσεις αγαθών προς διεθνείς
οργανισμούς, πρεσβείες και ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ.
Οι αντίστοιχες αγορές των αγαθών αυτών από άλλο κράτος-μέλος δεν
συνιστούν Ενδοκοινοτική Απόκτηση για την Ελλάδα, αλλά απαλλάσσονται
άμεσα ως παραδόσεις αγαθών, πραγματοποιούμενες στο άλλο κράτος-μέλος.
4.1.4. Ενδοκοινοτική Παράδοση εγκατεστημένου στη χώρα μας προσώπου.
Ενδοκοινοτική Παράδοση, είναι η παράδοση αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή
μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος από:
 τον πωλητή (όταν δηλαδή την ευθύνη της μεταφοράς έχει ο πωλητής - π.χ.
όρος παράδοσης CIF) ή
 τον αποκτώντα (αγοραστή) (όταν δηλαδή την ευθύνη της μεταφοράς έχει ο
αγοραστής - π.χ. όρος παράδοσης FOB) ή
 από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους (π.χ. μεταφορική εταιρεία),
προς άλλον υποκείμενο στον ΦΠΑ ή προς μη υποκείμενο στο φόρο αυτό νομικό
πρόσωπο, το οποίο όμως ενεργεί με την ιδιότητα του υποκείμενου στον ΦΠΑ,
σε άλλο κράτος-μέλος.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω για τον όρο «Ενδοκοινοτική Απόκτηση», έτσι και
ο όρος «Ενδοκοινοτική Παράδοση», δεν περιγράφει απλά μία πώληση ενός
αγαθού που πραγματοποιεί πρόσωπο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της
χώρας, σε αγοραστή εγκατεστημένο στο εσωτερικό άλλου κράτους-μέλους,
αλλά, επιπλέον, ο όρος αυτός προσδιορίζει τη διενέργεια μιας φορολογητέας,
από πλευράς ΦΠΑ πράξης και συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για
το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση (πώληση).
Για να έχει μια παράδοση σε άλλο κράτος-μέλος τον χαρακτήρα της
Ενδοκοινοτικής Παράδοσης, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά (δηλαδή όλες
μαζί) οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής, να μεταφέρονται από
το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος-μέλος.
β) Ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας πωλητής, να είναι υποκείμενο
στον ΦΠΑ πρόσωπο, να μην απαλλάσσεται λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων
(π.χ. μικρή επιχείρηση - βλ. παραπάνω παράγραφο 4.1.1, περίπτωση γ), ούτε να
πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας
βρίσκεται στο εσωτερικό άλλου κράτους-μέλους (π.χ. πώληση αγαθών μετά από
συναρμολόγηση, πώληση από απόσταση).
γ) Ο αποκτών (αγοραστής) να είναι υποκείμενο στον ΦΠΑ πρόσωπο ή μη
υποκείμενο στον ΦΠΑ νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα του
υποκείμενου στον ΦΠΑ προσώπου, εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.
δ) Η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία (δηλαδή να υπάρχει
αντάλλαγμα σε είδος ή σε χρήμα). Εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες
έχουν τον χαρακτήρα της Ενδοκοινοτικής Παράδοσης, παρότι δεν υπάρχει
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αντάλλαγμα (π.χ. αποστολή αγαθού στο εσωτερικό άλλου κράτους-μέλους από
υποκείμενο στον ΦΠΑ πρόσωπο για τις ανάγκες της επιχείρησής του, το οποίο
αποστέλλεται ή μεταφέρεται από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασμό του, από το εσωτερικό της χώρας, στα πλαίσια της επιχείρησής του)
και
ε) Η συναλλαγή αυτή να πραγματοποιείται στα πλαίσια άσκησης της
οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.
Η πράξη αυτή της παράδοσης, μέχρι την 31.12.1992, πριν δηλαδή την
κατάργηση των φορολογικών συνόρων μεταξύ των κρατών-μελών και την
έναρξη λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς, είχε για τον εγκατεστημένο στο
εσωτερικό της χώρας πωλητή, το χαρακτήρα της Εξαγωγής.
Οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται η Ενδοκοινοτική Παράδοση, για το
εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον ΦΠΑ πρόσωπο, είναι:
 Εγγραφή στο Σύστημα VIES81,
 Επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES του πελάτη του, μέσω του Συστήματος
VIES,
 Έκδοση του τιμολογίου πώλησης χωρίς ΦΠΑ, στο οποίο θα αναγράφει την
ένδειξη «Ενδοκοινοτική Παράδοση - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ - άρθρο 28
Ν.2859/2000».
 Αναγραφή στο τιμολόγιο πώλησης των ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES πωλητή και
αγοραστή.
 Απεικόνιση της παράδοσης αυτής, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ.
 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Listing) Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.
 Υποβολή Δήλωσης Intrastat Αποστολής (εφόσον οι παραδόσεις ξεπέρασαν
το προηγούμενο ή το τρέχον έτος, το κατώφλι των 45.000 ευρώ - ΑΥΟ
1099733/8159/0014/15988/1274/ΠΟΛ.1253/22.7.1993
και
απόφαση
24300/ΓΓ34/29.12.1994 του Γεν. Γραμματέα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
της Ελλάδος -ΕΣΥΕ) και
 Απεικόνιση της Ενδοκοινοτικής Παράδοσης, στην ετήσια εκκαθαριστική
δήλωση.
4.1.5. Υποχρεώσεις άλλων προσώπων.
Επισημαίνεται ακόμη ότι:
 Οι Εγκεκριμένοι Αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται ΕΦΚ και οι
Εγγεγραμμένοι Επιτηδευματίες βιομηχανοποιημένων καπνών, που διενεργούν
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, έχουν, κατά περίπτωση, πέραν των άλλων
υποχρεώσεών τους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω στις
ενότητες 4.1.1 και 4.1.4.
 Τα πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα στον ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης,
όπως π.χ. οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα νοσοκομεία, οι δικηγόροι, τα
φροντιστήρια, οι απαλλασσόμενες του ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις, οι αγρότες του
ειδικού καθεστώτος κ.λπ., δεν έχουν τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις. Λόγω
όμως ετήσιου ύψους ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (άνω των 10.000 ευρώ) ή
λόγω επιλογής τους, εντάσσονται στις παραπάνω υποχρεώσεις, με εξαίρεση
εκείνη της υποβολής ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης82.
81

βλ. παρακάτω παράγραφο 5

82

βλ. παραπάνω παράγραφο 4.1.3
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 Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι ιδιώτες δεν έχουν τις αναφερόμενες παραπάνω
στις ενότητες 4.1.1 και 4.1.4, υποχρεώσεις.

5. Σύστημα VIES.
Από την 1.1.1993 ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ενιαίας Ευρωπαϊκής
Αγοράς (Εσωτερική Αγορά) και την κατάργηση των φορολογικών συνόρων
μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., οι βασισμένοι στις τελωνειακές διαδικασίες
στα εσωτερικά σύνορα των κρατών-μελών φορολογικοί έλεγχοι για σκοπούς
ΦΠΑ καταργήθηκαν και ένα νέο σύστημα ελέγχου ΦΠΑ, το Σύστημα VIES (V.Α.Τ.
Information Exchange System) τέθηκε σε ισχύ για τον έλεγχο του
ενδοκοινοτικού εμπορίου. Η εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος
εφαρμόζεται στα πλαίσια λειτουργίας του Μεταβατικού Καθεστώτος ΦΠΑ,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής είσπραξη του ΦΠΑ των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, που μέχρι την 31.12.1992, καταβαλλόταν στο
τελωνείο.
Το Σύστημα VIES δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε σε κοινοτικό επίπεδο με
βάση τις διατάξεις:
 Οδηγία 77/388/ΕΟΚ (6η Οδηγία ΦΠΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις
Οδηγίες 91/680/ΕΟΚ και 92/111/ΕΟΚ και
 Κανονισμός (ΕΟΚ) 218/1992 «για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των
εμμέσων φόρων».
Οδηγίες για την εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού στο εσωτερικό της
χώρας, έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ 1109959/9048/ΠΟΛ.1309/1993.
Το Σύστημα VIES, είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο είναι
συνδεδεμένα όλα τα κράτη-μέλη. Λειτουργεί με την αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικών με ενδοκοινοτικές συναλλαγές, μεταξύ των
φορολογικών διοικήσεων των κρατών-μελών. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ των
άλλων, κάθε εθνική φορολογική διοίκηση διατηρεί μια ηλεκτρονική βάση
δεδομένων (μητρώο), η οποία περιλαμβάνει όλα τα εγκατεστημένα στην
επικράτειά της πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) που διενεργούν ενδοκοινοτικές
συναλλαγές.
Στη χώρα μας υποχρέωση εγγραφής στο Σύστημα VIES έχουν τα παρακάτω
πρόσωπα, εφόσον διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές:
α) οι υποκείμενοι με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους,
β) οι υποκείμενοι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, εκείνοι
δηλαδή που ενεργούν πράξεις που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και οι οποίες
δεν τους παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους (π.χ. πράξεις
άρθρου 22 του Ν.2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ, όπως η παροχή υπηρεσιών
νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης, η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, γιατρούς, νοσοκόμους κ.λπ.) ή ανήκουν στις
απαλλασσόμενες επιχειρήσεις λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων (τζίρου),
άρθρου 39 του Ν.2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ (ειδικό καθεστώς μικρών
επιχειρήσεων),
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γ) τα μη υποκείμενα στον ΦΠΑ νομικά πρόσωπα (π.χ. Δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.) όταν
ενεργούν στα πλαίσια άσκησης δημόσιας εξουσίας ή άλλα πρόσωπα τα οποία
δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (π.χ. σύλλογοι κ.λπ.) και
δ) οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς του άρθρου 41
του Ν.2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ,
εφόσον τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περ. β’, γ’ και δ’,
διενεργούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, η συνολική αξία των οποίων, χωρίς τον
ΦΠΑ, κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, υπερβαίνει το ποσό των
10.000 ευρώ.
Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στις εθνικές βάσεις δεδομένων είναι:
 Τα στοιχεία των υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων που διενεργούν
ενδοκοινοτικές συναλλαγές:
 ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
 διεύθυνση κ.λπ.
 Ο αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES).
 Η ημερομηνία εγγραφής στο σύστημα VIES και
 Η ημερομηνία διακοπής της ισχύος του αριθμού αναγνώρισης ΦΠΑ
(εφόσον έχει γίνει διακοπή).
Η διαχείριση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, γίνεται
από τα Εθνικά Γραφεία VIES (Central Liaison Offices - CLO).
Εκτός από την προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων (μητρώο), στα
πλαίσια λειτουργίας του Συστήματος VIES τίθενται στη διάθεση των
φορολογικών διοικήσεων και ορισμένες άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι
σχετικές με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ενδοκοινοτικό επίπεδο.
Οι πληροφορίες αυτές στη χώρα μας συλλέγονται από την επεξεργασία κυρίως
των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Listing) Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (Listing) Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, αλλά και
των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ, τις οποίες υποβάλλουν τα αναφερόμενα στις
παραπάνω περιπτώσεις α’ έως και δ’, πρόσωπα, τα οποία έχουν υποχρέωση
εγγραφής στο Σύστημα VIES.
Οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών έχουν τη δυνατότητα να
ανταλλάσσουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που συλλέγουν και
επεξεργάζονται κατά τα ανωτέρω, διασταυρώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο τη
νομιμότητα ή όχι των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, προκειμένου να
διασφαλίζουν τη σωστή απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.
Όπως προαναφέρθηκε, στα πλαίσια του Μεταβατικού Καθεστώτος ΦΠΑ, οι
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις αγαθών απαλλάσσονται του ΦΠΑ στο κράτος-μέλος
εγκατάστασης του πωλητή (κράτος-μέλος αποστολής), υπό την προϋπόθεση ότι
αυτές πραγματοποιούνται προς ένα υποκείμενο στον ΦΠΑ πρόσωπο,
εγκατεστημένο σε ένα άλλο κράτος-μέλος. Επομένως οποιοδήποτε υποκείμενο
στον ΦΠΑ πρόσωπο που ενεργεί Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, προκειμένου να
εκδώσει τα τιμολόγια πώλησης χωρίς ΦΠΑ, πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει
γρήγορα και εύκολα ότι οι πελάτες του στα άλλα κράτη-μέλη, είναι υποκείμενα
στον ΦΠΑ πρόσωπα και κατέχουν έναν έγκυρο αριθμό αναγνώρισης ΦΠΑ (είναι
δηλαδή εγγεγραμμένοι στο Σύστημα VIES). Τη δυνατότητα αυτής της
επαλήθευσης την παρέχει το Σύστημα VIES, που οργανώθηκε κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να επιτρέπει την άμεση ροή και ανταλλαγή των στοιχείων και
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πληροφοριών που καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων κάθε κράτουςμέλους.
Οργανώθηκε δηλαδή να λειτουργεί ως αυτοματοποιημένο σύστημα ανταλλαγής
πληροφοριών ΦΠΑ. Με βάση τα παραπάνω, το Σύστημα VIES παρέχει τη
δυνατότητα:
 Στις επιχειρήσεις, να επιβεβαιώνουν άμεσα τον ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES των
εγκατεστημένων στα άλλα κράτη-μέλη πελατών τους.
Τα πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να διενεργήσουν μια έρευνα ως προς το εάν
ένας ΑΦΜ/ΦΠΑ ισχύει και συνδέεται ή όχι σωστά με ένα συγκεκριμένο όνομα ή
επωνυμία ή διεύθυνση, αποκτούν πρόσβαση στο Σύστημα VIES, μέσω του
Εθνικού Γραφείου VIES (CLO) του κράτους-μέλους στο οποίο είναι
εγκατεστημένα. Η απάντηση που λαμβάνουν είναι μία από τις ακόλουθες:
 Ναι, έγκυρος αριθμός ΦΠΑ.
 Όχι, άκυρος αριθμός ΦΠΑ.
 Ναι, ο αριθμός ΦΠΑ συνδέεται με ένα συγκεκριμένο όνομα ή επωνυμία ή
διεύθυνση.
 Όχι, ο αριθμός ΦΠΑ δεν συνδέεται με ένα συγκεκριμένο όνομα ή επωνυμία
ή διεύθυνση.
Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις λαμβάνονται κατά τους παραπάνω τρόπους,
επειδή για λόγους προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, οι
περισσότερες εθνικές διοικήσεις δεν παρέχουν το όνομα και τη διεύθυνση σε
σχέση με έναν συγκεκριμένο ΑΦΜ/ΦΠΑ.
 Στις υπηρεσίες ΦΠΑ, να επιτηρούν και να ελέγχουν τη ροή του
ενδοκοινοτικού εμπορίου για να ανιχνεύουν όλα τα είδη παρατυπιών.
Η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο του ενδοκοινοτικού εμπορίου σε κάθε
κράτος-μέλος, δηλαδή το Εθνικό Γραφείο VIES (CLO), έχει μια άμεση
πρόσβαση, μέσω του Συστήματος VIES, στις βάσεις δεδομένων των άλλων
κρατών-μελών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αντλήσει άμεσα από τις βάσεις
αυτές, στοιχεία τα οποία τής είναι απαραίτητα για τον έλεγχο που
πραγματοποιεί. Επίσης, σε δεύτερη φάση μπορεί να ζητήσει από τα Εθνικά
Γραφεία VIES (CLO), επιπλέον πληροφορίες, απαραίτητες για την έρευνα, οι
οποίες δεν είναι καταχωρημένες στην εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη από τα Εθνικά Γραφεία VIES
(CLO), για να εξετάζουν τις αιτήσεις για έρευνα που τους απευθύνονται,
διαφέρουν σημαντικά. Μερικά κράτη-μέλη εφαρμόζουν συστήματα ανοικτής
γραμμής (on-line systems), για να αυτοματοποιήσουν την πρόσβαση των
ενδιαφερομένων προσώπων στις πληροφορίες αυτές, ενώ άλλα έχουν
συγκεκριμένες διοικητικές μονάδες που απαντούν στα αιτήματα των
ενδιαφερομένων προσώπων, τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία
(fax).
Στη χώρα μας η επαλήθευση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων προσώπων,
γίνεται είτε γραπτώς (με την αποστολή δηλαδή εγγράφου ή faχ) είτε προφορικά
(τηλεφωνικά), μέσω του Δ' Τμήματος της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο είναι και το Εθνικό Γραφείο VIES (CLO).
Η σχετική Διεύθυνση, οι αριθμοί των τηλεφώνων και των faχ έχουν ως
ακολούθως:
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 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, Τμήμα Δ'
(CLO - ΦΠΑ), Σίνα 2-4 10672 ΑΘΗΝΑ, τηλέφωνα: (210)3647202-5 και
(210)3644605-8, f ax: (210)3616216, (210)3637103 και (210)3637156.
Επισημαίνεται ότι επειδή τα Εθνικά Γραφεία VIES, λειτουργούν μόνο τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δημιούργησε ηλεκτρονική διεύθυνση στο Internet, μέσω της οποίας οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του
αντισυμβαλλόμενου. Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση (νέα) έχει ως εξής:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/el/home.htm
Διευκρινίζουμε όμως ότι μέσω της ηλεκτρονικής αυτής διεύθυνσης δίνεται
επιβεβαίωση μόνο ως προς το εάν ισχύει ή όχι ο συγκεκριμένος ΑΦΜ/ΦΠΑ
VIES.
 Επιπλέον, όσον αφορά τη χώρα μας, επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993, υποχρεούνται να επαληθεύουν τον
ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES του αγοραστή που είναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτοςμέλος, με την αποστολή εγγράφου ή faχ, μέσω του Δ’ Τμήματος της 14ης Δ/νσης
ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και σε περίπτωση που δεν
επιβεβαιώνεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES, πρέπει στο τιμολόγιο πώλησης που
εκδίδουν να υπολογίζουν (χρεώνουν) ΦΠΑ.
 Συνεπώς η απλή επιβεβαίωση μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής
διεύθυνσης, δεν καλύπτει πλήρως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, αλλά του
παρέχει απλά μια προσωρινή πληροφόρηση.
 Για τον παραπάνω λόγο, τονίζεται ότι ακόμη και αν επαληθεύεται ο
ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES του αντισυμβαλλομένου μέσω της ηλεκτρονικής αυτής
διεύθυνσης, πρέπει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να πραγματοποιεί πάντα τη
γραπτή επαλήθευση μέσω του Δ' Τμήματος της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

5.1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου VIES ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES).
Η εγγραφή στα εθνικά μητρώα υποκειμένων του ΦΠΑ και στο σύστημα VIES,
αλλά και η ανάγκη μηχανογραφικής παρακολούθησης των συναλλαγών σε
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, απαιτούν τη χρήση ενός «Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου» από κάθε υποκείμενο. Στην Ελλάδα όπως και σε ορισμένα άλλα
κράτη-μέλη, ο αριθμός αυτός είναι κοινός για όλα τα φορολογικά αντικείμενα
(ΦΠΑ, εισόδημα κ.λπ.) και για όλες τις φορολογικές συναλλαγές του
υποκείμενου. Σε ορισμένα όμως άλλα κράτη-μέλη, χρησιμοποιείται
διαφορετικός αριθμός για σκοπούς ΦΠΑ και διαφορετικός για άλλους σκοπούς
(π.χ. εισόδημα).
Στη χώρα μας, ο τρόπος χορήγησης και κατάργησης του ΑΦΜ, καθορίζεται με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ».
Από 1.1.1993, με την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος VIES, καθιερώθηκε η
υποχρέωση να αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια πώλησης) που
εκδίδονται για παραδόσεις αγαθών προς άλλα κράτη-μέλη (Ενδοκοινοτικές
Παραδόσεις) ή αποκτήσεις (αγορές) από άλλα κράτη-μέλη (Ενδοκοινοτικές
Αποκτήσεις), ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ), δηλαδή ο ΑΦΜ με το
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πρόθεμα «ΕL» πριν από αυτόν. O αριθμός αυτός είναι γνωστός και ως
ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES.
Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε υποκείμενο που διενεργεί
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δηλαδή δεν μπορεί να έχουν δύο υποκείμενοι τον
ίδιο ΑΦΜ, ούτε ένας υποκείμενος δύο ΑΦΜ.
Στην Ελλάδα ο ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES χορηγείται για μεν τις νέες επιχειρήσεις με την
υποβολή Δήλωσης Έναρξης Εργασιών, για δε τις παλιές οι οποίες πιθυμούν να
πραγματοποιούν στο εξής ενδοκοινοτικές συναλλαγές, με την υποβολή
Δήλωσης Μετάταξης-Μεταβολής, στην αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση παλαιών
επιχειρήσεων δεν χορηγείται νέος ΑΦΜ, αλλά δίνεται το δικαίωμα
χρησιμοποίησης του παλαιού με την αναγραφή του προθέματος «ΕL».
Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES των κρατών-μελών, σχηματίζεται με το πρόθεμα του κάθε
κράτους-μέλους και με συνδυασμό αριθμών ή γραμμάτων και αριθμών. Στον
παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τρόπος σχηματισμού του ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES, κάθε
κράτους-μέλους:
ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES Κρατών-Μελών83
ΧΩΡΑ
ΠΡΟΘΕΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES84
9 χαρακτήρες
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΑΤ
ΑΤ U99999999(1)
(U + 8 αριθμοί)
BE 999999999 ή
ΒΕΛΓΙΟ
BE
9 ή 10 αριθμοί
BE 0999999999(2), (3)
9 χαρακτήρες
ΚΥΠΡΟΣ
CY
(8 αριθμοί και 1
CY 99999999 L
γράμμα)
CZ 99999999 ή
ΤΣΕΧΙΑ
CZ
8 ή 9 ή 10 αριθμοί
CZ 999999999 ή
CZ 9999999999 ή
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
DE
9 αριθμοί
DE 999999999
ΔΑΝΙΑ
DK
4 ζεύγη δύο αριθμών DK 99 99 99 99
ΕΣΘΟΝΙΑ
EE
9 αριθμοί
EE 999999999
ΕΛΛΑΔΑ
EL
9 αριθμοί
EL 999999999
ΙΣΠΑΝΙΑ
ES
9 χαρακτήρες
ES Χ9999999Χ(4)

83

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ηλεκτρονική σελίδα: http://ec.europa.eu/)

84

Παραπομπές πίνακα ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES:
(1): Η 1η θέση μετά από το πρόθεμα είναι πάντα το "U".
(2): Το πρώτο ψηφίο μετά από το πρόθεμα είναι πάντα μηδέν ("0").
(3): Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES ενός Βέλγου εμπόρου μπορεί να εμφανιστεί σε οποιουσδήποτε από
αυτούς τους δύο συνδυασμούς. Ο (νέος) συνδυασμός 10 ψηφίων σχηματίζεται με την προσθήκη
στην αρχή ενός μηδενός (0) στον (παλαιό) συνδυασμό 9 ψηφίων.
(4): Οι πρώτοι και τελευταίοι χαρακτήρες μπορεί να είναι αλφαβητικοί ή αριθμητικοί αλλά
μπορεί και οι δύο να μην είναι αριθμητικοί.
(5): Προσδιορίζει τους εμπορικούς κλάδους.
(6): Προσδιορίζει τις κυβερνητικές υπηρεσίες.
(7): Προσδιορίζει τις αρμόδιες για την υγεία αρχές.
(8): Η 10η θέση μετά από το πρόθεμα, είναι πάντα "B".

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 105

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

FI

ΓΑΛΛΙΑ

FR

8 αριθμοί
11 χαρακτήρες
(2 γράμματα και
9 αριθμοί)

FI 99999999
FR ΧΧ 999999999

GB 999 9999 99 ή
9 αριθμοί (3+4+2) ή
ΜΕΓΑΛΗ
GB 999 9999 99 999(5) ή
GB
12 αριθμοί (3+4+2+3)
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
GBGD 999(6) ή
ή 5 χαρακτήρες
GBHA 999(7)
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
HU
8 αριθμοί
HU 99999999
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
IE
8 χαρακτήρες
IE 9 S 99999 L
ΙΤΑΛΙΑ
IT
11αριθμοί
IT 99999999999
9 αριθμοί
LT 999999999 ή
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
LT
12 αριθμοί
LT 999999999999
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ LU
8 αριθμοί
LU 99999999
ΛΕΤΟΝΙΑ
LV
11 αριθμοί
LV 99999999999
ΜΑΛΤΑ
MT
8 αριθμοί
MT 99999999
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
NL
12 χαρακτήρες
NL 999999999Β99(8)
ΠΟΛΩΝΙΑ
PL
10 αριθμοί
PL 9999999999
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
PT
9 αριθμοί
PT 999999999
ΣΟΥΗΔΙΑ
SE
12 αριθμοί
SE 999999999999
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
SI
8 αριθμοί
SI 99999999
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
SK
10 αριθμοί
SK 9999999999
Επεξηγήσεις πίνακα ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES:
9: ένα ψηφίο
X: ένα γράμμα ή ένα ψηφίο
S: ένα γράμμα, ένα ψηφίο, το σύμβολο "+" ή το σύμβολο "*"
L: ένα γράμμα

6. Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ, οι
υποκείμενοι στον ΦΠΑ που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 5,
περιπτώσεις α’ έως και δ’, οι οποίοι ενεργούν Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, έχουν, μεταξύ των άλλων και υποχρέωση
υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ και απεικόνισης των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών τους σ’ αυτή.
Η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ στις περιπτώσεις διενέργειας ενδοκοινοτικών
συναλλαγών, καλύπτει μηνιαία περίοδο, ανεξάρτητα της κατηγορίας των
βιβλίων του ΚΒΣ που τηρεί ο υπόχρεος και υποβάλλεται τον επόμενο μήνα από
τον μήνα τον οποίο αφορά. Ο χρόνος υποβολής της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
καθορίζεται με την υπ’ αριθ. 1039231/2677/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 ΑΥΟΟ.
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Σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή
στο Μητρώο
Α. V . I . E . S . διευκρινίζονται τα παρακάτω:
Κάθε υποκείμενος στο φόρο που προτίθεται να πραγματοποιήσει
ενδοκοινοτικές συναλλαγές (μόνον για αγαθά και από 1.1.2010 αγαθά και
υπηρεσίες), προκειμένου να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. από τον προμηθευτή
του, ούτε να επιβαρύνει με Φ.Π.Α. τον πελάτη του, θα πρέπει:
 με δήλωση μεταβολών να εγγραφεί στο Μητρώο V.I.E.S. και
 να προβεί μέσω του συστήματος V.I.E.S., στην επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ
του εγκατεστημένου στο άλλο Κράτος -Μέλος.

Β. Ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων, δηλώσεων
INTRASTAT και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών
Αποκτήσεων και Παραδόσεων.
Β.1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται:
α) Όταν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., κάθε μήνα, για όσους
τηρούν Διπλογραφικά βιβλία Κ.Φ.Α.Σ. και το Δημόσιο μέχρι, το τέλος του
επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα της συναλλαγής:
α1) κάθε τρίμηνο: για όσους τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. και για όσους
τηρούν Απλογραφικά βιβλία Κ.Φ.Α.Σ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που
ακολουθεί το τρίμηνο της συναλλαγής.
β) Όταν η περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του
TAXISnet, απορριφθεί λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού
υπολοίπου, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται:
 μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον η περιοδική
δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, έχει δοθεί εμπρόθεσμα η εντολή
πληρωμής στην Τράπεζα και υπάρχει το ακριβές υπόλοιπο στο λογαριασμό του
υπόχρεου.

Β.2. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
(Παραδόσεων και Αποκτήσεων), για συναλλαγές μέχρι
31.12.2009, οι αρχικοί εμπρόθεσμοι
υποβάλλονται από τους υποκείμενους στο φόρο, αποκλειστικά και μόνο με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet
[ηλεκτρονική διεύθυνση: www.taxisnet.gr] έως την 26η ημέρα του μήνα που
ακολουθεί το ημερολογιακό τρίμηνο αναφοράς, για πράξεις που διενεργούν
από 1.7.2003, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ. .

Β.2.1.
Οι
Ανακεφαλαιωτικοί
Πίνακες
Ενδοκοινοτικών
Συναλλαγών, για συναλλαγές μέχρι 31.12.2009,
ιακρίνονται σε:
 Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και
 Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.
Ι.
Στον
Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα
Ενδοκοινοτικών
Παραδόσεων
περιλαμβάνονται:
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 Οι παραδόσεις αγαθών προς υποκείμενα ΦΠΑ πρόσωπα, εγκατεστημένα
σε άλλα κράτη μέλη.
 Οι μετακινήσεις αγαθών από την Ελλάδα προς τα κράτη – μέλη για την
ανάγκη της επιχείρησης του προσώπου που τα μετακινεί. Σαν αξία
αναγράφεται η τρέχουσα τιμή αγοράς ή της αξίας κόστους.
 Η παράδοση καινούργιων μεταφορικών μέσων.
 Οι οιονεί85 ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις86.
 Οι εκπτώσεις και επιστροφές87 για ενδοκοινοτικές παραδόσεις που ήδη
έχουν αναγραφεί σε προηγούμενο τιμολόγιο και το οποίο έχει εκδοθεί είτε
μέσα στο ίδιο τρίμηνο είτε σε προηγούμενο.
Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων δεν
περιλαμβάνονται:
 Οι παροχές υπηρεσιών προς άλλα κράτη – μέλη.
 Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες και
 Οι παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Διορθωτικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων,
υποβάλλεται:
 Αν στον αρχικό πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική
παράδοση.
 Αν στον αρχικό πίνακα υπάρξει λανθασμένη καταχώριση ΑΦΜ ή αξίας.
 Αν υπάρξουν νεώτερα στοιχεία 88.
 Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, στην περίπτωση αποστολής δειγμάτων χωρίς
τιμολογούμενη αξία.
Επισημαίνονται τα παρακάτω σχετικά με την συμπλήρωση του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.
 Δεν υπάρχει κατώφλι, όπως στην Itnrastat. Δηλαδή υπάρχει υποχρέωση
υποβολής ανεξάρτητα από το ύψος των ενδοκοινοτικών παραδόσεων.
 Αν σε κάποιο τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές
παραδόσεις δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
 Συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο για τις παραδόσεις αγαθών και
όχι στην παροχή υπηρεσιών.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής του πίνακα, επιβάλλεται
πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2523/1997 ήτοι: 117,00€ - 1.170,00€
από 1.1.2002 κ.ε.
ΙΙ.
Στον
Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα
Ενδοκοινοτικών
Αποκτήσεων
περιλαμβάνονται:
 Οι αποκτήσεις αγαθών από υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα,
εγκατεστημένα την Ελλάδα.
85

Οιονεί: επίρρημα σύνθετο από το οιόν + ει που σημαίνει σαν να ή κατά κάποιον τρόπο.

86

Η αξία αναγράφεται στη στήλη 6, του εν λόγω πίνακα.

87

Οι αξίες αναγράφονται στον πίνακα μειωμένες κατά το ποσό των εκπτώσεων ή επιστροφών.

88

Πχ συμπληρωματική χρέωση με τόκους υπερημερίας κλπ.
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 Οι μετακινήσεις αγαθών από άλλα κράτη – μέλη προς την Ελλάδα για
την ανάγκη της επιχείρησης του προσώπου που τα μετακινεί. Σαν αξία
αναγράφεται η τρέχουσα τιμή αγοράς ή της αξίας κόστους.
 Απόκτηση (αγορά) καινούργιων μεταφορικών μέσων.
 Οι οιονεί ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις89.
 Οι εκπτώσεις και επιστροφές90 για ενδοκοινοτικές παραδόσεις που ήδη
έχουν αναγραφεί σε προηγούμενο τιμολόγιο και το οποίο έχει εκδοθεί είτε
μέσα στο ίδιο τρίμηνο είτε σε προηγούμενο.
Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων δεν
περιλαμβάνονται:
 Οι παροχές υπηρεσιών από άλλα κράτη – μέλη.
 Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες και
 Οι αποκτήσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Διορθωτικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων,
υποβάλλεται:
 Αν στον αρχικό πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική
Απόκτηση.
 Αν στον αρχικό πίνακα υπάρξει λανθασμένη καταχώριση ΑΦΜ ή αξίας.
 Αν υπάρξουν νεώτερα στοιχεία 91.
 Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, στην περίπτωση απόκτησης δειγμάτων χωρίς
τιμολογούμενη αξία.
Επισημαίνονται τα παρακάτω σχετικά με την συμπλήρωση του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.
 Δεν υπάρχει κατώφλι, όπως στην Itnrastat. Δηλαδή υπάρχει υποχρέωση
υποβολής ανεξάρτητα από το ύψος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
 Αν σε κάποιο τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
 Συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο για τις αποκτήσεις αγαθών και όχι
στην παροχή υπηρεσιών.
 Στις περιπτώσεις αποκτήσεων από απαλλασσόμενα πρόσωπα92 ή από μη
υποκείμενους93, οι οποίοι καταβάλλουν τον ΦΠΑ με Έκτακτη Περιοδική
Δήλωση ΦΠΑ, η υποβολή της οποίας γίνεται στις προθεσμίες του πίνακα
γενικά.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής του πίνακα, επιβάλλεται
πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2523/1997 ήτοι: 117,00€ - 1.170,00€
από 1.1.2002 κ.ε.

89

Η αξία αναγράφεται στη στήλη 6, του εν λόγω πίνακα.

90

Οι αξίες αναγράφονται στον πίνακα μειωμένες κατά το ποσό των εκπτώσεων ή επιστροφών.

91

Πχ συμπληρωματική χρέωση με τόκους υπηρημερίας κλπ.

92

Πχ γιατρός, δικηγόρος.

93

Πχ αγρότης ειδικού καθεστώτος κλπ.
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Για συναλλαγές από 1.1.2010, ισχύουν αυτά που ορίζει ο νόμος
3763/2009 και η ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργού Οικονομίας
Οικονομικών ΠΟΛ.1127/25.09.2009.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ των παρουσών σημειώσεων.

Β.3. Η στατική δήλωση INTRASTAT94 υποβάλλεται:
 Από τους υπόχρεους για παροχή στατιστικών πληροφοριών από τα
πρόσωπα που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές , για την την συλλογή των
στοιχείων αυτών μαζί με το ΕΔΕ (Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο).
 εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση
Φ.Π.Α., του μήνα πραγματοποίησης της ενδοκοινοτικής συναλλαγής, ή σε
ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο : www.statistics.gr.

i. Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται, εφόσον:
α. εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που είναι
εγκατεστημένος σε κράτος – μέλος της ΕΕ προς υποκείμενο άλλου κράτους –
μέλους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ανταλλάγματος95.
β. διενεργείται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη φύση96
της διακίνησης.
 Εξαιρετικά, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης Intrastat στην περίπτωση
αποστολής ή άφιξης αγαθών, με σκοπό να εκτεθούν σε εκθεσιακό χώρο άλλου
κράτους μέλους.
 Αξίζει να τονιστεί και να τύχει της ανάλογης προσοχής η περίπτωση αν τα
αγαθά που εκτίθενται πωληθούν ή πωληθεί τμήμα αυτών ότι τότε έχουμε
ενδοκοινοτική συναλλαγή τόσο απόκτηση από αγοραστή όσο και παράδοση από
πωλητή και φυσικά γεννόνται οι υποχρεώσεις μόνο για δήλωση Intrastat αλλά
και για Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (listing) τόσο παραδόσεων από πωλητή όσο
αποκτήσεων από αγοραστή.
γ. Δεν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσομένων, του ειδικού
καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων97, κατωφλίου απαλλαγής.
δ. Η επιχείρηση υπερβεί τα κατώφλια εξομοίωσης.

94










Νομικό πλαίσιο:
Ν. 2859/2000 άρθρο 36 § 5 περ. γ και § 10.
Κοινή απόφαση των ΥΠΕΟ & ΥΠΟ (ΚΥΑ: 24189/Ι-2254/18.12.1992
ΕΔΥΟ 24192/Ι-2255/5.2.1993
ΕΔΥΟ 2990/Ι-284/5.2.1993
ΕΥΔΟ ΠΟΛ. 1158/14.4.1993
Κοινή απόφαση των ΥΠΕΟ & ΥΠΟ (ΚΥΑ: ΠΟΛ. 1253/26.7.1993
ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1315/1993
ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1176/1995

95

Πχ αποστολή δείγματος ή δώρων ή πρώτων υλών για επεξεργασία άνευ αξίας κλπ.

96

Πχ παράδοση, επισκευή, επιστροφή κλπ.

97

Ν. 2859/2000 άρθρο 39 § 2.
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ε. Πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο ειδικό
καθεστώς των άρθρων 45 και 46 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).
 Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και
αντικειμένων συλλεκτικής, καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής αξίας98.
 Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που πραγματοποιούν πωλήσεις σε δημοπρασίες99.

ii. Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
Intrastat.
Απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης intrastat οι ιδιώτες που
πραγματοποιούν αγορές από άλλα κράτη - μέλη.
Ακόμα απαλλάσσονται οι περιπτώσεις που ακολουθούν:
 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιούν επιχειρήσεις που
απαλλάσσονται υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ δηλαδή οι μικρές
επιχειρήσεις.
 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιούν υποκείμενα στο ΦΠΑ
πρόσωπα, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το κατώφλι100 εξομοίωσης.
Πρόσθετα δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης Intrastat για τα
εμπορεύματα του πίνακα που ακολουθεί:
Περίπ Υπο Περιγραφή
τωση περί
πτω
ση
α
τα μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και οι αξίες
β
η έκτακτη ενίσχυση σε πληγείσες περιοχές
γ
εκ της διπλωματικής ή συναφούς φύσεως, προορισμού:
1
τα εμπορεύματα που απολαύουν διπλωματικής και προξενικής ή
παρόμοιας ασυλίας.
2
τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους, μέλη κυβερνήσεως
ή κοινοβουλίου.
3
τα αντικείμενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας
διοικητικής βοήθειας.
δ
εφόσον η συναλλαγή είναι παροδικής φύσεως, μεταξύ άλλων:
1
τα εμπορεύματα που προορίζονται για πανηγύρεις και εκθέσεις,
2
τα σκηνικά των θεάτρων,
3
τα παιχνίδια λούνα-παρκ και άλλες διασκεδάσεις πανηγύρεων,
98

Άρθρο 45 του Ν. 2859/2000, οι οποίες δεν θεωρούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές και δεν
εμφανίζεται στον κωδικό 309 της περιοδικής δήλωσης και συνεπώς δεν συμφωνεί ο κωδικός
αυτός (309) της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) της δήλωσης
Intrastat.
99

Άρθρο 46 του Ν. 2859/2000, οι οποίες δεν θεωρούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές και δεν
εμφανίζεται στον κωδικό 309 της περιοδικής δήλωσης και συνεπώς δεν συμφωνεί ο κωδικός
αυτός (309) της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) της δήλωσης
Intrastat.
100

Αυτό (κατώφλι εξομοίωσης) καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΣΥΕ. Για το 2006 δηλαδή για
συναλλαγές του 2005, κατά περίπτωση αποκτήσεις ή παραδόσεις, 55.000€ για κάθε περίπτωση.
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4

ο επαγγελματικός εξοπλισμός υπό την έννοια της διεθνούς
τελωνειακής συμφωνίας της 8.6.1998,
5
οι κινηματογραφικές ταινίες,
6
οι συσκευές και υλικό για πειράματα,
7
τα ζώα αγώνων, εκτροφείων, ιπποδρόμου κλπ
8
τα εμπορικά δείγματα
9
τα μέσα μεταφοράς, τα εμπορευματοκιβώτια και το βοηθητικό
υλικό μεταφοράς.
10
οι συσκευασίες,
11
τα υπό ενοικίαση εμπορεύματα,
12
τα εξαρτήματα και το υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε
εργασίες πολιτικού μηχανικού και
13
τα εμπορεύματα που προορίζονται να υποστούν εξετάσεις,
αναλύσεις ή δοκιμές
ε
εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής:
1
τα παράσημα, τιμητικές διακρίσεις βραβεία τιμητικά, μετάλλια και
αναμνηστικά παράσημα,
2
το υλικό, οι προμήθειες και τα αντικείμενα ταξιδιού,
συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για
προσωπική κατανάλωση ή χρήση και τα οποία δεν συνοδεύουν,
προηγούνται ή έπονται του ταξιδιού.
3
τα είδη προικός, τα αντικείμενα μετακόμισης ή κληρονομιάς,
4
τα φέρετρα, οι τεφροδόχοι, τα αντικείμενα νεκρώσιμης
διακόσμησης και τα αντικείμενα που προορίζονται για την
συντήρηση τάφων και νεκρικών μνημείων,
5
τα έντυπα διαφημίσεων, οι οδηγίες χρήσεως, οι τρέχουσες τιμές και
άλλα διαφημιστικά είδη,
6
τα εμπορεύματα που κατέστησαν άχρηστα ή μη χρήσιμα
βιομηχανικώς,
7
τα έρμα,
8
οι φωτογραφίες, τα εκτυπωθέντα και εμφανισθέντα φίλμ, τα
σχέδια, σκίτσα, αντίγραφα σχεδίων, χειρόγραφα, φάκελα, τα
διοικητά έγγραφα, τα αρχεία τα τυπογραφικά δοκίμια, καθώς και
κάθε μέσο των πληροφοριών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας
ενδοκοινοτικής ανταλλαγής πληροφοριών,
9
τα γραμματόσημα και
10
τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς
αθλητικές εκδηλώσεις.
Ο νέος υπόχρεος παρέχει τα στοιχεία για τις ενδοκοινοτικές του συναλλαγές
υποβάλλοντας δήλωση Intrastat, με αφετηρία τον μήνα υπέρβασης του
κατωφλίου εξομοίωσης, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
9.3.5. Περίοδος αναφοράς.
Ως περίοδος αναφοράς νοείται ο ημερολογιακός μήνας στη διάρκεια του
οποίου καθίσταται απαιτητός ο ΦΠΑ στα πλαίσια των Ενδοκοινοτικών
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Παραδόσεων ή Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων αγαθών. Σύμφωνα με το άρθρο 18
του Ν.2859/2000 - «Κώδικας ΦΠΑ»:
Ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός:
 είτε κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, όταν αυτό εκδίδεται
πριν από τη 15η ημέρα του μήνα, που έπεται εκείνου κατά τη διάρκεια του
οποίου λαμβάνει χώρα η γενεσιουργός αιτία (γένεση φορολογικής
υποχρέωσης),
 είτε τη 15η ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο λαμβάνει
χώρα η γενεσιουργός αιτία (γένεση φορολογικής υποχρέωσης), όταν δεν έχει
εκδοθεί τιμολόγιο.
Η γενεσιουργός αιτία (γένεση φορολογικής υποχρέωσης) επέρχεται τη στιγμή
κατά την οποία λαμβάνει χώρα η Ενδοκοινοτική Απόκτηση αγαθών, δηλαδή, τη
στιγμή κατά την οποία θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα η παράδοση παρόμοιων
αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
Η Ενδοκοινοτική Απόκτηση αγαθών, πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα
αγαθά τίθενται στη διάθεση του αγοραστή. Όταν ο προμηθευτής αναλαμβάνει
την υποχρέωση αποστολής τους, η Ενδοκοινοτική Απόκτηση πραγματοποιείται
κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή.101
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Απαιτητό
Περίοδος
Κατάθεση
102
ΑΙΤΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
του φόρου
αναφοράς
Δήλωσης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
INTRASTAT
Μήνας
Έτος
14-03-12
22-02-12
14-03-12
Μάρτιος
2012 Απρίλιος 2012
23-05-12
23-05-12
23-05-12
Μάιος
2012 Ιούνιος 2012
23-05-12
08-06-12
08-06-12
Ιούνιος
2012 Ιούλιος 2012
23-05-12
17-06-12
15-06-12
Ιούνιος
2012 Ιούλιος 2012
23-05-12
06-07-12
15-06-12
Ιούνιος
2012 Ιούλιος 2012
9.3.6. Χρόνος υποβολής της δήλωσης INTRASTAT.
Η δήλωση Intrastat καλύπτει μηνιαία περίοδο και υποβάλλεται κατά τις
προθεσμίες που προβλέπονται για την κατάθεση της Περιοδικής Δήλωσης
ΦΠΑ103.
Οι έντυπες δηλώσεις Intrastat υποβάλλονται στις ΔΟΥ ταυτόχρονα με την
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ.
Ειδικότερα, η δήλωση Intrastat, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
1099733/8159/ΠΟΛ.1253/22.7.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας
που ισχύει για την εμπρόθεσμη υποβολή της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ της
101

Με βάση τα παραπάνω, στην ουσία, η Ενδοκοινοτική Απόκτηση πραγματοποιείται, σε κάθε
περίπτωση, κατά το χρόνο έναρξης της αποστολής (μεταφοράς) των αγαθών από τον
προμηθευτή στον αγοραστή, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της μεταφοράς
(όροι παράδοσης).
102

103

Δηλαδή ΓΕΝΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
βλ. παραπάνω παράγραφο 9.2
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ίδιας φορολογικής περιόδου. Κατ’ εξαίρεση, η δήλωση Intrastat μπορεί να
υποβληθεί και μεμονωμένα, πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής
της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, κατά τα οριζόμενα με τις υποπερ. αα’ και αβ’ της
παρ. 3 της παραπάνω απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατό στις ίδιες
προθεσμίες η δήλωση Intrastat:
 να υποβληθεί κατευθείαν στην ΕΣΥΕ ή
 να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την υποβολή της Περιοδικής
Δήλωσης ΦΠΑ.

9.4. Στατιστικά κατώφλια.
Τα στατιστικά κατώφλια είναι τα, εκφραζόμενα σε αξία, όρια των αποστολών ή
των αφίξεων, στο επίπεδo των oπoίων οι υποχρεώσεις των εκάστοτε
εγκατεστημένων στη χώρα μας υπόχρεων παροχής στατιστικών πληροφοριών
είτε αναστέλλονται είτε ελαφρύνονται.
Διακρίνονται σε:
 Κατώφλια εξομοίωσης.
 Κατώφλια στατιστικής αξίας.
 Κατώφλια συναλλαγών μικρής αξίας και
 Κατώφλια απαλλαγής.
Η φιλοσοφία των στατιστικών κατωφλίων, είναι η ελάφρυνση του φόρτου των
επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων
στατιστικών στοιχείων.
Η κατάταξη των εγκατεστημένων στη χώρα μας υπόχρεων παροχής στατιστικών
πληροφοριών σε κάποια από τις κατηγορίες που καθορίζονται από τα
κατώφλια, γίνεται με βάση τη συνολική ετήσια αξία των ενδοκοινοτικών τους
πράξεων είτε κατά την αποστολή είτε κατά την άφιξη, κατά το προηγούμενο
έτος του έτους στο οποίο υποβάλλεται η δήλωση Intrastat.
Το ύψος και τα είδη των κατωφλίων για το έτος 2014 είναι:
ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
100.000 ευρώ 90.000 ευρώ
Το ύψος και τα είδη των κατωφλίων για το έτος 2013 είναι:
ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
100.000 ευρώ 90.000 ευρώ
Το ύψος και τα είδη των κατωφλίων για το έτος 2012104 είναι:
104

Για το 2011 ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
130.000 ευρώ 90.000 ευρώ
Ε.Σ.Υ.Ε 14734/Γ4-1776/18.12.2008
Αναπροσαρμόζει το στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης που ίσχυε από 1.1.2008 έως 31.12.2008,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
75.000 ευρώ 65.000 ευρώ
Και ορίζει νέα κατώφλια που θα ισχύουν από 1.1.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
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ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
115.000 ευρώ 90.000 ευρώ
Οι υποκείμενοι που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εφόσον οι
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις ή οι Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις τους ξεπέρασαν το
προηγούμενο έτος 2011 το όριο των 130.000 ευρώ και 90.000 ευρώ ή το τρέχον
έτος 2012, το όριο των 115.000 ευρώ και 90.000 ευρώ, κατά περίπτωση
ξεχωριστά, έχουν την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Intrastat Άφιξης ή
Αποστολής, αντίστοιχα105.
Τα κατώφλια εξομοίωσης ισχύουν ξεχωριστά για τις αποκτήσεις και τις
παραδόσεις και ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση είναι «νέα» ή αν κατά το
προηγούμενο έτος ήταν υπόχρεη υποβολής ή όχι δήλωσης Intrastat, λόγω της
συμπλήρωσης ή μη των παραπάνω κατωφλίων. Αυτό σημαίνει ότι, κάθε έτος
όλες οι επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν δήλωση Intrastat πρέπει να
ελέγχουν αν το προηγούμενο έτος υπερέβησαν το κατά περίπτωση οριζόμενο
κατώφλι εξομοίωσης.
Παράδειγμα: Επιχείρηση με έναρξη λειτουργίας το έτος 2005, διενεργεί
ενδοκοινοτικές συναλλαγές οι οποίες:
 ξεπερνούν κάθε χρόνο, μέχρι και το έτος 2010, τα κατώφλια εξομοίωσης, με
αποτέλεσμα να έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Intrastat Άφιξης και
Δήλωσης Intrastat Αποστολής.
 Το έτος 2011 πραγματοποιεί Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και Ενδοκοινοτικές
Παραδόσεις, των οποίων η αξία (ξεχωριστά ανά περίπτωση) δεν υπερβαίνει το
ποσό των 90.000 ευρώ για αποστολές και 130.000 ευρώ για αφίξεις (δεν
υπερβαίνει δηλαδή τα κατώφλια εξομοίωσης).
 Λόγω του γεγονότος αυτού, κατά το έτος 2012 δεν έχει υποχρέωση
υποβολής ούτε Δήλωσης Intrastat Άφιξης ούτε Δήλωσης Intrastat Αποστολής.
Τους τρεις πρώτους μήνες (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο) του 2012,
πραγματοποιεί Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις συνολικής αξίας 100.000 ευρώ και
τον Απρίλιο του ίδιου έτους επιπλέον Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις αξίας 18.000
ευρώ. Επειδή τον Απρίλιο του 2012, ξεπερνάει το κατώφλι εξομοίωσης για τις
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (100.000 + 18.000 = 118.000 > 115.000), έχει στο
εξής υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Intrastat Άφιξης για τις Ενδοκοινοτικές
Αποκτήσεις που πραγματοποιεί από το μήνα Απρίλιο και μετά (έχει δηλαδή
υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Intrastat Άφιξης από το μήνα Απρίλιο και μετά
και όχι για τους τρεις πρώτους μήνες).

ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
100.000 ευρώ 75.000 ευρώ
Στατιστικά Κατώφλια έτους 2007.
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
55.000 ευρώ 55.000 ευρώ
Για το 2005 και 2006 ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
45.000 ευρώ 45.000 ευρώ
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 Το ίδιο διάστημα έχει πραγματοποιήσει Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
συνολικής αξίας 78.000 ευρώ και ως εκ τούτου δεν έχει υποχρέωση υποβολής
Δήλωσης Intrastat Αποστολής, επειδή δεν έχει ξεπεράσει το κατώφλι
εξομοίωσης για τις Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (90.000 ευρώ).
 Τον Οκτώβριο του 2012, πραγματοποιεί Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις αξίας
25.000. Επειδή το μήνα αυτό ξεπερνάει το κατώφλι εξομοίωσης για τις
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (78.000 + 25.000 = 103.000 > 90.000), έχει στο εξής
υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Intrastat Αποστολής για τις Ενδοκοινοτικές
Παραδόσεις που πραγματοποιεί από το μήνα Οκτώβριο και μετά (έχει δηλαδή
υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Intrastat Αποστολής από το μήνα Οκτώβριο και
μετά και όχι για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι και Σεπτέμβριο).
 Το έτος 2013, έχει εξαρχής υποχρέωση υποβολής τόσο Δήλωσης Intrastat
Άφιξης όσο και Δήλωσης Intrastat Αποστολής, επειδή μέσα στο 2012 ξεπέρασε
τα κατώφλια εξομοίωσης τόσο για τις Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις όσο και για τις
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις.
ΚΑΤΩΦΛΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ106
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
1.264.000 ευρώ 1.685.000 ευρώ
Βάσει του υπ’ αριθ. αριθ. 860/97/14.5.1997 Κοινοτικού Κανονισμού, οι
επιχειρήσεις, που κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν υπερέβησαν τα
αναφερόμενα παραπάνω κατώφλια στατιστικής αξίας, δεν είναι υποχρεωμένες
να δηλώνουν την στατιστική αξία (πεδίο 19) των συναλλαγών τους στις
δηλώσεις Intrastat, παρά μόνο την τιμολογιακή αξία (πεδίο 18) των
εμπορευμάτων για καθεμία συναλλαγή, ανεξάρτητα από τη φύση συναλλαγής,
δηλαδή ακόμη και στις περιπτώσεις που στο τιμολόγιο δεν απαιτείται για
φορολογικούς λόγους η αναγραφή τιμολογούμενου ποσού. Οι επιχειρήσεις που
υπερβαίνουν το κατώφλι στατιστικής αξίας, συμπληρώνουν και τιμολογιακή και
στατιστική αξία, σε όλες ανεξαιρέτως τις συναλλαγές τους.
ΚΑΤΩΦΛΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ107
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
90 ευρώ 90 ευρώ
Όταν οι συναλλαγές ανά τιμολόγιο δεν ξεπερνούν σε αξία τα 90 ευρώ, οι
επιχειρήσεις μπορούν να καταγράψουν στη θέση του οκταψήφιου κωδικού της
Συνδυασμένης Ονοματολογίας (πεδίο 13), τον κωδικό "99500000" αντί του
κωδικού που ανταποκρίνεται στην περιγραφή του εμπορεύματος.
ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ108
ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
4.400 ευρώ
Όταν τα πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ανήκουν
στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων (τζίρου),

106

ΑΦΙΞΕΙΣ 431.000.000 δρχ. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 574.000.000 δρχ.
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ΑΦΙΞΕΙΣ 30.000 δρχ. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 30.000 δρχ.
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του άρθρου 39 του Ν.2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ (Ειδικό Καθεστώς Μικρών
Επιχειρήσεων), απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Intrastat.
9.5. Τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων της δήλωσης INTRASTAT.
9.5.1. Πεδίο 1 - Υπόχρεος/ΑΦΜ.
Αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), το ονοματεπώνυμο ή η
εταιρική επωνυμία του υπόχρεου παροχής στατιστικών πληρoφοριών, η πλήρης
διεύθυνσή του και ο αριθμός τηλεφώνoυ και fax.
9.5.2. Πεδίο 2 – Περίοδος.
Αναγράφεται η περίοδος αναφοράς.
 Πρώτo τμήμα - Μήνας. Aναγράφεται ο μήνας με δύο αριθμητικά ψηφία
(π.χ. 01, 02, 03, ..., 10, 11, 12).
 Δεύτερο τμήμα - Έτος. Aναγράφονται τα τελευταία δύο ψηφία του έτους
(π.χ. 03, 04, 05, 06 κ.λπ.).
9.5.3. Πεδίο 3.
Σε περίπτωση δήλωσης όπου δεν αρκούν οι θέσεις μίας δήλωσης Intrastat και
πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερα έντυπα, στο τελευταίο έντυπο της
δήλωσης σημειώνεται ένας σταυρός στο πεδίο αυτό.
9.5.4. Πεδίο 4 - Δηλών τρίτος/ΑΦΜ.
Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο υπόχρεος παροχής
πληρoφοριών έχει εξουσιοδοτήσει τρίτο άτομο το οποίο υποβάλει εξ ονόματός
του δήλωση Intrastat (η εξουσιοδότηση αυτή δεν μειώνει τη σχετική ευθύνη του
υπόχρεου). Aναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρείας, η
πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και ο ΑΦΜ του εξουσιοδοτημένου τρίτου.
9.5.5. Πεδίο 5.
Aναγράφεται ο κωδικός της αρμόδιας για τη συλλογή των δηλώσεων υπηρεσίας
(ΔΟΥ), καθώς και η αρμόδια υπηρεσία στατιστικής Νομού.
9.5.6. Πεδίο 6 - Περιγραφή εμπορευμάτων.
Αναγράφεται η συνήθης περιγραφή των εμπορευμάτων, η οποία πρέπει να
είναι τόσο ακριβής, ώστε να επιτρέπει τη σαφή ταξινόμηση των εμπορευμάτων
στο αναλυτικότερο επίπεδο της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (8ψήφιoς
κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας).
9.5.7. Πεδίο 7 - α/α είδους.
Αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός του εμπορεύματος. Σε περίπτωση που
χρησιμοποιούνται περισσότερα έντυπα για τη δήλωση, η αρίθμηση συνεχίζεται
χωρίς διακοπή από έντυπο σε έντυπο.
9.5.8. Πεδίο 8α.
 Χώρα προέλευσης (στο έντυπο της άφιξης): Αναγράφεται ο αναγνωριστικός
διαλφαβητικός κωδικός του κράτους-μέλους προέλευσης109. Κράτος-μέλος
προέλευσης είναι στην πραγματικότητα εκείνο στο οποίο τα εμπορεύματα
έλαβαν ως προορισμό το κράτος-μέλος άφιξης. Όταν τα εμπορεύματα, πριν
φτάσουν στο κράτος-μέλος άφιξης (Ελλάδα), έχουν εισέλθει σε ένα ή
περισσότερα ενδιάμεσα κράτη-μέλη και έχουν αποτελέσει αντικείμενο
σταθμεύσεων ή νομικών διαδικασιών άσχετων με τη μεταφορά, τότε ως κράτοςμέλος προέλευσης θεωρείται το τελευταίο κράτος-μέλος όπου έλαβαν χώρα
109
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αυτές οι σταθμεύσεις ή νομικές διαδικασίες. Όταν αυτό δεν είναι γνωστό,
αναγράφεται το κράτος-μέλος αποστολής (Ελλάδα).
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι γνωστό το κράτος-μέλος αποστολής, μπορεί να
αναφερθεί το κράτος-μέλος αγοράς. Ως κράτος-μέλος αγοράς νοείται το κράτοςμέλος στο οποίο εδρεύει ο αντισυμβαλλόμενος (πωλητής) με τον οποίο ο
υπόχρεος παροχής πληρoφοριών (δηλαδή ο υπόχρεος για την υποβολή της
δήλωσης Intrastat) έχει συνάψει, εξαιρουμένων των συμβάσεων απλής
διαμετακόμισης, σύμβαση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση των
εμπορευμάτων στο κράτος-μέλος άφιξης.
 Χώρα προορισμού (στο έντυπο της αποστολής): Αναγράφεται ο
αναγνωριστικός διαλφαβητικός κωδικός του κράτους-μέλους προορισμού110. Ως
κράτος-μέλος προορισμού, θεωρείται το τελευταίο κράτος-μέλος, στο οποίο
έχουν αποσταλεί τα εμπορεύματα, εφόσον τούτο είναι γνωστό κατά τη χρονική
στιγμή της αποστολής.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΑΤ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΕ
ΓΑΛΛΙΑ
FR
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
DE
ΔΑΝΙΑ
DK
ΕΛΛΑΔΑ
GR
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΕΕ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
GB
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΕ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ES
ΙΤΑΛΙΑ
ΙΤ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
NL
ΚΥΠΡΟΣ
CY
ΛΕΤΟΝΙΑ
LV
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
LT
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
LU
ΜΑΛΤΑ
ΜΤ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΗU
ΠΟΛΩΝΙΑ
PL
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΤ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
SK
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
SI
ΣΟΥΗΔΙΑ
SE
ΤΣΕΧΙΑ
CZ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
FI
9.5.9. Πεδίο 10 - Φύση συναλλαγής.
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Αναγράφεται ο κατάλληλος αναγνωριστικός αριθμός του Πίνακα «Φύση
συναλλαγής» όπως αυτός φαίνεται παρακάτω.
9.5.10. Πεδίο 11 - Τρόπος μεταφοράς.
α) Κατά την αποστολή: Αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του τρόπου
μεταφοράς, με τον οποίο τα εμπορεύματα εγκατέλειψαν το φορολογικό έδαφος
του κράτους-μέλους αποστολής και ο οποίος καθορίζεται από το
χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς111.
β) Κατά την άφιξη: Αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του τρόπου
μεταφοράς, με τον οποίο τα εμπορεύματα εισήλθαν στο φορολογικό έδαφος
του κράτους-μέλους άφιξης και ο οποίος καθορίζεται από το χρησιμοποιούμενο
μέσο μεταφοράς112.
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Κωδικός Χαρακτηρισμός
1
Θαλάσσια μεταφορά
2
Σιδηροδρομική μεταφορά
3
Οδική μεταφορά
4
Εναέρια μεταφορά
5
Ταχυδρομική μεταφορά
7
Μονίμως εγκαταστημένες μεταφορικές εγκαταστάσεις
8
Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα
9
Μεταφορά με ίδια μέσα
9.5.11. Πεδίο 13 - Κωδικός εμπορευμάτων.
Αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, στην
οποία υπάγονται τα εμπορεύματα (ο οκταψήφιος αυτός κωδικός είναι
ουσιαστικά τα οκτώ πρώτα ψηφία του αντίστοιχου κωδικού του
Ολοκληρωμένου Τελωνειακού Δασμολογίου - TARIC).
9.5.12. Πεδίο 16 - Καθαρή μάζα.
Αναγράφεται, ανά είδος (πεδίο 7), η μάζα των εμπορευμάτων, χωρίς καμία
συσκευασία, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα (αναγράφονται μόνο ακέραιοι
αριθμοί, όχι δεκαδικοί).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1901/2000, δεν είναι
υποχρεωτική η αναγραφή της καθαρής μάζας για έναν ορισμένο αριθμό
κωδικών της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Ο κατάλογος των κωδικών αυτών
με τίτλο «Διακρίσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για τις οποίες η
αναφορά της καθαρής μάζας είναι προαιρετική», βρίσκεται στο Μέρος Πρώτο Προκαταρκτικές Διατάξεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
9.5.13. Πεδίο 17 - Συμπληρωματικές μονάδες.
Αναγράφεται, ανά είδος (πεδίο 7), η ποσότητα των εμπορευμάτων σε
συμπληρωματικές μονάδες (m, m2, lt, τεμάχια κ.λπ.), δηλαδή μονάδες
μέτρησης ποσότητας, εκτός της μάζας, εφόσoν αυτό προβλέπεται από τη
Συνδυασμένη Ονοματολογία. (Το πεδίο 17 δέχεται μόνο ακέραιους αριθμούς
και όχι δεκαδικούς αριθμούς ή αλφαβητικούς χαρακτήρες).
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9.5.14. Πεδίο 18 - Τιμολογούμενο ποσό.
Αναγράφεται το τιμολογούμενο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε κάθε
είδος που περιλαμβάνει η δήλωση Intrastat.
Στην περίπτωση που η δήλωση Intrastat περιλαμβάνει περισσότερα του ενός
είδη, υπάρχει η δυνατότητα να αναγράφεται στο πεδίο 18 του πρώτου είδους
(πεδίο 7, α/α ειδ. 1) του εντύπου, το συνολικό τιμολογούμενο ποσό, χωρίς ΦΠΑ,
για το σύνολο των ειδών που δηλώνονται, δηλαδή αναγράφεται η συνολική
αξία για όλα τα είδη που περιλαμβάνει η δήλωση Intrastat. Τα υπόλοιπα πεδία
18 του εντύπου δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν. Σε περίπτωση που για μία
δήλωση Intrastat, χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός έντυπα, το
τιμολογούμενο ποσό πρέπει να αναγράφεται μόνο στο πεδίο 18 του πρώτου
είδους του πρώτου εντύπου.
Ωστόσο, ο υπόχρεος παροχής πληροφοριών μπορεί, αν θέλει, να αναφέρει το
τιμολογούμενο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε είδος.
Το τιμολογούμενο ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ. Η μετατροπή σε
ευρώ, όπου χρειάζεται, γίνεται με την ίδια ισοτιμία που χρησιμοποιείται και για
φορολογικούς σκοπούς.
Αν δεν εκδίδεται τιμολόγιο, πρέπει να αναγράφεται το ποσό, το οποίο έχει
πιθανώς συμφωνηθεί μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή που είναι
ανεξάρτητοι μεταξύ τους, σύμφωνα με τους όρους του ελεύθερου
ανταγωνισμού.
Στις περιπτώσεις συναλλαγών που βασίζονται σε εργασία «φασόν», ως
τιμολογούμενο ποσό θεωρείται αποκλειστικά και μόνο το ποσό που πιστώνεται
για την εργασία αυτή, χωρίς τον ΦΠΑ (η επισκευή για λογαριασμό άλλου πρέπει
να θεωρείται ως εργασία «φασόν»).113
9.5.15. Πεδίο 19 - Στατιστική αξία.
α) Για τους υπόχρεους παροχής πληροφοριών που δεν έχουν υπερβεί το
κατώφλι της στατιστικής αξίας:
Αναγράφεται η τιμολογιακή αξία κάθε είδους (δηλαδή η αξία που αναγράφεται
στο πεδίο 18).
Στις περιπτώσεις εργασίας «φασόν» αναγράφεται η αξία της αμοιβής,
προσαυξημένη με την αξία των πρώτων υλών.
β) Για τους υπόχρεους παροχής πληροφοριών που έχουν υπερβεί το κατώφλι
της στατιστικής αξίας, αναγράφεται υποχρεωτικά η στατιστική αξία των
εμπορευμάτων για κάθε είδος (πεδίο 7), η οποία διαμορφώνεται ως
ακολούθως:
Κατά την αποστολή: Η στατιστική αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ίδιες
διατάξεις που καθορίζεται και η φορολογητέα αξία για σκοπούς ΦΠΑ (άρθρο 19
του Κώδικα ΦΠΑ), από την οποία αφαιρούνται οι φόροι που πιθανώς
επιβάλλονται στο εσωτερικό της χώρας λόγω της αποστολής και στην οποία
προστίθενται τα μεταφορικά και τα ασφάλιστρα που αφορούν το μέρος της
διαδρομής, το οποίο βρίσκεται στο στατιστικό έδαφος του κράτους-μέλους
αποστολής.

113

Περισσότερα για τη συμπλήρωση του πεδίου 18 (τιμολογούμενο ποσό) στην περίπτωση
εργασίας «φασόν», βλ. κατωτέρω παράγραφο 9.6.4
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Με βάση τα παραπάνω, στην πράξη η στατιστική αξία για τους
εγκατεστημένους στη χώρα μας επιτηδευματίες που διενεργούν Ενδοκοινοτικές
Παραδόσεις, υπολογίζεται ως εξής:
Στατιστική Αξία κατά την αποστολή (Αξία FOB):
Στατιστική = Φορολογητέα αξία + Φόροι
+ Έξοδα
Αξία
(αξία
τιμολογίου
αποστολής
μεταφοράς
και
που μπαίνει στο
ασφάλισης από
πεδίο 18
το
σημείο
αναχώρησης της
αποστολής
στο
εσωτερικό
της
χώρας, μέχρι το
τελευταίο σημείο
εξόδου
των
εμπορευμάτων
από τη χώρα.
Παράδειγμα: Έμπορος χρωμάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, πουλάει
εμπορεύματα σε πελάτη του στην Ιταλία, τα οποία τα στέλνει οδικώς μέσω
Πάτρας-Αγκόνας.
Έστω ότι η αξία πώλησης των εμπορευμάτων (αξία τιμολογίου) είναι 30.000
ευρώ, τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την
Πάτρα είναι 3.000 ευρώ και ότι δεν υπάρχουν φόροι αποστολής.
Η στατιστική αξία διαμορφώνεται ως εξής:
Στατιστική Αξία = 30.000 ευρώ + 3.000 ευρώ = 33.000 ευρώ.
Κατά την άφιξη: Η στατιστική αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ίδιες
διατάξεις που καθορίζεται και η φορολογητέα αξία για σκοπούς ΦΠΑ (άρθρο 19
του Κώδικα ΦΠΑ), αφού, όμως αφαιρεθούν οι φόροι που πιθανώς επιβάλλονται
λόγω της διάθεσης των εμπορευμάτων στην κατανάλωση (π.χ. ο ΕΦΚ των
αλκοολούχων ποτών, το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων κ.λπ.) και
προστεθούν τα μεταφορικά και τα ασφάλιστρα που αφορούν το μέρος της
διαδρομής, το οποίο βρίσκεται εκτός του στατιστικού εδάφους του κράτουςμέλους άφιξης.
Στατιστική Αξία κατά την άφιξη (Αξία CIF):
Στατιστική = Φορολογητέα αξία - φόροι λόγω + Μεταφορικά και
Αξία
(αξία τιμολογίου)
διάθεσης
ασφάλιστρα από
στην
το κράτος-μέλος
κατανάλωση
αποστολής μέχρι
του
πρώτου
σημείου εισόδου
των
εμπορευμάτων
στη χώρα από τη
χώρα.
Παράδειγμα: Έμπορος επίπλων εγκατεστημένος στη Γερμανία, πουλάει
εμπορεύματα σε πελάτη του με έδρα την Λαμία, τα οποία μεταφέρονται οδικώς
μέσω Ιταλίας-Πάτρας και από εκεί επίσης οδικώς στη Λαμία. Έστω ότι η αξία
πώλησης των εμπορευμάτων (αξία τιμολογίου) είναι 550.000 ευρώ, τα έξοδα
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μεταφοράς και ασφάλισης από τη Γερμανία μέχρι την Πάτρα είναι 7.000 ευρώ
και ότι δεν υπάρχουν φόροι διάθεσης στην κατανάλωση.
Η στατιστική αξία διαμορφώνεται ως εξής:
Στατιστική Αξία = 55.000 ευρώ + 7.000 ευρώ = 62.000 ευρώ
Η στατιστική αξία πρέπει να δηλώνεται σύμφωνα με τους προαναφερθέντες
κανόνες, ακόμα και όταν δε χρειάζεται να καθορισθεί η φορολογητέα βάση για
φορολογικούς σκοπούς (ακόμα δηλαδή και αν δεν υπάρχει τιμολόγιο στο οποίο
να αναγράφεται αξία, στην περίπτωση δειγμάτων, φασόν κ.λπ. και ως εκ τούτου
στο πεδίο 18 -τιμολογούμενο ποσό- αναγράφεται μονάδα).114
9.5.16. Πεδίο 20 - Τόπος / ημερομηνία / υπογραφή.
Αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του
υπόχρεου παροχής πληροφοριών ή του τρίτου ο οποίος υποβάλει δήλωση εξ
ονόματος του υπόχρεου.115
9.6. Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT σε ειδικές περιπτώσεις.
Πέρα από τις οδηγίες που αφορούν στη σωστή συμπλήρωση των πεδίων της
δήλωσης Intrastat, οι οποίες παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο 9.5,
θεωρείται σκόπιμη η επισήμανση του τρόπου αντιμετώπισης και ορισμένων
ειδικών περιπτώσεων που είναι συνήθεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και
δημιουργούν ερωτηματικά για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης Intrastat,
σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί κατά καιρούς με τις αναφερόμενες
στην παράγραφο 9.1 διατάξεις για την υποβολή των δηλώσεων Intrastat και
ειδικότερα με την ΕΔΥΟ 1073363/3451/0014/ΠΟΛ.1176/27.6.1995.
Πιο συγκεκριμένα:
9.6.1. Χορήγηση έκπτωσης από τον προμηθευτή στον αγοραστή.
 Εκπτώσεις λόγω τζίρου, τρόπου διακανονισμού της αξίας,
ελαττωματικότητας κ.λπ.
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής πραγματοποιεί μερική έκπτωση προς τον
αγοραστή, με βάση πιστωτικό σημείωμα, από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω
τζίρου, τρόπου διακανονισμού της αξίας, ελαττωματικότητας αγαθών μιας
ενδοκοινοτικής συναλλαγής κ.λπ.), δεν απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης
Intrastat116. Τούτο έχει ως συνέπεια να μην υπάρχει συμφωνία μεταξύ του
τιμολογούμενου ποσού (πεδίο 18) της δήλωσης Intrastat «αποστολής», με
εκείνο το ποσό που δηλώνεται στον κωδικό 309 της περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.
 Εκπτώσεις λόγω εσφαλμένης ποσοτικής ή εσφαλμένης κατ’ αξία χρέωσης.
Αντίθετα με τα προαναφερόμενα, στην περίπτωση χορήγησης έκπτωσης λόγω
εσφαλμένης ποσοτικής ή εσφαλμένης κατ’ αξία χρέωσης, απαιτείται η υποβολή
τροποποιητικής της αρχικής δήλωσης Intrastat και μόνο ως προς τα πεδία 18
(τιμολογούμενο ποσό) και 19 (στατιστική αξία), προκειμένου να εμφανιστεί το
ισόποσο της καθαρής χρέωσης.

114

Στις περιπτώσεις εργασίας «φασόν», όταν ο υπόχρεος έχει υπερβεί το κατώφλι της
στατιστικής αξίας, η στατιστική αξία διαμορφώνεται κατά τα αναφερόμενα παρακάτω στην
παράγραφο 9.6.4.
115

Τα πεδία 8β, 9, 12, 14 και 15 με την ένδειξη "____" δεν συμπληρώνονται.

116

παρ. Α6 της ΑΥΟ 1099733/8159/0014/15988/Ι.1274/ΠΟΛ.1253/22.7.1993
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9.6.2. Μερική ή ολική ακύρωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής, λόγω επιστροφής
των αγαθών που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής.
 Υποχρεώσεις αγοραστή, που πραγματοποιεί μερική ή ολική επιστροφή
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής ποσότητας αγαθών που αποτέλεσαν
αντικείμενο Ενδοκοινοτικής Απόκτησης, υποβάλλεται δήλωση Intrastat όταν η
επιστροφή πραγματοποιείται σε διαφορετική φορολογική περίοδο από εκείνη
που πραγματοποιήθηκε η απόκτηση. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται από
τον αγοραστή δήλωση Intrastat «αποστολής», στην οποία συμπληρώνεται,
εκτός των άλλων, και το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 21
(επιστροφή εμπορευμάτων). Σημειώνεται ότι, η δήλωση αυτή υποβάλλεται
κατά την φορολογική περίοδο έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου (από
τον προμηθευτή ή τον αγοραστή κατά περίπτωση).
Επισημαίνεται ακόμη ότι, στην περίπτωση που η επιστροφή πραγματοποιηθεί
μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο της απόκτησης, η αρχική δήλωση Intrastat
υποβάλλεται με τα οριστικά στοιχεία της απόκτησης (πραγματική ποσότητα και
αξία μετά την αφαίρεση των επιστρεφόμενων) και δεν απαιτείται η υποβολή
τροποποιητικής δήλωσης.
 Υποχρεώσεις αγοραστή στην περίπτωση τιμολόγησης από τον προμηθευτή
μεγαλύτερης ποσότητας από αυτή που του αποστέλλει και εφόσον στην
συνέχεια, σε διαφορετική φορολογική περίοδο, εκδίδει προς τον αγοραστή
πιστωτικό τιμολόγιο για την επιπλέον τιμολογηθείσα ποσότητα
Ο αγοραστής υποβάλλει τροποποιητική δήλωση Intrastat, «άφιξης»,
συμπληρώνοντας εκτός των άλλων και τα πεδία 16 (καθαρή μάζα), 17
(συμπληρωματικές μονάδες), (τιμολογούμενο ποσό) και 19 (στατιστική αξία),
για τη φορολογική περίοδο κατά την οποία έγινε η αρχική τιμολόγηση.
 Υποχρεώσεις αγοραστή στην περίπτωση τιμολόγησης από τον προμηθευτή
μεγαλύτερης ποσότητας από αυτή που αποστέλλει και εφόσον στη συνέχεια, σε
διαφορετική φορολογική περίοδο, αν αντί του πιστωτικού τιμολογίου ο
προμηθευτής αποστέλλει συμπληρωματικά την ελλιπή ποσότητα.
Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής:
α) υποβάλλει τροποποιητική δήλωση Intrastat, για τη φορολογική περίοδο που
έγινε η αρχική τιμολόγηση και συμπληρώνει εκτός των άλλων και τα πεδία 16
(καθαρή μάζα), 17 (συμπληρωματικές μονάδες), (τιμολογούμενο ποσό) και 19
(στατιστική αξία), με την πράγματι αρχικά παραληφθείσα ποσότητα και στη
συνέχεια,
β) υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση Intrastat «άφιξης», για τη
συμπληρωματική ποσότητα που παραλαμβάνει, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα
πεδία, κατά την φορολογική περίοδο που απεστάλη η συμπληρωματική
ποσότητα.
(Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής προβαίνει στις αντίστροφες ενέργειες).
 Υποχρεώσεις προμηθευτή που παραλαμβάνει επιστρεφόμενα από πελάτη
του σε άλλο κράτος-μέλος αγαθά
Σε περίπτωση που κοινοτικός πελάτης Έλληνα πωλητή επιστρέφει μέρος της
Ενδοκοινοτικής Παράδοσης που ο Έλληνας πωλητής πραγματοποίησε προς
αυτόν, ο Έλληνας πωλητής στην οικεία φορολογική περίοδο, υποβάλλει δήλωση
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Intrastat «άφιξης», αναγράφοντας εκτός των άλλων στο πεδίο 10 (φύση
συναλλαγής) τον κωδικό 21 (επιστροφή εμπορευμάτων).
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, όταν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο από τον
πωλητή, στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) αναγράφεται η μονάδα (1), ενώ το
πεδίο 19 (στατιστική αξία) συμπληρώνεται κατ’ εκτίμηση, λαμβανομένης υπόψη
της κανονικής αξίας του αγαθού.
 Υποχρεώσεις αγοραστή και πωλητή στις περιπτώσεις μερικής ή ολικής
επιστροφής αγαθών, που αντί της επιστροφής των αγαθών στον προμηθευτή,
αυτά παραδίδονται κατ’ εντολή του σε άλλον ή άλλους αγοραστές στο
εσωτερικό του κράτους-μέλους εγκατάστασης του αρχικού αγοραστή
Στις περιπτώσεις πραγματοποίησης μιας ενδοκοινοτικής συναλλαγής
(απόκτησης ή παράδοσης), που στη συνέχεια τα αγαθά, ολικά ή μερικά, για
οποιονδήποτε λόγο δεν παραλαμβάνονται από τον αρχικό αγοραστή παραλήπτη αλλά, αντί της επιστροφής τους στον προμηθευτή, παραδίδονται
(αποστέλλονται) σε άλλον ή άλλους αγοραστές στο εσωτερικό του κράτουςμέλους εγκατάστασης του αρχικού αγοραστή για λογαριασμό του προμηθευτή πωλητή, τότε υπάρχουν οι εξής υποχρεώσεις για την υποβολή δήλωσης
Intrastat:
α) Στην περίπτωση που η πράξη (αποστολή) πραγματοποιείται μέσα στην ίδια
φορολογική περίοδο που έγινε η αρχική τιμολόγηση από τον προμηθευτή προς
τον αρχικό παραλήπτη - αγοραστή, κάθε ένας από τους επόμενους παραλήπτες
(αγοραστές) πρέπει να υποβάλει δήλωση Intrastat για τις πραγματικές
ποσότητες αγαθών και την αντίστοιχη αξία που αγοράζει.
Στην αντίθετη περίπτωση, που η μερική ή ολική υλική παράδοση (αποστολή)
των αγαθών από τον αρχικό παραλήπτη - αγοραστή προς τον τελικό ή τους
τελικούς αγοραστές, για λογαριασμό του προμηθευτή, πραγματοποιηθεί σε
διαφορετική φορολογική περίοδο εκείνης της έκδοσης του τιμολογίου προς τον
αρχικό παραλήπτη - αγοραστή, τότε ο αρχικός παραλήπτης - αγοραστής
υποβάλλει τροποποιητική δήλωση Intrastat κατά την ποσότητα και αξία των
αγαθών που παραδίδει (αποστέλλει) προς τον τελικό ή τους τελικούς
αγοραστές, στη φορολογική περίοδο που πραγματοποιείται η πώληση προς
αυτόν ή αυτούς από τον προμηθευτή του άλλου κράτους-μέλους, ενώ ο τελικός
ή οι τελικοί αγοραστές υποβάλλουν αρχική δήλωση Intrastat «άφιξης», κατά το
χρόνο έκδοσης του σχετικού τιμολογίου επ’ ονόματί τους από τον προμηθευτή
του άλλου κράτους-μέλους.
β) Στην περίπτωση που, σε επόμενη φορολογική περίοδο, πραγματοποιείται
ολική επιστροφή από τον αρχικό αγοραστή - παραλήπτη, πλην όμως το σύνολο
των αγαθών παραδίδεται (αποστέλλεται), κατ’ εντολή του προμηθευτή, σε
άλλον υποκείμενο στο εσωτερικό του κράτους-μέλους εγκατάστασης του
αρχικού αγοραστή - παραλήπτη, τότε ο αρχικός αγοραστής - παραλήπτης
υποβάλλει τροποποιητική της αρχικής δήλωσης Intrastat «άφιξης». Ο δεύτερος
αγοραστής, που παρέλαβε μεν τα αγαθά από τον πρώτο αγοραστή αλλά
τιμολογήθηκε από τον προμηθευτή - πωλητή άλλου κράτους-μέλους, υποβάλλει
κανονική αρχική δήλωση Intrastat «άφιξης».
γ) Στην περίπτωση που, σε επόμενη φορολογική περίοδο, γίνεται μεν μερική
επιστροφή αγαθών πλην όμως δεν γίνεται και υλική διακίνηση αυτών προς τον
προμηθευτή, αλλά παράδοση της υπό επιστροφή ποσότητας από τον αρχικό
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παραλήπτη σε άλλον αγοραστή στο εσωτερικό του κράτους-μέλους
εγκατάστασής του, για λογαριασμό του προμηθευτή - πωλητή, ισχύουν τα
παραπάνω, με τη διαφορά ότι τόσο ο αρχικός αγοραστής υποβάλλει την
τροποποιητική δήλωση Intrastat «άφιξης» με την ποσότητα και αξία που ο ίδιος
επιστρέφει (παραδίδει) όσο και ο δεύτερος αγοραστής υποβάλλει αρχική
δήλωση Intrastat «άφιξης» με την ποσότητα και αξία των αγαθών που
παραλαμβάνει από τον αρχικό αγοραστή.
Σημειώνεται ότι, στις παραπάνω περιπτώσεις, όταν γίνεται συμπληρωματική
χρέωση τιμής χωρίς να αποστέλλεται και αντίστοιχη ποσότητα αγαθών,
απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής της αρχικής δήλωσης Intrastat «άφιξης»,
μόνο ως προς το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) και το πεδίο 19 (στατιστική
αξία).
9.6.3. Αποστολή αγαθού για επισκευή.
Στην περίπτωση αποστολής αγαθού για επισκευή σε άλλο κράτος-μέλος,
προκύπτουν οι παρακάτω υποχρεώσεις:
Υποχρεώσεις αποστολέα:
α) Στην περίπτωση αποστολής αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος για επισκευή , ο
αποστέλλων το αγαθό προς επισκευή υποβάλλει Δήλωση Intrastat Αποστολής,
συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων:
 Στο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) τον κωδικό 42 (επισκευή και
συντήρηση επ’ αμοιβή).
 Στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) τη μονάδα (1).
 Στο πεδίο 19 (στατιστική αξία) την αξία του αγαθού (την πραγματική
δηλαδή αξία του αγαθού κατά το χρόνο της αποστολής).
β) Όταν το αγαθό επιστρέφει επισκευασμένο , ο παραλαμβάνων (αρχικός
αποστολέας) υποβάλλει Δήλωση Intrastat Άφιξης, συμπληρώνοντας εκτός των
άλλων:
 Στο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) τον κωδικό 52 (επισκευή και
συντήρηση επ’ αμοιβή).
 Στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) την αξία της επισκευής.
 Στο πεδίο 19 (στατιστική αξία) την αρχική αξία του αγαθού,
προσαυξημένη κατά την αξία επισκευής.
Υποχρεώσεις παραλήπτη:
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο παραλήπτης υποβάλλει αντίστροφα τις
προαναφερόμενες δηλώσεις Intrastat.
9.6.4. Εργασίες ΦΑΣΟΝ.
Στις περιπτώσεις εργασίας φασόν, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποστολής
αγαθών μετά από επεξεργασία, συντήρηση ή επισκευή, υποβάλλεται δήλωση
Intrastat. Ειδικότερα:
Όσον αφορά τον εργολάβο (φασονιέρη):
α) Κατά την άφιξη (παραλαβή) των πρώτων υλών με σκοπό την επεξεργασία,
υποβάλλει Δήλωση Intrastat Άφιξης στην οποία, εκτός των άλλων,
συμπληρώνονται:
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 41 (εργασία φασόν).
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την μονάδα (1) εκτός εάν υπάρχει
τιμολόγιο με αξία, οπότε συμπληρώνεται με την αξία του τιμολογίου.
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 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την πιθανολογούμενη αξία των πρώτων
υλών, προσαυξημένη κατά την αξία των μεταφορικών και ασφαλίστρων, από τη
χώρα αποστολής μέχρι τα σύνορα της χώρας εγκατάστασης του παραλήπτη
εργολάβου117.
β) Κατά την αποστολή από αυτόν του έτοιμου προϊόντος, μετά το τέλος της
επεξεργασίας των πρώτων υλών, υποβάλλει Δήλωση Intrastat Αποστολής,
συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων:
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 51 (εργασία φασόν).
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την αξία της εργασίας φασόν,
προσαυξημένη με την αξία των πρώτων υλών που τυχόν αναγράφηκε κατά την
άφιξη αυτών στη Δήλωση Intrastat Άφιξης (βλ. συμπλήρωση πεδίου 18
προηγούμενης περίπτωσης α’).
 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την πιθανολογούμενη αξία των πρώτων
υλών (που είχε αναγραφεί κατά την άφιξη), προσαυξημένη με την αξία της
εργασίας φασόν και την αξία του ναύλου και των ασφαλίστρων εντός του
εσωτερικού της χώρας εγκατάστασης του αποστολέα εργολάβου118.
Όσον αφορά τον αποστολέα των πρώτων υλών (εργοδότη):
α) Στην περίπτωση αποστολής πρώτων υλών από αποστολέα ενός κράτουςμέλους σε εργολάβο άλλου κράτους-μέλους προκειμένου να μεταποιηθούν από
τον εργολάβο στο άλλο κράτος-μέλος, ο αποστολέας υποβάλλει Δήλωση Intrasat
Αποστολής και εκτός των άλλων:
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) συμπληρώνεται με τον κωδικό 41 (εργασία
φασόν).
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) συμπληρώνεται με τη μονάδα (1), εκτός
αν υπάρχει τιμολόγιο για την αξία των πρώτων υλών, οπότε, το πεδίο 18
συμπληρώνεται με την αξία του τιμολογίου.
 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) συμπληρώνεται με την αξία της πρώτης ύλης,
προσαυξημένη με την αξία του ναύλου και των ασφαλίστρων εντός του
εσωτερικού της χώρας εγκατάστασης του αποστολέα119.
β) Στην περίπτωση «άφιξης» (παραλαβής) του έτοιμου προϊόντος, που έχει
παραχθεί με την επεξεργασία των ήδη αποσταλλέντων πρώτων υλών,
συμπληρώνεται (εκτός των άλλων):
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 51 (εργασία φασόν).
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την αξία της εργασίας φασόν,
προσαυξημένη με την αξία των πρώτων υλών που τυχόν αναγράφηκε κατά την
αποστολή αυτών στη Δήλωση Intrastat Αποστολής120.

117

βλ. τρόπο υπολογισμού της στατιστικής αξίας παραπάνω στην παράγραφο 9.5.15 - Πεδίο 19,
Στατιστική Αξία
118

βλ. τρόπο υπολογισμού της στατιστικής αξίας παραπάνω στην παράγραφο 9.5.15 - Πεδίο 19,
Στατιστική Αξία.
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βλ. τρόπο υπολογισμού της στατιστικής αξίας παραπάνω στην παράγραφο 9.5.15 - Πεδίο 19,
Στατιστική Αξία
120

βλ. συμπλήρωση πεδίου 18 προηγούμενης περίπτωσης α΄
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 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την πιθανολογούμενη αξία των πρώτων
υλών προσαυξημένη κατά την αξία της εργασίας φασόν και την αξία των
μεταφορικών και ασφαλίστρων, από τη χώρα αποστολής μέχρι τα σύνορα της
χώρας εγκατάστασης του παραλήπτη εργολάβου121.
9.6.5. Δώρα και δείγματα.
Κατά την αποστολή ή παραλαβή δώρων ή δειγμάτων, υποβάλλεται η
αντίστοιχη, κατά περίπτωση, δήλωση Intrastat, στην οποία, εκτός των άλλων
πεδίων, συμπληρώνονται και τα πεδία 10, 18 και 19, ως εξής:
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 12, προκειμένου περί
δειγμάτων (με ή χωρίς αξία) και 33, προκειμένου περί δώρων.
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) συμπληρώνεται με τη φορολογητέα αξία
του τιμολογίου (αν αναγράφεται αξία), σε αντίθετη περίπτωση αναγράφεται
μονάδα (1).
 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) αν υπάρχει αξία στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο
ποσό), συμπληρώνεται, προσαυξημένη με το αναλογούν ποσοστό των ναύλων
και των ασφαλίστρων, κατά τα οριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο 9.5.15 Πεδίο 19.
Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή στο πεδίο 18 αναγράφεται μονάδα (1), το
πεδίο 19 συμπληρώνεται με την κατ’ εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των
αγαθών, προσαυξημένη με το αναλογούν ποσοστό των ναύλων και των
ασφαλίστρων, κατά τα οριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο 9.5.15 - Πεδίο
19.
9.6.6. Δηλώσεις INTRASTAT στις περιπτώσεις πώλησης ή αγοράς αγαθών από
παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομά του.122
Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αγαθά επί παρακαταθήκη σε
παραγγελιοδόχο πώλησης εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος, με σκοπό την
πώληση επί προμήθεια, υποβάλλεται Δήλωση Intrastat Αποστολής μέσα στη
φορολογική περίοδο που εκδίδονται τα σχετικά δελτία αποστολής. Στη δήλωση
αυτή συμπληρώνονται, μεταξύ των άλλων πεδίων, και τα πεδία 10, 18 και 19,
ως εξής:
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 12.
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό):
Εφόσον εκδίδεται τιμολόγιο, με την άξια της αποστελλόμενης ποσότητας.
Εφόσον δεν εκδίδεται τιμολόγιο αλλά δελτίο αποστολής χωρίς αξία, με την
πιθανή αξία των αποστελλόμενων αγαθών.
 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία), αν υπάρχει αξία στο πεδίο 18
(τιμολογούμενο ποσό), συμπληρώνεται, προσαυξημένη με το αναλογούν
ποσοστό των ναύλων και των ασφαλίστρων, κατά τα οριζόμενα παραπάνω στην
παράγραφο 9.5.15 - Πεδίο 19.
Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή στο πεδίο 18 αναγράφεται μονάδα (1), το
πεδίο 19 συμπληρώνεται με την κατ’ εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των
αγαθών, προσαυξημένη με το αναλογούν ποσοστό των ναύλων και των
121

βλ. τρόπο υπολογισμού της στατιστικής αξίας παραπάνω στην παράγραφο 9.5.15 - Πεδίο 19,
Στατιστική Αξία.
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ασφαλίστρων, κατά τα οριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο 9.5.15 - Πεδίο
19.
9.6.7. Δηλώσεις INTRASTAT στις περιπτώσεις μεταφοράς αγαθών από
υποκείμενο στον ΦΠΑ εγκατεστημένο σε ένα κράτος-μέλος, σε άλλο κράτοςμέλος από αυτό της εγκατάστασής του για τις ανάγκες της επιχείρησής του.123
Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται μετακινήσεις αγαθών μιας
επιχείρησης από το ένα κράτος-μέλος σε άλλο, κατά τις διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.2859/2000, δηλαδή για σκοπούς της
ίδιας επιχείρησης (για αποθήκευση) με σκοπό τη μεταγενέστερη πώλησή τους ή
για τον εξοπλισμό υποκαταστήματος της αποστέλλουσας επιχείρησης στο άλλο
κράτος-μέλος (επενδυτικά αγαθά), υποβάλλεται δήλωση Intrastat, ως
ακολούθως:
i) Όταν έχει εκδοθεί τιμολόγιο για το σύνολο των εμπορευμάτων αλλά η
αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται τμηματικά, τότε η δήλωση Intrastat
κατατίθεται τη φορολογική περίοδο έκδοσης του τιμολογίου.
ii) Όταν γίνεται η αποστολή των εμπορευμάτων συνολικά με δελτίο αποστολής,
ενώ τιμολόγια δεν εκδίδονται λόγω έκδοσης τμηματικά εκκαθάρισης, η δήλωση
Intrastat υποβάλλεται τη φορολογική περίοδο αποστολής των εμπορευμάτων,
δηλαδή τη φορολογική περίοδο έκδοσης του δελτίου αποστολής. Όταν
εκδοθούν οι εκκαθαρίσεις μπορούν να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις για
τυχόν αλλαγές.
Στις παραπάνω περιπτώσεις i) και ii), οι σχετικές δηλώσεις συμπληρώνονται,
μεταξύ των άλλων και στα πεδία 10, 18 και 19 ως εξής:
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 11.
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την αξία των αγαθών που
αποστέλλονται.
 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με τη στατιστική αξία, όπως αυτή
διαμορφώνεται κατά τα οριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο 9.5.15 - Πεδίο
19.
Στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από μία επιχείρηση ενός κράτουςμέλους, σε άλλο κράτος-μέλος για σκοπούς της ίδιας της επιχείρησης κατά τις
διατάξεις των περ. α’ έως στ’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και του
άρθρου 12 του Ν.2859/2000, υποβάλλεται δήλωση Intrastat, κατά περίπτωση,
ως ακολούθως:
α) Στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθού, κατά τις διατάξεις της περ. α’ της παρ.
3 και ειδικότερα:
αα) Στην περίπτωση μετακίνησης αγαθών από αεροπορικές ή ναυτιλιακές
επιχειρήσεις από ένα κράτος-μέλος όπου τα είχαν αποκτήσει, προς άλλο, με
σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών ιδιοκτησίας τους προκειμένου
να παραδοθούν από αυτά κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού, καθώς και
τον εξοπλισμό των μεταφορικών αυτών μέσων, κατά τις διατάξεις της περ. β’
της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2859/2000. Στην
περίπτωση αυτή υποβάλλεται Δήλωση Intrastat Άφιξης ή Αποστολής, κατά
περίπτωση.
123
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αβ) Στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών που παραδίδονται ύστερα από
συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13
του Ν.2859/2000. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται Δήλωση Intrastat Άφιξης
ή Αποστολής, τόσο από τον παραλήπτη όσο και από τον αποστολέα των
αγαθών, κατά περίπτωση.
αγ) Στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών που παραδίδονται από απόσταση,
κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του
Ν.2859/2000. Όταν δηλαδή οι πωλήσεις αυτές υπερβαίνουν το όριο που έχει
ορίσει το συγκεκριμένο κράτος-μέλος για τις πωλήσεις αυτές οπότε και
φορολογούνται στο κράτος-μέλος άφιξης (κράτος-μέλος εγκατάστασης του
αγοραστή - πελάτη), τότε ο πωλητής υποχρεούται να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε αυτό
το κράτος-μέλος. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης
Intrastat, τόσο ο αποστολέας - πωλητής (Δήλωση Intrastat Αποστολής) όσο και ο
υπόχρεος στην έκδοση των φορολογικών στοιχείων (φορολογικός εκπρόσωπος
κ.λπ.) προς τους μη υποκείμενους τελικούς παραλήπτες των αγαθών.
β) Στην περίπτωση παράδοσης αγαθών, κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 και
28 του Ν.2859/2000. Όταν δηλαδή γίνεται μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από
το ένα κράτος-μέλος σε άλλο, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο
εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης από το άλλο κράτος-μέλος. Στην
περίπτωση αυτή υποβάλλεται Δήλωση Intrastat Άφιξης ή Αποστολής, τόσο από
τον αποστέλλοντα προμηθευτή (μη ιδιοκτήτη) όσο και από τον παραλήπτη προμηθευτή, κατά περίπτωση.
γ) Στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο,
κατά τις διατάξεις:
 της περ. γ’ (πρώτες ύλες για φασόν και επιστροφή έτοιμου προϊόντος) και
 της περ. δ’ (με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης του
ίδιου αγαθού), της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ,
ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα παραπάνω στις παραγράφους 9.6.4 και
9.6.3, αντίστοιχα).
δ) Στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο,
κατά τις διατάξεις:
 της περ. ε’ (με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση του αγαθού στο άλλο
κράτος-μέλος για την παροχή υπηρεσιών σ’ αυτό το κράτος-μέλος από τον
αποστέλλοντα) και
 της περ. στ’ (με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή τους για χρονική
περίοδο μέχρι 24 μήνες),
της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.2859/2000, υποβάλλεται δήλωση Intrastat τόσο
στο κράτος-μέλος αποστολής (Δήλωση Intrastat Αποστολής) όσο και στο κράτοςμέλος άφιξης (Δήλωση Intrastat Άφιξης) των αγαθών, των οποίων το πεδίο 10
(φύση συναλλαγής) συμπληρώνεται με τους κωδικούς 61 (ενοίκιο, δάνειο,
μίσθωση εκμετάλλευσης) ή 62 (άλλες προσωρινές χρήσεις), κατά περίπτωση.
9.6.8. Γενικές παρατηρήσεις.
Για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης Intrastat πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη:
 Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο ή έχει εκδοθεί
αλλά δεν αναγράφει αξία, στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) αναγράφεται η
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μονάδα (1) ενώ στο πεδίο 19 (στατιστική αξία) η κατ’ εκτίμηση αξία των
αγαθών.
 Ως τιμολογούμενο ποσό (πεδίο 18) λαμβάνεται η φορολογητέα συνολική
αξία του τιμολογίου, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Ν.2859/2000 (φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην
ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών).
 Η αξία ναύλου και ασφαλίστρων, με βάση την οποία αυξομειώνεται η
φορολογητέα αξία (φόρτωση FOB ή CIF κατά περίπτωση), προσδιορίζεται κατ’
εκτίμηση του δηλούντος.
 Στις περιπτώσεις:
 α) CIF φόρτωσης, το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) είναι μεγαλύτερο
του πεδίου 19 (στατιστική αξία) κατά το ποσοστό του εμπεριεχόμενου
ναύλου και ασφαλίστρων από τα εθνικά σύνορα μέχρι την
επαγγελματική εγκατάσταση του παραλήπτη (δηλαδή κατά το μέρος της
μεταφοράς εντός της χώρας εγκατάστασης του παραλήπτη).
 β) FOB φόρτωσης, το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) είναι μικρότερο
του πεδίου 19 (στατιστική αξία) κατά το ποσοστό του ναύλου και
ασφαλίστρων, από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τα σύνορα (δηλαδή κατά
το μέρος της μεταφοράς εκτός της χώρας εγκατάστασης του
παραλήπτη).
 Στις περιπτώσεις θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, ως σύνορο
θεωρείται το λιμάνι ή ο αερολιμένας φόρτωσης ή εκφόρτωσης στο εσωτερικό
της χώρας.
 Δήλωση Intrastat υποβάλλεται και σε κάθε περίπτωση Ενδοκοινοτικής
Απόκτησης αγαθών που υπάγονται σε ΕΦΚ, (ενεργειακά αγαθά, αλκοόλη και
αλκοολούχα ποτά και βιομηχανοποιημένα καπνά) και τέλος ταξινόμησης
(μεταφορικά μέσα), έστω και αν ο ΕΦΚ, το τέλος ταξινόμησης και ο ΦΠΑ
καταβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις αναφερόμενες
παραπάνω περιπτώσεις, επέρχεται διαφοροποίηση της αρχικής συναλλαγής σε
επόμενη φορολογική περίοδο εκείνης που πραγματοποιήθηκε η αρχική
συναλλαγή, για την οποία ήδη έχει υποβληθεί η δήλωση Intrastat, υποβάλλεται
νέα Δήλωση Intrastat Αποστολής ή Άφιξης, κατά περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι,
η δήλωση αυτή υποβάλλεται μόνο εφόσον γίνεται πραγματική διακίνηση
αγαθών, όπως λ.χ. στην περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής αγαθών, τα
οποία αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής συναλλαγής σε προηγούμενη
φορολογική περίοδο. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που επέρχεται μεν
διαφοροποίηση της αρχικής συναλλαγής αλλά μόνο ως προς την αξία, λόγω
εσφαλμένης χρέωσης, χωρίς να γίνεται και φυσική διακίνηση αγαθών, για την
αιτία αυτή, υποβάλλεται η δήλωση Intrastat, ως «Τροποποιητική» ή
«Συμπληρωματική», κατά περίπτωση, όπως π.χ. στην περίπτωση έκπτωσης ή
συμπληρωματικής χρέωσης λόγω εσφαλμένης ποσοτικής αρχικής χρέωσης.
10. Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT.124
Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Intrastat γίνεται:
124
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 Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ): www.statistics.gr ή
 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eurostat.statistics.gr/intrastat/
Την πρώτη φορά που γίνεται είσοδος στο σύστημα (login), τότε το σύστημα
αυτόματα στέλνει ένα e-mail στο οποίο υπάρχει ο σύνδεσμος καθώς και το
password (για τα λογιστικά γραφεία στο ίδιο e-mail περιλαμβάνονται τα
passwords, καθώς και οι ΑΦΜ για κάθε εταιρεία για την οποία κάνουν δήλωση).

11. Ερωτήματα σχετικά με τη συμπλήρωση των δηλώσεων
INTRASTAT125
11.1. Στην περίπτωση χορήγησης έκπτωσης από τον προμηθευτή στον αγοραστή
υποβάλλεται δήλωση Intrastat;
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής πραγματοποιεί μερική έκπτωση προς τον
αγοραστή, με βάση πιστωτικό σημείωμα, από οποιαδήποτε αιτία (λόγω τζίρου,
τρόπου διακανονισμού της αξίας, ελαττωματικότητας αγαθών μιας
ενδοκοινοτικής συναλλαγής κ.λπ.) δεν απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης
Intrastat,
όπως
προκύπτει
από
την
παρ.
Α6
της
ΑΥΟ
1099733/8159/0014/15988/Ι.1274/ΠΟΛ.1253/22.7.1993.
Συνεπεία του γεγονότος αυτού είναι ότι, δεν θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ
τιμολογούμενου ποσού (πεδίο 18) της δήλωσης Intrastat με εκείνο το ποσό που
δηλώνεται στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ και στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
Αντίθετα, στη περίπτωση χορήγησης έκπτωσης, λόγω εσφαλμένης ποσοτικής ή
εσφαλμένης κατ’ αξία χρέωσης, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
της αρχικής και μόνο ως προς τα πεδία του τιμολογούμενου ποσού (πεδίο 18)
και της στατιστικής αξίας (πεδίο 19), προκειμένου να εμφανιστεί το ισόποσο της
καθαρής χρέωσης126.
11.2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης ενδοκοινοτικής συναλλαγής
λόγω επιστροφής των αγαθών υποβάλλεται δήλωση Intrastat;
Ναι, όταν η επιστροφή πραγματοποιείται σε διαφορετική φορολογική περίοδο
από εκείνη που πραγματοποιήθηκε η απόκτηση. Στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται Δήλωση Intrastat «Αποστολής», στην οποία, εκτός των άλλων
συμπληρώνεται και το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής), με τον κωδικό 21
(επιστροφή εμπορευμάτων).
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η επιστροφή πραγματοποιηθεί μέσα
στην ίδια φορολογική περίοδο της απόκτησης, η αρχική δήλωση Intrastat
υποβάλλεται με τα οριστικά στοιχεία της απόκτησης (αναγράφεται δηλαδή η
πραγματική ποσότητα και αξία που προκύπτει μετά την αφαίρεση των
επιστρεφόμενων) και δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης127.
125

Πηγή:
Εθνική
Στατιστική
<http://www.statistics.gr/>)
126

Βλ. παραπάνω παράγραφο 9.6.1

127

Βλ. παραπάνω παράγραφο 9.6.2

Υπηρεσία

Ελλάδος

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

(ΕΣΥΕ)

(www.statistics.gr

Σελίδα 131

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
11.3. Στην περίπτωση επιστροφής εμπορεύματος πότε υποβάλλεται δήλωση
Intrastat;
Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται όταν επιστρέφεται το εμπόρευμα με βάση το
δελτίο αποστολής ή όταν εκδίδεται το πιστωτικό τιμολόγιο.
11.4. Στην περίπτωση εργασίας «φασόν» υποβάλλεται δήλωση Intrastat;
Στις περιπτώσεις εργασίας «φασόν», καθώς και σε κάθε περίπτωση αποστολής
αγαθών μετά από επεξεργασία, συντήρηση ή επισκευή, υποβάλλεται Δήλωση
Intrastat «Αποστολής» και στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) συμπληρώνεται
μόνο η αξία της αμοιβής ενώ στο πεδίο 19 (στατιστική αξία), συμπληρώνεται η
αξία της αμοιβής προσαυξημένη με την αξία τόσο της πρώτης ύλης όσο και με
την αξία των μεταφορικών και ασφαλίστρων, κατά το μέρος που αναλογούν
στην εντός της χώρας διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση. (Βλ. παραπάνω
παραγράφους 9.6.3 και 9.6.4).
11.5. Στην περίπτωση απόκτησης αγαθών που υπάγονται σε ΕΦΚ και τέλος
ταξινόμησης, υποβάλλεται δήλωση Intrastat;
Ναι, δήλωση Intrastat υποβάλλεται και σε κάθε περίπτωση Ενδοκοινοτικής
Απόκτησης αγαθών που υπάγονται σε ΕΦΚ και τέλος ταξινόμησης (μεταφορικά
μέσα, ενεργειακά αγαθά, αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά και
βιομηχανοποιημένα καπνά), έστω και αν ο φόρος αυτός καταβάλλεται στην
αρμόδια τελωνειακή αρχή.
11.6. Στις περιπτώσεις θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς τι θεωρείται
σύνορο;
Στις περιπτώσεις θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, ως σύνορο θεωρείται
το λιμάνι ή ο αερολιμένας φόρτωσης ή εκφόρτωσης, στο εσωτερικό της χώρας.
11.7. Κατά την αποστολή ή παραλαβή δώρων ή δειγμάτων υποβάλλεται δήλωση
Intrastat;
Κατά την αποστολή ή παραλαβή δώρων ή δειγμάτων υποβάλλεται η αντίστοιχη
κατά περίπτωση Δήλωση Intrastat Αποστολής ή Άφιξης, στην οποία, εκτός των
άλλων πεδίων, συμπληρώνονται και το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής), το πεδίο
18 (τιμολογούμενο ποσό) και το πεδίο 19 (στατιστική αξία), ως εξής:
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 12, προκειμένου περί
δειγμάτων (με ή χωρίς αξία) και 33, προκειμένου περί δώρων.
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) εάν μεν αναγράφεται αξία στο
τιμολόγιο, συμπληρώνεται η φορολογητέα αξία του τιμολογίου, σε αντίθετη
περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός 1.
 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία), εάν υπάρχει αξία στο τιμολόγιο
συμπληρώνεται, λαμβανομένων υπόψη και των δαπανών ασφαλίστρων και
ναύλου, κατά τα γνωστά (βλ. παραπάνω παράγραφο 9.5.15 - πεδίο 19
«στατιστική αξία»). Στην αντίθετη περίπτωση, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με
την κατ’ εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των αγαθών, προσαυξημένη με το
αναλογούν ποσοστό των ναύλων και των ασφαλίστρων μέχρι τα σύνορα της
χώρας128.
11.8. Υποβάλλεται δήλωση Intrastat στις περιπτώσεις που αποστέλλονται
αγαθά επί παρακαταθήκη με σκοπό την πώληση επί προμήθεια;
128
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Ναι, υποβάλλεται Δήλωση Intrastat «Αποστολής» μέσα στη φορολογική
περίοδο που εκδίδονται τα σχετικά δελτία αποστολής. Στη δήλωση αυτή
συμπληρώνονται, μεταξύ των άλλων πεδίων, και το πεδίο 10 (φύση
συναλλαγής), το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) και το πεδίο 19 (στατιστική
αξία), ως εξής:
 Το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 12.
 Το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) εφόσον εκδίδεται τιμολόγιο, με την αξία
της αποστελλόμενης ποσότητας. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται τιμολόγιο
αλλά δελτίο αποστολής χωρίς να αναγράφεται σ’ αυτό και αξία, τότε
αναγράφεται η μονάδα (1).
 Το πεδίο 19 (στατιστική αξία) εάν υπάρχει αξία συμπληρώνεται,
λαμβανομένων υπόψη και των δαπανών ασφαλίστρων και ναύλου, κατά τα
γνωστά. Στην αντίθετη περίπτωση, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την κατ’
εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των αγαθών, προσαυξημένη με το αναλογούν
ποσοστό των ναύλων και των ασφαλίστρων129.
11.9. Αν δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο πώς συμπληρώνεται το πεδίο της
στατιστικής αξίας;
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συμπληρώνεται το
πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την κατ’ εκτίμηση αξία των αγαθών, ενώ στο πεδίο
18 (τιμολογούμενο ποσό), αναγράφεται η μονάδα (1).
ΦΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
1. Όλες οι συναλλαγές που συνεπάγονται (πραγματοποιηθείσα ή
προβλεπόμενη) μεταβίβαση κυριότητας με αντιπαροχή
(πληρωμή ή άλλες παροχές) εκτός από τις συναλλαγές που
πρέπει να καταχωρούνται στους κωδικούς 21, 22, 23, 70 και
80α) β) γ)
- Οριστική αγορά/πώλησηβ)
11
Αποστολές ειδών προς έλεγχο ή αποστολές δειγμάτων, 12
αποστολές με δικαίωμα επιστροφής και συναλλαγές επί
προμήθεια
- Συμψηφιστικές συναλλαγές (εμπόριο με ανταλλαγή)
13
- Πώληση σε ξένους ταξιδιώτες για τις προσωπικές τους 14
ανάγκες
- Χρηματοοικονομική μίσθωση γ) (ενοικίαση - πώληση)
15
2. Eπιστροφή εμπορευμάτων, ύστερα από την καταγραφή της
αρχικής συναλλαγής στους κωδικούς 11, 12, 13, 14, 15.δ)
Δωρεάν αντικατάσταση εμπορευμάτων
- Επιστροφή εμπορευμάτων
21
- Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων
22
- Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων 23
εμπορευμάτων
3. Συναλλαγές (μη προσωρινής φύσης) με μεταβίβαση
κυριότητας αλλά χωρίς αντιπαροχή (χρηματοοικονομική ή
129
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

άλλης φύσης)
- Παραδόσεις εμπορευμάτων στα πλαίσια των προγραμμάτων 31
που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από την Ε.Ε.
- Άλλη παροχή βοήθειας από δημόσιες υπηρεσίες
32
Άλλη παροχή βοήθειας (από ιδιωτικούς, μη δημόσιους 33
οργανισμούς)
Πράξεις με σκοπό εργασία φασόνε) ή επισκευήστ) (εκτός από
πράξεις που πρέπει να καταχωρούνται στον κωδικό 70)
- Εργασία φασόν
41
- Επισκευή και συντήρηση επ' αμοιβή
42
- Επισκευή και συντήρηση χωρίς αμοιβή
43
ε)
στ)
Πράξεις ύστερα από εργασία φασόν ή επισκευή (εκτός από
πράξεις που πρέπει να καταχωρούνται στον κωδικό 70)
- Εργασία φασόν
51
- Επισκευή και συντήρηση επ' αμοιβή
52
- Επισκευή και συντήρηση χωρίς αμοιβή
53
Συναλλαγές χωρίς μεταβίβαση κυριότητας, δηλαδή ενοίκιο,
δάνειο, μίσθωση εκμετάλλευσηςζ) άλλες χρήσειςη) εκτός από
τις εργασίες φασόν και τις επισκευές (παράδοση ή επιστροφή)
- Ενοίκιο, δάνειο, μίσθωση εκμετάλλευσης
61
- Άλλες προσωρινές χρήσεις
62
Πράξεις στο πλαίσιο κοινών αμυντικών προγραμμάτων ή 70
άλλων διεθνών προγραμμάτων συντονισμένης παραγωγής
(π.χ. Airbus)
Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισμού, στο 80
πλαίσιο κατασκευαστικών έργων ή έργων πολιτικού
μηχανικού που αποτελούν μέρος μιας γενικής σύμβασηςθ)
Άλλες συναλλαγές
90

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Εδώ περιλαμβάνεται η πλειοψηφία των αποστολών και των αφίξεων, δηλαδή
συναλλαγές, στις οποίες: - αλλάζει η κυριότητα μεταξύ ενός κατοίκου και ενός
μη κατοίκου και - πραγματοποιείται μια πληρωμή ή άλλη αντιπαροχή.
β) Περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και άλλες αντικαταστάσεις εμπορευμάτων
αντί
πληρωμής.
γ) Περιλαμβάνεται η χρηματοοικονομική μίσθωση: σκοπός των πληρωμών
μίσθωσης είναι να καλύπτεται το σύνολο ή πρακτικά το σύνολο της αξίας των
εμπορευμάτων. Τα οφέλη και οι κίνδυνοι της κυριότητας μεταβιβάζονται στο
μισθωτή. Με τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής αποκτά επίσης και την έννομη
κυριότητα.
δ) Η επιστροφή και οι παραδόσεις προς αντικατάσταση εμπορευμάτων, οι
οποίες αρχικά καταχωρήθηκαν στις θέσεις 3 έως 9, πρέπει να αναγράφονται
στις
αντίστοιχες
θέσεις.
ε) Αναγράφονται στις θέσεις 4 και 5 οι εργασίες φασόν είτε έχουν
πραγματοποιηθεί υπό ή χωρίς τελωνειακό έλεγχο. Οι εργασίες τελειοποίησης
στο πλαίσιο εργασίας φασόν για ίδιο λογαριασμό δεν πρέπει να αναγράφονται
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σ'
αυτές
τις
θέσεις,
αλλά
στη
θέση
1.
στ) Επισκευή είναι η αποκατάσταση της αρχικής λειτουργίας ενός
εμπορεύματος και επομένως μπορεί να περιλαμβάνει κάποια μετατροπή ή
βελτίωση.
ζ) Μίσθωση εκμετάλλευσης: όλες οι συμβάσεις μίσθωσης, οι οποίες δεν είναι η
χρηματοοικονομική μίσθωση που προβλέπεται στην παρατήρηση γ).
η) Όλες οι εξαγωγές/εισαγωγές, για τις οποίες από την αρχή υπάρχει υπόθεση
μιας μεταγενέστερης επανεισαγωγής/επανεξαγωγής, χωρίς να λαμβάνει χώρα
αλλαγή
κυριότητας.
θ) Στη θέση 8 δεν πρέπει να αναγράφονται οι συναλλαγές για τις οποίες έχουν
εκδοθεί επιμέρους τιμολόγια αλλά οι συναλλαγές για τις οποίες ένα μόνο
τιμολόγιο καλύπτει τη συνολική αξία των εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
συναλλαγές πρέπει να αναγράφονται στη θέση 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΠΟ 11-2010
Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2008/8/ΕΚ/12.2.2008 (δημοσίευση L44/11/20.2.2008),
2008/117/ΕΚ/16.12.2008 (δημοσίευση L14/7/20.1.209), 2008/9/ΕΚ/12.2.2008
(δημοσίευση L44/23/20.2.2008) και τον Κανονισμό 143/2008/12.2.2008
(δημοσίευση L44/1/20.2.2008) του Συμβουλίου επήλθαν αλλαγές στις
κοινοτικές διατάξεις αναφορικά με την διαδικασία υποβολής των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων καθώς και την διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α.
σε υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
διαφορετικό από αυτό που διενεργεί την επιστροφή.
Η χώρα μας βρίσκεται στην διαδικασία ενσωμάτωσης των αλλαγών αυτών στην
εθνική νομοθεσία (μέχρι στιγμής ψήφιση του ν.3763/2009 ΦΕΚ 80 Α΄).
Στο πλαίσιο αυτό από 01/01/2010 θα ισχύουν τα εξής:
1. Υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ανά μήνα και το αργότερο μέχρι την 26η
ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη μηνιαία φορολογική περίοδο.
2. Υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
αγαθών και λήψης υπηρεσιών, ανά μήνα και το αργότερο μέχρι την 26η ημέρα
του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη μηνιαία φορολογική περίοδο.
3. Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων πλην εξαιρέσεων συγκεκριμένων κατηγοριών
υποκειμένων σύμφωνα με τα ισχύοντα έως και σήμερα.
4.
Υποχρεωτική
υποβολή
των
εκπρόθεσμων
και
διορθωτικών
ανακεφαλαιωτικών πινάκων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα ισχύοντα έως
και σήμερα.
5. Οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και
έχουν δικαίωμα επιστροφής από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. του ΦΠΑ που
κατέβαλλαν σε αυτό ως μη εγκατεστημένοι, από 1-1-2010 για να τύχουν
επιστροφής του ΦΠΑ θα υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στην Ελλάδα
(μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και κατόπιν πιστοποίησής τους)
επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στη συνέχεια, μετά από έλεγχο, η αίτησή τους θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο
άλλο Κράτος Μέλος (π.χ. Γερμανία) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιστροφής του ΦΠΑ από αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την
διαδικασία εξέτασης του αιτήματος τους ηλεκτρονικά και απευθείας από τη
φορολογική αρχή του άλλου κράτους μέλους (π.χ. από τη Γερμανική
φορολογική Αρχή).
Λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής άρχισαν να δίνονται με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ
1127/2009, που αναλύεται στη συνέχεια και θα ακολουθήσουν και άλλες με
την έκδοση των προβλεπομένων ακόμη σχετικών Α.Υ.Ο και ερμηνευτικών
εγκυκλίων.
Σύμφωνα την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ΠΟΛ
1127/25.9.2009, η οποία εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 3763/2009,
αλλάζει:
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1. με το άρθρο 1 το έντυπο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που
πλέον ονομάζονται
«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΙ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
και
«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
2. Στο άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης, χρόνος υποβολής των εν λόγω
πινάκων, συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής:
 Ως ημερολογιακή περίοδος, για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων, ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται
από 01/01/2010.
 Συνεπώς παύει από 1/1/2010 και μετά να ισχύει η τριμηνιαία υποβολή των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πλέον υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί κάθε
μήνα.
 Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και
εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου
(ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας
περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και
εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται
η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία
αφορά. Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας
η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη
τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής.
Τα έντυπα που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν από 01/01/2010
και εφεξής ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν.
Από το 9 έχοντας υπόψη της εν λόγω απόφασης που λέει: «Την ανάγκη
απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και
διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των
φορολογικών τους υποχρεώσεων.» έρχεται αβίαστα στο μυαλό μας το ρητορικό
ερώτημα: «η μηνιαία υποβολή των πινάκων αυτών διευκολύνει τους
υποκείμενους στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των φορολογικών τους
υποχρεώσεων;» ενώ δεν τους διευκόλυνε η τριμηνιαία υποβολή μου θυμίζει
την παροιμία που λέει ο λαός μας «ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά
αρμενίζουμε».
Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης ακολουθεί.
Αριθ. Πρωτ.: 1091535/7452/1652/Δ0014 ΠΟΛ: 1127/ 25.9.2009
ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και
παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS).
 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού
πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο
052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS).
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 Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών
πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού
δικτύου (ΤΑΧISnet).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το
ν.2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:
2. Των άρθρων 11, 12, 14 παρ. 2 περ. α΄, 15 παρ. 2, 19 παρ. 3, 28 παρ. α΄ και γ΄,
29.
3. Του άρθρου 36 και ειδικότερα των παραγράφων 5 περ. α΄, β΄και δ΄, 5α΄, 5β΄,
6 περ. ε΄, 9 περ. γ΄ και 11.
4. Των άρθρων 59 παρ. 2 και 64 παρ. 3.
5. Το γεγονός ότι με τις οδηγίες 2008/117/ΕΚ/16.12.2008/EE L 14/20.1.2009 και
2008/8/ΕΚ/12.2.2008/EE L 44/20.2.2008 του Συμβουλίου τροποποιήθηκαν οι
διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006/EE L 347/11.12.2006 σχετικά και
με το χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, το περιεχόμενο των
στοιχείων που περιέχονται σε αυτούς κυρίως όσον αφορά την παροχή των
υπηρεσιών.
6. Την ΑΥΟΟ με αριθ. 1044747/2296/838/0014Δ΄/ΠΟΛ 1161/21.5.2002/ΦΕΚ
689Β΄/04.06.2002 και θέμα τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής
του τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
(έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ5/TAXIS).
7. Την ΑΥΟΟ με αριθ. 1044748/2297/839/0014Δ΄/ΠΟΛ 1162/21.5.2002/ΦΕΚ
689Β΄/04.06.2002 και θέμα τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής
του τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων
(έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ4/TAXIS).
8. Την ΑΥΟΟ με αριθ. 1064796/4576/2064/0014Δ΄/ΠΟΛ 1091/10.7.2003/ΦΕΚ
1027Β΄/24.7.2003 και θέμα υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών τριμηνιαίων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (ΤΑΧΙSnet).
9. Την ΑΥΟΟ με αριθ. 1067434/6235/768/Δ0014/ΠΟΛ 1098/20.7.2006/ΦΕΚ
1124Β΄/18.8.2006 και θέμα χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων.
10. Την ΑΥΟ με αριθ. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ 1055/2.3.2001/ΦΕΚ
215Β΄/05.03.2001 και θέμα όροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής
δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.
11. Την 166/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40 Β΄/16.1.2009) κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
12. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων και διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φ.Π.Α. για
την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον
Κρατικό Προϋπολογισμό.
αποφασίζουμε
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Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα ως παραρτήματα «Α»
και «Β» με τίτλο «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΙ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
και
«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
2. Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και
παρεχόμενων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη
υπηρεσιών: η χώρα, τα στοιχεία του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του
αντισυμβαλλόμενου καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που
πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, των
οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές) και των
ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον
αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
3. Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και
λήψεων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά προμηθευτή αγαθών ή τον
παρέχοντα υπηρεσίες: η χώρα, τα στοιχεία του αριθμού φορολογικού μητρώου
ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που
πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, των
αποκτήσεων από άλλα κράτη μέλη που προορίζονται για παράδοση σε άλλο
κράτος μέλος (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών λήψεων
υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις
και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4.Εφόσον ο υποκείμενος διενεργεί «τριγωνική συναλλαγή» έχει την
υποχρέωση υποβολής ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών» για την απόκτηση που
πραγματοποιεί από κράτος μέλος και που προορίζεται για παράδοση σε άλλο
κράτος μέλος και ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών
παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών» για την οιονεί
ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που πραγματοποιεί στο άλλο κράτος μέλος.
Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
1. Ως ημερολογιακή περίοδος, για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων, ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται
από 01/01/2010.
2. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων
πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για
κάθε ημερολογιακή περίοδο. Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και
μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και
εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου
(ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 139

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει
τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την
υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη
μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η ημέρα
του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε
περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας η
παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη
τοπικά εργάσιμη ημέρα.
4. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων
πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις
παρακάτω περιπτώσεις από:
5. Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:
α. τους υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των
αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
β. τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών
ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.
6. Το Ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους δήμους, τις
κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
7. Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε
αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση
μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
8. Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται,
διασπώνται ή απορροφώνται.
9. Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός
της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την
ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου
αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για
πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και για την
ίδια ημερολογιακή περίοδο.
10. Την Τράπεζα της Ελλάδος.
11. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο
στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα. Στην
περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία
στη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να
διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω
ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS. Το ένα αντίγραφο θα
επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο φορολογούμενο.
12. Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να
ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ. με ευθύνη των προϊσταμένων τους καθώς και των
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αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων που παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του μήνα, θα καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε
περίπτωση που κατά τη διάρκεια εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών
γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαπιστωθεί λάθος στη συμπλήρωση
του πίνακα για το οποίο ευθύνεται ο υπόχρεος, θα πρέπει αυτός να καλείται
προκειμένου να διορθωθεί το συγκεκριμένο λάθος. Η παρακολούθηση της
καταχώρησης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
μπορεί να διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.
13. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δεν υποβάλλονται εάν σε κάποια ημερολογιακή
περίοδο δεν έχουν πραγματοποιηθεί φορολογητέες πράξεις.
Άρθρο 3
Πιστοποίηση των υποκειμένων στο φόρο
1. Οι υπόχρεοι για την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου, μετά από αίτηση/εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο
(TAXISnet), πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση
στο ειδικό δίκτυο (ΤΑΧΙSnet) για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος
και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο. Οι κωδικοί
αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο πρόσωπο
που πιστοποιείται να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο
το ίδιο ή πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν την
δυνατότητα χρήσης τους.
2. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς
καταχώρησης αυτών στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) με αυτόματη απόδοση στον
αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησής τους. Η εμφάνιση στην οθόνη του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα συσχετισμένου με το μοναδικό αριθμό καταχώρισης
και την ημερομηνία υποβολής του ή η εκτύπωσή του μέσω του ειδικού δικτύου
(ΤAXISnet) αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία και το αντίγραφο
υποβολής του αντίστοιχα.
Στην περίπτωση υποβολής των ίδιων ανακεφαλαιωτικών πινάκων, για την ίδια
ημερολογιακή περίοδο μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑXISnet) και στη Δ.Ο.Υ.,
γίνονται δεκτοί οι ήδη υποβληθέντες στη Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτονται οι
υποβληθέντες μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet).
3. Η πιστοποίηση στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) είναι κοινή, τόσο για την
υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ όσο και ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Στην περίπτωση που οι υποκείμενοι έχουν πιστοποιηθεί και έχουν λάβει
κωδικούς πρόσβασης μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) για άλλη εφαρμογή
εισάγουν τους κωδικούς αυτούς και μέσω του ειδικού δικτύου υποβάλλουν
αίτηση προκειμένου να ενεργοποιηθεί η πρόσβασή τους στην εφαρμογή του
ΦΠΑ για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Στις περιπτώσεις που οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υπογράφονται και από
φυσικό πρόσωπο λογιστή - φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα
στοιχεία αυτού. Εάν ο λογιστής - φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος
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γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών επιπλέον
πληκτρολογούνται τα στοιχεία του γραφείου.
Άρθρο 4
Αναστολή πιστοποίησης
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναστέλλει την
πιστοποίηση του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων:
2. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος με έγγραφη αίτησή του, που θα
διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet), ζητήσει την
διαγραφή του (απενεργοποίηση).
3. Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης παύσης εργασιών του υποκειμένου.
4. Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης
ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή
παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.
Ειδικά η πιστοποίηση του υποκειμένου στο φόρο αναστέλλεται όταν ο
υπόχρεος νοείται ως «αφανής επιτηδευματίας» σύμφωνα με τις ισχύουσες
κοινοτικές διατάξεις και έχει δηλώσει εγκατάσταση η οποία δεν αποδεικνύεται
από πρόσφατη έκθεση αυτοψίας.
5. Εφόσον ανασταλεί η πιστοποίηση του υποκειμένου στο φόρο ή υποβληθεί
δήλωση μεταβολών από το υπόχρεο πρόσωπο για τη μη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δεν είναι δυνατή η υποβολή των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου
(TAXISnet). Στην περίπτωση αυτή η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων,
εφόσον υπάρχει υποχρέωση, θα γίνεται με έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ..
Άρθρο 5
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση
Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και
ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.
Άρθρο 6
Έλεγχος
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που
παρελήφθησαν μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) και μπορεί να τις
διαχειριστεί όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη
Δ.Ο.Υ. μέσω του ΤΑΧΙS ή με έντυπη μορφή.
2. Οι ανωτέρω εκτυπώσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.,
πιστοποιούν την υποβολή της δήλωσης και χορηγούνται, κατά περίπτωση, στις
αρμόδιες αρχές.
3. Δίδεται επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης συγκριτικών μηχανογραφικών
καταστάσεων προκειμένου να διασταυρώνονται οι αξίες των πράξεων που
αναγράφονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, αφενός με τα ποσά των
αντίστοιχων κωδικών των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, αφετέρου με τα στοιχεία
της βάσης δεδομένων του συστήματος V.I.E.S., καθώς και της εκτύπωσης
καταστάσεων εξακρίβωσης της πληρότητας υποβολής ή μη των εν λόγω
ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος – Καταργούμενες διατάξεις
1.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής.
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Τα έντυπα που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν από 01/01/2010
και εφεξής ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν.
2. Οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαμβάνονται στους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναγράφονται σε «ευρώ». Στην περίπτωση που
υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της
φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους το οποίο
δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα μετατρέπεται σε «ευρώ»
λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος του κράτους μέλους προς το
«ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν:
4. Η ΑΥΟΟ με αριθ. πρωτ. 1044747/2296/838/0014Δ΄/ΠΟΛ 1161/21.5.2002,
5. Η ΑΥΟΟ με αριθ. πρωτ. 1044748/2297/839/0014Δ΄/ΠΟΛ 1162/21.5.2002,
6. Η ΑΥΟΟ με αριθ. πρωτ. 1064796/4576/2064/0014Δ΄/ΠΟΛ 1091/10.7.2003,
7. Η ΑΥΟΟ με αριθ. πρωτ. 1067434/6235/768/Δ0014/ΠΟΛ 1098/20.7.2006,
όσον αφορά τον χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Οι
προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT εξακολουθούν να ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΔΥΟΟ 1091531 της 25 Σεπτ 2009 Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων
για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01 Ιαν. 2010.
Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση
ανακεφαλαιωτικών πινάκων
Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ.:1091531/7453/1653/Δ0014
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η
Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β΄
Β. Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
1. Δ/ΝΣΗ 30η
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΤΜΗΜΑ Β΄
2. Δ/ΝΣΗ 32η
ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Τ.Κ. : 106 72 Αθήνα
Πληροφ. :
Τηλέφωνο : 210 3616754
Fax : 210 3637103

των

εντύπων

των

ΘΕΜΑ:
Υποβολή
ανακεφαλαιωτικών
πινάκων
για
πράξεις
που
πραγματοποιούνται από 01/01/2010. - Κοινοποίηση οδηγιών για την
συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Α. Γενικά
Με τις οδηγίες 2008/117/ΕΚ/16.12.2008/L14.7.20-1-2009 και 2008/8/ΕΚ/
12.2.2008/L44.11.20-2-2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τροποποιήθηκαν οι
διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006/L347.1.11-12-2006 του
Συμβουλίου «σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας» με την
οποία εναρμονίζεται ο Κώδικας Φ.Π.Α. 130, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω αλλαγές
στις κοινοτικές διατάξεις αφορούν και την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων.
Με το Ν.3763/2009/ΦΕΚ 80 Α΄ έγινε ενσωμάτωση της οδηγίας
2008/8/ΕΚ/12.2.2008 και με νόμο (επίκειται ψήφιση έως 01/01/2010 σύμφωνα
με το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/117/ΕΚ), την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009
ενσωματώνεται η οδηγία 2008/117/ΕΚ/16.12.2008, στις εθνικές διατάξεις.
Β. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για πράξεις που πραγματοποιούνται από
01/01/2010 και εφεξής, επέρχονται οι εξής αλλαγές στην υποβολή των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων:

130

Κύρωση με το Ν.2859/2000
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α) Περιλαμβάνονται και οι πράξεις των ενδοκοινοτικών παροχών ή λήψεων
υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική
αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον:
i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και
υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται
για πράξη λήπτη),
ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται
οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από το
λήπτη.
Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών,
για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι
αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των
υπηρεσιών να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α., σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα υπόχρεα σε
υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να
επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε
συναλλαγή που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Η επαλήθευση γίνεται από το Δ΄ Τμήμα της Δ/νσης Φ.Π.Α. (Διοικητικής
Συνεργασίας & Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που
διατίθεται για το σκοπό αυτό.
β) Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα
και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτως του τρόπου
υποβολής τους (σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του
ειδικού δικτύου TAXISnet). Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με
ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην
εξαιρέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και
την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009.
γ) Με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009 ορίστηκε ο τύπος των νέων εντύπων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πιο συγκεκριμένα του ανακεφαλαιωτικού
πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών131
και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και
λήψεων υπηρεσιών132 καθώς και το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος
υποβολής τους.
Τα νέα έντυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύουν από 01/01/2010
ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό η υποβολή των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων που αφορούν πράξεις έως την 31/12/2009 και
υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή θα πραγματοποιείται με
τη χρήση των νέων εντύπων.
δ) Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι οδηγίες συμπλήρωσης των
εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών
και λήψεων υπηρεσιών και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών
131
132

Έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS
Έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 147

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίστηκαν με την
ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009, που πλέον δεν είναι ενσωματωμένες στο πίσω
μέρος των εντύπων.
Οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων θα είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή
στις Δ.Ο.Υ. καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
ε) Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι το τέλος του μήνα
υποβολής τους.
Γ. Χρόνος δήλωσης των πραγματοποιηθέντων πράξεων στους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.
Οι πράξεις που πραγματοποιούνται δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες την ημερολογιακή περίοδο και από 01/01/2010 τον ημερολογιακό μήνα
που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16,18
του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το Ν.2859/2000), όπως ισχύει.
Πιο συγκεκριμένα:
α) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αγαθών
εφαρμόζονται τα όσα έχουν οριστεί έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι στην
περίπτωση είσπραξης αντιπαροχής, ως προκαταβολή, πριν την παράδοση των
αγαθών, η πράξη αυτή πρέπει να δηλώνεται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
κατά το χρόνο της είσπραξης και για το ποσό που εισπράττεται.
β) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο χρόνος
δήλωσης των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι:
i) Ο χρόνος πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, ή ο χρόνος που έχει
συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για τις
οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά, ή ο χρόνος είσπραξης της
αντιπαροχής σε περίπτωση προκαταβολής πριν την παροχή των υπηρεσιών.
ii) η λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον:
α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους
συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και
β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές
στη διάρκεια της περιόδου παροχής των.
Για παράδειγμα
Γερμανική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε Ελληνική επιχείρηση
που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών
αρχίζει τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2011.
Εάν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και το
τέλος του ημερολογιακού έτους 2010 δεν πραγματοποιηθεί καταβολή της
αντιπαροχής, ή μέρους αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων,
ή άλλη πληρωμή, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους το
μέρος των λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί133.
Τέλος σημειώνεται ότι τυχόν εκπτώσεις που χορηγούνται στην ενδοκοινοτική
παροχή υπηρεσιών δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
133
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Δ. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων από μετασχηματιζόμενες
επιχειρήσεις.
Προκειμένου για την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α΄137) και τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθ.
1055240/439/0015/9.5.1995/ ΠΟΛ.1131/9.5.1995 εγκύκλιο, παρέχονται οι
ακόλουθες οδηγίες:
Για λόγους τόσο διαδικαστικών όσο και πρακτικών δυσχερειών που προκύπτουν
κατά το στάδιο του μετασχηματισμού, διευκρινίζεται ότι, η υποβολή των
μηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων134, για την ημερολογιακή περίοδο που
αφορά από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και
μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού θα γίνεται στο όνομα των
επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν τις σχετικές πράξεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που διενεργούν οι
μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες, αναρροφώμενες επιχειρήσεις, ή η νέα
επιχείρηση, με την χρησιμοποίηση του δικού τους Α.Φ.Μ., θα υποβάλλουν
μηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στο όνομα τους δηλώνοντας ολόκληρη
την αντίστοιχη ημερολογιακή περίοδο.
Για παράδειγμα, για ημερολογιακή περίοδο 01.01.2010-31.01.2010 και
επιχείρηση που μετασχηματίζεται με χρόνο ολοκλήρωσης του ισολογισμού
μετασχηματισμού την 13.01.2010, για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί
από την μετασχηματιζόμενη επιχείρηση από 01.01.2010 έως 13.01.2010 θα
υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας αναγράφοντας στο πεδίο 006
(ημερολογιακή περίοδο) ολόκληρη την μηνιαία ημερολογιακή περίοδο δηλ.
01.01.2010 έως 31.1.2010 και στο πεδίο 021 (Α.Φ.Μ.) τον Α.Φ.Μ. της.
Ομοίως, για ημερολογιακή περίοδο 01.01.2010-31.01.2010 και επιχείρηση
προερχόμενη από τον μετασχηματισμό με χρόνο ολοκλήρωσης του ισολογισμού
μετασχηματισμού την 13.01.2010, για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί
από τη νέα επιχείρηση από 14.01.2010 έως τη λήξη της μηνιαίας ημερολογιακής
περιόδου θα υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας αναγράφοντας στο πεδίο
006 (ημερολογιακή περίοδος) ολόκληρη τη μηνιαία ημερολογιακή περίοδο
01.01.2010 έως 31.1.2010 και στο πεδίο 021 (Α.Φ.Μ.) τον Α.Φ.Μ. της νέας
επιχείρησης.
Ε. Δήλωση της έναρξης ή παύσης της ενδοκοινοτικής παροχής και λήψης
υπηρεσιών.
Με το Ν. 3763/2009/ΦΕΚ80Α΄ προστέθηκαν νέες περιπτώσεις δ' και ε' στην
παράγραφο 1 του άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις οποίες το
πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένο να δηλώνει
την έναρξη ή την παύση της παροχής ή λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.
Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται με «την υποβολή δήλωσης
έναρξης/μεταβολής εργασιών» στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η
δήλωση είναι απαραίτητη για την ενημέρωση του μητρώου του υπόχρεου για
υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα προσώπου και ειδικότερα για τις ανάγκες
του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς Φ.Π.Α. (VIES) και την
134
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δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών από το πρόσωπο
αυτό. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται και για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις
και αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΣΤ. Οδηγίες για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη
μορφή στις Δ.Ο.Υ.
Προκειμένου για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στις Δ.Ο.Υ. σε
έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009
διευκρινίζονται τα εξής:
α) Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο στη
Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα εφόσον
αφορούν πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν πριν την 1.7.2003 προκειμένου να
αποστέλλεται το ένα αντίγραφο στη Γ.Γ.Π.Σ. για περαιτέρω μηχανογραφική
επεξεργασία. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο υπόχρεο
για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο.
Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. στη διεύθυνση:
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο,
Τ.Κ. 18346 (Δ/ΝΣΗ 32η Γραφείο Φ.Π.Α.)
και με την ένδειξη «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ-VIES» ή
«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ–VIES».
Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο στη
Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα εφόσον
αφορούν πράξεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται μετά
την 1.7.2003. Στην περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται αντίγραφο για
μηχανογραφική επεξεργασία στη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο θα παραμένει στη
Δ.Ο.Υ. προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών
γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS. Το ένα
αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο υπόχρεο για υποβολή
ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο.
Εξαιρετικά, τόσο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ.,
όσο και οι εποχιακές επιχειρήσεις, μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω
αντίτυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη
επιστολή. Η Δ.Ο.Υ. αφού παραλάβει την επιστολή θα επιστρέφει ταχυδρομικά
στο υπόχρεο για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο, το ένα
αντίτυπο.
β) Οι υποκείμενοι που έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων με
μηχανογραφικά
μέσα
μπορούν
να
υποβάλλουν
εκτυπωμένους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούν τις
εκάστοτε προδιαγραφές του αντίστοιχου εντύπου που ορίζεται και εκδίδεται
από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η υποβολή των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων με μαγνητικά μέσα δεν προβλέπεται.
Η σχεδίαση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχει γίνει κατά τρόπο
ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους με Η/Υ και η εκτύπωσή τους σε
εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση των
σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24''. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δίνεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή ώστε όλα τα
στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
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Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που
υποβάλλονται.
γ) Σχετικά με την εισαγωγή στο ΤΑΧΙS των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών
των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από τις Δ.Ο.Υ. παρέχουμε τις ακόλουθες
οδηγίες:
1. Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ., με ευθύνη των προϊσταμένων
τους καθώς και των αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής
τους. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που
παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα
καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Από την επόμενη ημέρα, οι πληροφορίες για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
θα προωθούνται στις αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών, όπως
προβλέπεται στον Κανονισμό 1798/2003/7.10.2003 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, όπως ισχύει, γι΄ αυτό και οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να
διαγραφούν ή να μεταβληθούν.
2. Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία της εισαγωγής στο σύστημα ΤΑΧΙS
των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος στη
συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση αναλυτικής γραμμής του πίνακα και
οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
προσώπου, αυτό θα καλείται για τη διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους,
προκειμένου να υποβληθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τα σωστά στοιχεία.
Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας δεν θα καταχωρείται στην περίπτωση που το
υπόχρεο πρόσωπο δεν προσέλθει για τη διόρθωση του λάθους. Στην
περίπτωση που ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει λάθος που αφορά
την καταχώρηση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πρέπει να
επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του συγκεκριμένου ΑΦΜ/ΦΠΑ, από το Δ' Τμήμα
της Δ/νσης ΦΠΑ (VIES) ή την διαθέσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία.
3. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στο TAXIS των
αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος στη
συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση αναλυτικής γραμμής του πίνακα που
οφείλεται σε υπαιτιότητα υπαλλήλου, τα δεδομένα των αναλυτικών γραμμών
μπορούν να μεταβληθούν – διορθωθούν έως την τελευταία ημέρα πριν τη
διαβίβαση των πληροφοριών στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Από την επόμενη
ημέρα οι δηλώσεις αυτές, δεν θα επιδέχονται μεταβολή, διόρθωση ή διαγραφή.
Η διόρθωση, ή η μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με διορθωτική εγγραφή,
σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία του συστήματος TAXIS. Κάθε άλλη
εγκύκλιος με την οποία έχουν δοθεί διευκρινίσεις ή οδηγίες για θέματα που
αφορούν τα όσα διευκρινίζονται στην παρούσα παύει να ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ
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Έντυπο Φ4 «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Α. Γενικές Οδηγίες
1. Περιεχόμενο και υπόχρεοι υποβολής του πίνακα.
Τον πίνακα αυτό υποβάλλουν τα πρόσωπα που διαθέτουν αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) στην Ελλάδα και πραγματοποιούν:
α) Παράδοση αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο
κράτος μέλος, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο
φόρο νομικό πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή στο άλλο κράτος
μέλος και διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος αυτό.
Ειδικότερα, στον πίνακα αναγράφονται και οι παραδόσεις αγαθών από την
Ελλάδα προς άλλο Κράτος Μέλος (π.χ. Βουλγαρία) τα οποία εισήχθησαν στην
Ελλάδα από Τρίτη χώρα (π.χ. Κίνα) με απαλλαγή από το ΦΠΑ135.
β) Μεταφορά αγαθών της επιχείρησής τους προς ένα άλλο κράτος μέλος, κατά
την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει. Στην
περίπτωση αυτή ως αριθμός μητρώου ΦΠΑ του αγοραστή αναγράφεται αυτός
που διαθέτουν ή του φορολογικού τους αντιπροσώπου στο κράτος μέλος
άφιξης της μεταφοράς.
γ) Οιονεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις (τριγωνικές συναλλαγές). Η αξία αυτών
καταχωρείται στην στήλη 6.
Παράδειγμα:
Έστω τρεις υποκείμενοι (α, β, γ) εγκαταστημένοι αντίστοιχα σε τρία
διαφορετικά κράτη μέλη (Α, Β, Γ). Στην περίπτωση που ο α τιμολογεί αγαθά
στον β και ο β τιμολογεί στον γ, ενώ τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας από
τον α στον γ, τότε έχουμε μια κανονική παράδοση από τον α στον β και μια
οιονεί ενδοκοινοτική παράδοση από τον β στον γ. Ο β δηλώνει το τιμολόγιο που
εκδίδει στον γ στη στήλη 6 του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή και τα τρία
πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασής
τους.
δ) παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας δεν είναι το
εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. α΄, και για τις
οποίες ο λήπτης της υπηρεσίας διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο κράτος μέλος και
είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου (πράξη λήπτη).
Στα στοιχεία που υποβάλλονται με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν
περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο
κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει πριν από
την πραγματοποίηση των πράξεων που δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό
πίνακα, να εγγράφονται στο σύστημα VIES (με υποβολή δήλωσης «μεταβολών
– μετάταξης» στη Δ.Ο.Υ.) και να επαληθεύουν μέσω του συστήματος αυτού τον
ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών (σχετ. άρθρο
36 Κώδικα ΦΠΑ παρ. 5 και 5α) πριν από κάθε συναλλαγή.
2. Στον πίνακα δεν καταχωρούνται:
α) η εξαγωγή αγαθών σε χώρες που δεν ανήκουν στο έδαφος της Κοινότητας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και οι

135

Χρησιμοποιώντας την τελωνειακή διαδικασία 42.00

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 152

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
εξομοιούμενες με αυτές πράξεις των διεθνών μεταφορών (σχετ. άρθρο 24 του
Κώδικα ΦΠΑ).
β) η παράδοση αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο
κράτος μέλος και επιβαρύνονται με ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας ή
απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με λοιπές
διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ πλην του άρθρου 28 (παρ.1α',γ').
Ενδεικτικά αναφέρονται:
2.1. η παράδοση αγαθών από πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα αποκλειστικά
απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν
έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί δικαίωμα έκπτωσης
π.χ. πώληση παγίου από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που παρέχει
αποκλειστικά ιατρικές υπηρεσίες,
2.2. η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που
απαλλάσσονται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου
εργασιών, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ
(στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα
VIES),
2.3. η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο
μεταπωλητή μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής,
συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ή διοργανωτή δημοπρασίας, που ενεργεί με
την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Κώδικα Φ.Π.Α.136.
γ) η παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που διαθέτει αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ στην Ελλάδα σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) σε άλλο κράτος μέλος εφόσον:
2.4. Ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας και η παρεχόμενη
υπηρεσία:
α) επιβαρύνεται με ΦΠΑ
π.χ. υπηρεσίες εστίασης που εκτελούνται στην Ελλάδα ή
β) απαλλάσσεται από το ΦΠΑ
π.χ. δικαίωμα εισόδου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιείται στην
Ελλάδα ή
2.5. Ο τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας και υπόχρεος στο
φόρο δεν είναι ο λήπτης των υπηρεσιών αλλά αυτός που παρέχει την υπηρεσία
π.χ. παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με ακίνητο που βρίσκεται σε άλλο
κράτος μέλος ή
2.6. Ο τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, υπόχρεος στο
φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών και οι εν λόγω υπηρεσίες απαλλάσσονται
από το φόρο στο κράτος μέλος του λήπτη
π.χ. παροχή νομικών υπηρεσιών σε υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος
μέλος όπου οι νομικές υπηρεσίες απαλλάσσονται.
δ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται χωρίς
αντιπαροχή (δωρεάν).
3. Φορολογητέα αξία:
α) Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:
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3.1. Η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών
ή αυτός που παρέχει υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που
συνδέεται άμεσα με αυτή.
Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται137 οι τόκοι των επί πιστώσει
πωλήσεων138, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής
επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα
έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς,
φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας.
3.2. Στην περίπτωση μεταφοράς αγαθών της επιχείρησης προς ένα άλλο
κράτος μέλος, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα
ΦΠΑ, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν
υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης
των πράξεων αυτών.
β) Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:
Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις καθώς και οι επιστροφές
του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης της παράδοσης
αγαθών. Η φορολογητέα αξία μειώνεται επίσης κατά την αξία των ειδών
συσκευασίας που επιστρέφονται από τους αγοραστές.
4. Χρόνος δήλωσης των συναλλαγών:
Η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών καθώς και η παροχή υπηρεσιών δηλώνονται
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο (ημερολογιακό
μήνα) που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο. Στην ενδοκοινοτική
παράδοση αγαθών ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του
τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη
15η του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική
παράδοση των αγαθών.
Η ενδοκοινοτική παράδοση πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά
τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά και όταν ο προμηθευτής
των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, κατά το χρόνο που
αρχίζει η αποστολή των αγαθών.
Στην περίπτωση που η αντιπαροχή εισπράττεται πριν την παράδοση των
αγαθών ως προκαταβολή, ο χρόνος είσπραξης της προκαταβολής αποτελεί το
χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο και η συναλλαγή
πρέπει να δηλωθεί στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα (κατά το μέρος της
είσπραξης).
Στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το
δημόσιο και οι συναλλαγές πρέπει να δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό
πίνακα κατά το χρόνο:
α) πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών,
β) είσπραξης στην περίπτωση που η αντιπαροχή εισπράττεται πριν την παροχή
των υπηρεσιών ως προκαταβολή,
γ) που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης, στην περίπτωση που η
αντιπαροχή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται περιοδικά.
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Ειδικότερα η ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι
πραγματοποιείται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός για τις πράξεις αυτές κατά
τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον:
α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους
συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και
β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές
στη διάρκεια της περιόδου παροχής των.
Η λήξη του ημερολογιακού έτους αποτελεί το χρόνο δήλωσης των πράξεων
αυτών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το μέρος που έχουν
πραγματοποιηθεί.
Οι εκπτώσεις που χορηγούνται και οι επιστροφές των αγαθών που
πραγματοποιούνται, δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Β. Χρόνος και τρόπος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
1. Γενικά.
Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται
στην περίπτωση Α΄ και υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό μήνα για πράξεις
που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.
Αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο ο υπόχρεος δεν πραγματοποίησε
ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εκπτώσεις ή
επιστροφές, δεν υποχρεούται να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Οι υπόχρεοι υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου, μετά από αίτηση/εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet
(www.taxisnet.gr), πιστοποιούνται και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη.
Η πρόσβαση στο ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος και
του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το υπόχρεο πρόσωπο. Οι κωδικοί αποτελούν
απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο υπόχρεο πρόσωπο να
τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή τα
πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν τη
δυνατότητα χρήσης τους.
Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς
καταχώρησης αυτών στο ειδικό δίκτυο TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον
αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησης των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων.
2. Υποβολή του αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα.
α) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το
υπόχρεο πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet (εκτός εξαιρέσεων – βλέπε περίπτωση β΄).
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η
26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία
αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία
μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει
τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την
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υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη
μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών
πινάκων μπορεί να πραγματοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ). Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που υποβάλλεται με
ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ νέου με
ηλεκτρονικό τρόπο εφόσον η διαγραφή και η υποβολή πραγματοποιούνται πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Σε περίπτωση που το σύστημα TAXISnet δεν κάνει δεκτή τη διαγραφή και την
υποβολή νέου αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα, αυτός θεωρείται διορθωτικός και
πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή).
β) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το
υπόχρεο πρόσωπο υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις:
β1. Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:
β1α. τους υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των
αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
β1β. τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα
έκπτωσης.
β2. Το ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους δήμους,
τις κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β3. Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε
αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση
μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
β4. Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται,
διασπώνται ή απορροφώνται.
β5. Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών
εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν
από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής
περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και για
την ίδια ημερολογιακή περίοδο.
β6. Την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ως καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή των εμπρόθεσμων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η
ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία
αφορά. Σε περίπτωση αργίας, ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας,
η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη
τοπικά εργάσιμη ημέρα.
γ) Στην περίπτωση που το υπόχρεο για την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού
πίνακα πρόσωπο προβεί σε παύση εργασιών και στη συνέχεια σε νέα έναρξη
εργασιών κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού μήνα, θα πρέπει να
ενεργήσει ως εξής:
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γ1. κατά τη διακοπή των εργασιών, μαζί με τη δήλωση ΦΠΑ, θα υποβάλλει
ηλεκτρονικά και έναν αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τις πράξεις που έχουν
πραγματοποιηθεί από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα έως τη δήλωση της
παύσης.
γ2. κατά τη νέα έναρξη εργασιών, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί πράξεις από
το χρόνο της νέας έναρξης των εργασιών μέχρι το τέλος του ημερολογιακού
μήνα, θα πρέπει να υποβάλει νέο αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, σε έντυπη
μορφή στη Δ.Ο.Υ..
δ) Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), για την υποβολή των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την Εγκύκλιο
1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009.
3. Υποβολή εκπρόθεσμου πίνακα, μη υποβολή πίνακα και μη ορθή
απεικόνιση των συναλλαγών στον πίνακα.
α) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, η μη υποβολή
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εφόσον υπάρχει υποχρέωση καθώς και η μη ορθή
απεικόνιση των συναλλαγών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που διαπιστώνεται
από τον έλεγχο, αποτελούν παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από
τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και υπόκεινται στο πρόστιμο που προβλέπεται
από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2523/1997 (βλέπε και Εγκύκλιο
ΠΟΛ.1317/2.12.1997).
β) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται σε κάθε
περίπτωση με έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
4. Υποβολή διορθωτικού πίνακα.
α) Ο διορθωτικός πίνακας υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή) χωρίς την
καταβολή προστίμου (σχετ. Εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997).
β) Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε
συγκεκριμένη ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ή
καταχωρήθηκε λανθασμένα το μητρώο ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου (το
πρόθεμα της χώρας ή ο αριθμός) ή η φορολογητέα αξία, θα πρέπει να
υποβληθεί διορθωτικός πίνακας.
Η συμπλήρωση του πίνακα γίνεται ως εξής:
4.1. Στην περίπτωση καταχώρησης στην οποία:
α) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει καταχωρηθεί λανθασμένα ή
β) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου και τα πεδία της φορολογητέας αξίας
έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα:
4.2. θα γραφεί σε μία γραμμή ο λανθασμένος ΑΦΜ/ΦΠΑ, οι στήλες των αξιών
που δεν είχαν καταχωρηθεί αξίες θα παραμείνουν κενές και στις στήλες των
αξιών που είχαν καταχωρηθεί αξίες θα αναγραφεί ο αριθμός μηδέν (0),
4.3. στην αμέσως επόμενη σειρά θα γραφεί ο ορθός ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά
στοιχεία φορολογητέας αξίας στις αντίστοιχες στήλες (συμπληρώνονται δύο
γραμμές).
4.4. Στην περίπτωση καταχώρησης που ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου
έχει αναγραφεί σωστά ωστόσο υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση όσον αφορά
τα πεδία της φορολογητέας αξίας, θα αναγραφεί σε μία και μόνο σειρά εκ νέου
ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά ποσά στα πεδία της φορολογητέας αξίας.
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4.5. Στο διορθωτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα αναγράφονται μόνο οι γραμμές
για τις οποίες υπάρχει λάθος στην καταχώρησή τους ενώ δεν αναγράφονται εκ
νέου οι γραμμές για τις οποίες δεν υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση στον
αρχικά υποβληθέντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα.
α) Συμπλήρωση
κωδ. 001 – 023 στην περίπτωση έντυπης υποβολής.
Κωδ.006: Γράψτε αναλυτικά τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στο μήνα
αναφοράς (π.χ. 01/03/2010 – 31/03/2010), ή το τρίμηνο αναφοράς στην
περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για πράξεις που έχουν
πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2010.
Κωδ.007: Διαγραμμίστε με Χ αν ο πίνακας είναι διορθωτικός.
Κωδ.008: Γράψτε το τρίμηνο (1,2,3,4) που περιλαμβάνει το μήνα αναφοράς, ή
το τρίμηνο αναφοράς στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός
πίνακας για τις ημερολογιακές περιόδους πριν την 01/01/2010, όπως
συμπληρώθηκε στον κωδ.006, καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του
ημερολογιακού έτους (π.χ. 1 / 10 για το πρώτο τρίμηνο του 2010).
Κωδ.009: Γράψτε ολογράφως το μήνα αναφοράς (π.χ. ΜΑΡΤΙΟΣ). Το πεδίο δεν
συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ.006 έχει αναγραφεί τρίμηνη
ημερολογιακή περίοδος.
Κωδ.010: Συμπληρώστε με αριθμό το μήνα αναφοράς (π.χ. 03 για το Μάρτιο).
Το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ.006 έχει
αναγραφεί τρίμηνη ημερολογιακή περίοδος. Για τη συμπλήρωση των κωδ. από
011 έως και 020 δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διευκρινίσεις.
Κωδ.021: Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από τις Ανώνυμες Εταιρείες.
Κωδ.022: Διαγραμμίστε με (Χ) στο πεδίο επιβεβαιώνοντας ότι το νόμισμα
συμπλήρωσης της δήλωσης είναι το ΕΥΡΩ.
Κωδ. 023: Γράψτε τον αύξοντα αριθμό σελίδας και το σύνολο των σελίδων.
Αν συμπληρωθεί μόνο μια σελίδα θα γραφτεί η ένδειξη 01/01. Αν μία σελίδα
εντύπου δεν επαρκεί για τις πράξεις που δηλώνονται, πρέπει να συμπληρωθούν
και άλλες σελίδες του εντύπου. Αν π.χ. συμπληρωθούν συνολικά 3 σελίδες, στον
κωδ. 023 και προκειμένου για τη δεύτερη σελίδα, θα γραφεί η ένδειξη 02/03.
β) Συμπλήρωση του Πίνακα Β'.
Για κάθε αντισυμβαλλόμενο θα χρησιμοποιείται μια μόνο σειρά, στην οποία θα
αναγράφεται η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών ή των παρεχόμενων
υπηρεσιών που έγιναν από αυτόν μέσα στην ημερολογιακή περίοδο.
Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης πράξεων για τις οποίες
τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους
μέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, η αξία θα μετατρέπεται σε
«ευρώ» λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος του κράτους μέλους
προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Πιο συγκεκριμένα:
β1. στη στήλη (1) είναι προεκτυπωμένoς ο αύξων αριθμός κάθε εγγραφής.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης και δεύτερης, τρίτης, κ.λ.π. σελίδας για την ίδια
ημερολογιακή περίοδο κάθε σελίδα θα έχει τη δική της αύξουσα αρίθμηση,
όπως αυτή είναι προεκτυπωμένη.
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β2. Στη στήλη (2) αναγράφεται ονομαστικά η χώρα του αντισυμβαλλόμενου
(π.χ. Ισπανία).
β3. Στη στήλη (3) αναγράφεται το πρόθεμα της χώρας του αντισυμβαλλόμενου.
Το πρόθεμα αυτό κατά χώρα είναι:
α/α Χώρα
Σύμβολο
1
Αυστρία
ΑΤ
2
Βέλγιο
BE
3
Βουλγαρία
BG
4
Γαλλία
FR
5
Γερμανία
DΕ
6
Δανία
DΚ
7
Εσθονία
ΕΕ
8
Ιρλανδία
ΙΕ
9
Ισπανία
ES
10 Ιταλία
ΙΤ
11 Κύπρος
CΥ
12 Λετονία
LV
13 Λιθουανία
LT
14 Λουξεμβούργο LU
15 Μάλτα
ΜΤ
16 Μεγ. Bρετανία GB
17 Ολλανδία
ΝL
18 Ουγγαρία
HU
19 Πολωνία
PL
20 Πορτογαλία
ΡΤ
21 Ρουμανία
RO
22 Σλοβακία
SK
23 Σλοβενία
SI
24 Σουηδία
SE
25 Τσεχία
CZ
26 Φινλανδία
FI
27 Ελλάς
EL
β4. Στη στήλη (4) αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του
αντισυμβαλλόμενου.
Το πλήθος των χαρακτήρων του αριθμού μητρώου κατά χώρα είναι:
α/α Χώρα
Σύμβολο Πλήθος χαρακτήρων
1
Αυστρία
ΑΤ
U+8
2
Βέλγιο
BE
10
3
Βουλγαρία
BG
9 ή 10
4
Γαλλία
FR
11
5
Γερμανία
DΕ
9
6
Δανία
DΚ
8
7
Εσθονία
ΕΕ
9
8
Ιρλανδία
ΙΕ
8
9
Ισπανία
ES
9
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μεγ. Bρετανία
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχία
Φινλανδία
Ελλάς

ΙΤ
CΥ
LV
LT
LU
ΜΤ
GB
ΝL
HU
PL
ΡΤ
RO
SK
SI
SE
CZ
FI
EL

11
9
11
9 ή 12
8
8
9
12
8
10
9
6 έως 10
9 ή 10
8
12
8 με 10
8

Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου γίνεται από την αρχή και όχι από το τέλος
του 12θέσιου πεδίου, π.χ. ένας Γερμανικός Αριθμός Μητρώου θα γραφεί:
Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι Ι Ι Ι και όχι Ι Ι Ι Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι
β5. Στη στήλη (5) γράφεται η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών
(συνολική αξία). Εφόσον για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και για
συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούνται μόνο εκπτώσεις ή επιστροφές,
αυτές θα καταχωρούνται με αρνητικό πρόσημο. Σε περίπτωση που για
συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και για συγκεκριμένο πρόσωπο
πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή επιστροφές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις, οι
συναλλαγές θα δηλώνονται αθροιστικά στην ίδια σειρά (η αξία των εκπτώσεων
ή επιστροφών θα αφαιρείται από την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων).
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό θα
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ σε περίπτωση μηδενικού
αποτελέσματος θα αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).
β6. Στη στήλη (6) (και μόνο σε αυτή) γράφεται η αξία των οιονεί
ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές), όπως αυτές
προσδιορίζονται στην περίπτωση Α.1.γ.
β7. Στη στήλη (7) καταχωρείται η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην
περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων οι συναλλαγές καταχωρούνται αθροιστικά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη στήλη (5).
β8. Τα επί μέρους αθροίσματα της στήλης (5), (6) και (7) αναγράφονται στα
σύνολα σελίδας στη σειρά 26. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-).
Σημειώνεται ότι, εάν υποβληθεί δεύτερο, τρίτο κ.λπ. έντυπο για την ίδια
ημερολογιακή περίοδο, σε κάθε σελίδα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό
άθροισμα, χωρίς πουθενά να αναγραφεί το συνολικό άθροισμα όλων των

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 160

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
σελίδων. Δηλαδή το άθροισμα της προηγούμενης σελίδας δεν μεταφέρεται
στην επόμενη.
Η δήλωση υπογράφεται από τον δηλούντα, το λογιστή του και τον υπάλληλο
που παραλαμβάνει.
Τα στοιχεία των φορολογουμένων είναι απόρρητα. Διατηρούνται από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε αρχείο, που υπάγεται στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το
Ν.2472/97 και τις ειδικές ρυθμίσεις των φορολογικών νόμων, του φορολογικού
απορρήτου. Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που
τον αφορούν.
Έντυπο Φ5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Α. Γενικές Οδηγίες
1. Περιεχόμενο και υπόχρεοι υποβολής του πίνακα.
Τον πίνακα αυτό υποβάλλουν τα πρόσωπα που διαθέτουν αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α) στην Ελλάδα και:
α) Πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 11 παρ.1,2 και 12 του Κώδικα Φ.Π.Α. ν.2859/2000 όπως
ισχύει) καθώς και αποκτήσεις που αποδεικνύουν ότι έγιναν με σκοπό την
μεταγενέστερη παράδοση εντός άλλου κράτους – μέλους (σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Φ.Π.Α. όπως ισχύει).
β) Λαμβάνουν υπηρεσίες από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο
κράτος μέλος, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας
(σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14) και για τις
οποίες είναι υπόχρεα στο φόρο (πράξεις λήπτη). Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει
προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο
εσωτερικό της χώρας.
Τα πρόσωπα αυτά πρέπει πριν από την πραγματοποίηση των πράξεων που
δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, να εγγράφονται στο σύστημα VIES
(με υποβολή δήλωσης «μεταβολών – μετάταξης» στη Δ.Ο.Υ.) και να
επαληθεύουν μέσω του συστήματος αυτού, τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του προμηθευτή ή
αυτού που τους παρέχει τις υπηρεσίες (σχετ. άρθρο 36 Κώδικα ΦΠΑ παρ. 5 και
5β) πριν από κάθε συναλλαγή.
Το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των
αγροτών (του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α.) ή που πραγματοποιεί μόνο
παραδόσεις αγαθών - παροχές υπηρεσιών που δεν του παρέχουν κανένα
δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και το μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο,
οφείλουν να αποκτούν ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εγγράφονται στο σύστημα VIES για τις
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν, εφόσον, το ύψος των
συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό
των 10.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη οι αποκτήσεις από όλα τα κράτη μέλη
κατά την προηγούμενη ή κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, ενώ η
υποχρέωση αυτή ισχύει χωρίς όριο για τα καινούρια μεταφορικά μέσα και τα
προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης). Τα πρόσωπα αυτά
εφόσον το επιθυμούν μπορούν να αποκτούν ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εγγράφονται στο
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σύστημα VIES για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν
ανεξαρτήτως ποσού (με δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. η οποία ισχύει τουλάχιστον για
δύο διαχειριστικές περιόδους).
2. Ειδικότερα στον πίνακα καταχωρούνται:
α) Οι αποκτήσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας που αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος, εφόσον ο πωλητής και ο αγοραστής
διαθέτουν Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στη χώρα τους.
β) Η παραλαβή αγαθών στην Ελλάδα από πρόσωπο που διαθέτει
Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. και τα οποία, είτε αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος από
το ίδιο πρόσωπο για τις ανάγκες του, είτε μεταφέρονται από άλλο κράτος –
μέλος στο εσωτερικό της χώρας κατά ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου και
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση
με το ν.2859/2000 όπως ισχύει). Στις περιπτώσεις αυτές ως αριθμός μητρώου
ΦΠΑ του προμηθευτή αναγράφεται αυτός που διαθέτει το πρόσωπο αυτό ή ο
φορολογικός του αντιπρόσωπος στο κράτος μέλος αποστολής των αγαθών.
γ) Οι αποκτήσεις από άλλα Κ.Μ. που προορίζονται για παραδόσεις σε άλλο
κράτος μέλος (τριγωνικές συναλλαγές). Η αξία αυτών καταχωρείται στην στήλη
6.
Παράδειγμα:
Έστω τρεις υποκείμενοι (α, β, γ) εγκαταστημένοι αντίστοιχα σε τρία Κράτη Μέλη
(Α, Β, Γ). Στην περίπτωση που ο α τιμολογεί αγαθά στο β και o β τιμολογεί στο γ,
ενώ τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας από τον α στο γ, τότε ο γ
πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση από τον β και ο β πραγματοποιεί
απόκτηση από το Κ.Μ. (Α) που προορίζεται για παράδοση αγαθού στο Κ.Μ. (Γ)
και στον γ (τριγωνική συναλλαγή). Ο β για αυτήν τη συναλλαγή πρέπει να
υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα και να δηλώσει το τιμολόγιο που δέχεται
από τον α στη στήλη 6 του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή και τα τρία πρόσωπα
πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους.
δ) σύμφωνα με τα ανωτέρω, και οι αποκτήσεις αγαθών στην Ελλάδα που
αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο Κράτος Μέλος (π.χ Ιταλία) στο οποίο
εισήχθησαν από Τρίτη χώρα (π.χ Κίνα) με απαλλαγή από το ΦΠΑ
(χρησιμοποιώντας την τελωνειακή διαδικασία 42.00).
3. Στον πίνακα δεν καταχωρούνται:
α) η απόκτηση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας τα οποία αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος και των οποίων η παράδοση
πραγματοποιείται από:
α1. υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή μεταχειρισμένων αγαθών και
αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ή διοργανωτή
δημοπρασίας, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή εφόσον τα αποκτηθέντα
αγαθά φορολογήθηκαν στο άλλο κράτος – μέλος.
α2. πωλητή μη υποκείμενο στο φόρο o οποίος δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο
άλλο κράτος μέλος.
α3. πωλητή που απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος
ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του. Στην
περίπτωση αυτή ο πωλητής δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα του.
α4. πωλητή υποκείμενο στο φόρο ο οποίος παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή
μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας. Στην
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περίπτωση αυτή τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας και υπόχρεος
στο φόρο ο πωλητής των αγαθών.
β) η απόκτηση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας τα οποία αποστέλλονται ή
μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος και των οποίων:
β1. η εισαγωγή ή η παράδοση απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από το
φόρο (π.χ. η απόκτηση αγαθού που χρησιμοποιήθηκε σε αφορολόγητη
δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος όπως η πώληση παγίου από πρόσωπο
που παρέχει αποκλειστικά ιατρικές υπηρεσίες, παραδόσεις στην Ελλάδα προς
διεθνείς οργανισμούς, πρεσβείες κ.λπ),
β2. η παράδοση φορολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, στο
άλλο κράτος μέλος,
β3. η παράδοση πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν).
γ) η παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ
(ΑΦΜ/ΦΠΑ) σε άλλο κράτος μέλος προς λήπτη που διαθέτει αριθμό μητρώου
ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) στην Ελλάδα εφόσον:
γ1. ο τόπος φορολογίας είναι το άλλο κράτος μέλος και η παρεχόμενη
υπηρεσία:
α) επιβαρύνεται με ΦΠΑ (π.χ. υπηρεσίες εστίασης που εκτελούνται στο άλλο
κράτος μέλος) ή
β) απαλλάσσεται από το ΦΠΑ (π.χ. δικαίωμα εισόδου σε εκπαιδευτικό
σεμινάριο που πραγματοποιείται στο άλλο κράτος μέλος) ή
γ2. ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας ωστόσο υπόχρεος στο
φόρο δεν είναι ο λήπτης της υπηρεσίας αλλά αυτός που παρέχει την υπηρεσία
(π.χ. παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με ακίνητο στην Ελλάδα) ή
γ3. ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας, υπόχρεος στο φόρο είναι
ο λήπτης των υπηρεσιών αλλά η εν λόγω υπηρεσία απαλλάσσεται από το φόρο
στο εσωτερικό της χώρας (π.χ. παροχή νομικών υπηρεσιών σε Έλληνα
υποκείμενο στο φόρο) ή
γ4. η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται χωρίς αντιπαροχή (δωρεάν).
4. Φορολογητέα αξία:
α) Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:
α1. Η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών
ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που
συνδέεται άμεσα με αυτή. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται
(ανεξαρτήτως εάν αναφέρονται διακριτά στο τιμολόγιο) οι τόκοι των επί
πιστώσει πωλήσεων (όχι οι τόκοι υπερημερίας), καθώς και τα παρεπόμενα
έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή το
λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας,
ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν
αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας.
α2. Στην περίπτωση μεταφοράς αγαθών από άλλο κράτος – μέλος στο
εσωτερικό της χώρας κατά ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου και τρίτου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. όπως ισχύει, η
τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή
αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων
αυτών.
β) Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:
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Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις, καθώς και οι επιστροφές
του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης της παράδοσης
αγαθών. Η φορολογητέα αξία μειώνεται επίσης κατά την αξία των ειδών
συσκευασίας που επιστρέφονται από τους αγοραστές.
5. Χρόνος δήλωσης των συναλλαγών:
Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών καθώς και η λήψη υπηρεσιών δηλώνονται
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο (ημερολογιακό
μήνα) που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο. Στην ενδοκοινοτική
απόκτηση αγαθών ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του
τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη
15η του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική
απόκτηση των αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται κατά το
χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά και
όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής
τους, κατά τον χρόνο που αρχίζει η αποστολή των αγαθών.
Στην περίπτωση που η αντιπαροχή καταβάλλεται πριν την απόκτηση των
αγαθών, ως προκαταβολή ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο κατά
το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου από τον αντισυμβαλλόμενο και την είσπραξη
της προκαταβολής.
Στην ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το
δημόσιο και οι συναλλαγές πρέπει να δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό
πίνακα κατά το χρόνο
α) πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών,
β) είσπραξης στην περίπτωση που η αντιπαροχή καταβάλλεται πριν την λήψη
των υπηρεσιών ως προκαταβολή,
γ) που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης, στην περίπτωση που η
αντιπαροχή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται περιοδικά.
Ειδικότερα η ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται
και ο φόρος καθίσταται απαιτητός για τις πράξεις αυτές κατά τη λήξη κάθε
ημερολογιακού έτους εφόσον:
α) πρόκειται για υπηρεσίες που λαμβάνονται συνεχώς και η λήψη τους
συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και
β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές
στη διάρκεια της περιόδου λήψης των. Η λήξη του ημερολογιακού έτους
αποτελεί το χρόνο δήλωσης των πράξεων αυτών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα
κατά το μέρος που έχουν πραγματοποιηθεί.
Οι εκπτώσεις που χορηγούνται και οι επιστροφές των αγαθών που
πραγματοποιούνται, δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Β. Χρόνος και τρόπος υποβολής του πίνακα.
1. Γενικά.
Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην
περίπτωση Α΄ και υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό μήνα για πράξεις που
πραγματοποιούνται από 01/01/2010.
Αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο ο υπόχρεος δεν πραγματοποίησε
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, λήψη υπηρεσιών, εκπτώσεις ή επιστροφές, δεν
υποχρεούται να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
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Οι υπόχρεοι υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου, μετά από αίτηση/εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet
(www.taxisnet.gr), πιστοποιούνται και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη.
Η πρόσβαση στο ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος και
του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το υπόχρεο πρόσωπο. Οι κωδικοί αποτελούν
απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο υπόχρεο πρόσωπο να
τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή πρόσωπα
της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν την δυνατότητα χρήσης
τους.
Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως
ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς
καταχώρησης αυτών στο ειδικό δίκτυο TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον
αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
2. Υποβολή του αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα.
α) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το
υπόχρεο πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet (εκτός εξαιρέσεων – βλέπε
περίπτωση β΄).
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η
26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία
αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία
μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού
δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών
πινάκων αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη
τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών
πινάκων μπορεί να πραγματοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ). Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που υποβάλλεται με
ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ νέου με
ηλεκτρονικό τρόπο εφόσον η διαγραφή και η υποβολή πραγματοποιούνται πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Σε περίπτωση που το σύστημα
TAXISnet δεν κάνει δεκτή τη διαγραφή και την υποβολή νέου αρχικού
εμπρόθεσμου πίνακα, αυτός θεωρείται διορθωτικός και πρέπει να υποβληθεί
στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή).
β) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το
υπόχρεο πρόσωπο υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις:
β1. Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:
β1α. τους υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των
αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
β1β. τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα
έκπτωσης.
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β2. Το ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους δήμους,
τις κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
β3. Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε
αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση
μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
β4. Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται,
διασπώνται ή απορροφώνται.
β5. Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών
εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν
από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής
περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα
για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και για
την ίδια ημερολογιακή περίοδο.
β6. Την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ως καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή των εμπρόθεσμων
ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η
ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία
αφορά. Σε περίπτωση αργίας, ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας,
η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη
τοπικά εργάσιμη ημέρα.
γ) Στην περίπτωση που το υπόχρεο για την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού
πίνακα πρόσωπο προβεί σε παύση εργασιών και στη συνέχεια σε νέα έναρξη
εργασιών κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού μήνα (φορολογικής
περιόδου), θα πρέπει να ενεργήσει ως εξής:
γ1. κατά τη διακοπή των εργασιών, μαζί με τη δήλωση ΦΠΑ, θα υποβάλλει
ηλεκτρονικά και έναν αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τις πράξεις που έχουν
πραγματοποιηθεί από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα έως τη δήλωση της
παύσης.
γ2. κατά τη νέα έναρξη εργασιών, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί πράξεις από
το χρόνο της νέας έναρξης των εργασιών μέχρι το τέλος του ημερολογιακού
μήνα, θα πρέπει να υποβάλει νέο αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, σε έντυπη
μορφή στη Δ.Ο.Υ..
δ) Στην περίπτωση επιχειρήσεων που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), για την υποβολή των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την Εγκύκλιο
1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009.
3. Υποβολή εκπρόθεσμου πίνακα, μη υποβολή πίνακα και μη ορθή
απεικόνιση των συναλλαγών στον πίνακα.
α) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, η μη υποβολή
του πίνακα εφόσον υπάρχει υποχρέωση καθώς και η μη ορθή απεικόνιση των
συναλλαγών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που διαπιστώνεται από τον έλεγχο,
αποτελούν παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις
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του Κώδικα ΦΠΑ και υπόκεινται στο πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4
παρ. 1 του Ν. 2523/1997139.
β) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται σε κάθε
περίπτωση σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
4. Υποβολή διορθωτικού πίνακα.
α) Ο διορθωτικός πίνακας υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή) χωρίς την
καταβολή προστίμου140.
β) Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε
συγκεκριμένη ενδοκοινοτική απόκτηση ή λήψη υπηρεσιών, ή καταχωρήθηκε
λανθασμένα το μητρώο ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου141 ή η φορολογητέα
αξία, θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός πίνακας.
Η συμπλήρωση του πίνακα γίνεται ως εξής:
β1. Στην περίπτωση καταχώρησης στην οποία:
β1α) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει καταχωρηθεί λανθασμένα ή
β1β) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου και τα πεδία της φορολογητέας
αξίας έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα:
β1β1. θα γραφεί σε μία γραμμή ο λανθασμένος ΑΦΜ/ΦΠΑ, οι στήλες των αξιών
που δεν είχαν καταχωρηθεί αξίες θα παραμείνουν κενές και στις στήλες των
αξιών που είχαν καταχωρηθεί αξίες θα αναγραφεί ο αριθμός μηδέν (0),
β1β2. στην αμέσως επόμενη σειρά θα γραφεί ο ορθός ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά
στοιχεία φορολογητέας αξίας στις αντίστοιχες στήλες (συμπληρώνονται δύο
γραμμές).
β1β3. Στην περίπτωση καταχώρησης που ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου
έχει αναγραφεί σωστά ωστόσο υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση όσον αφορά
τα πεδία της φορολογητέας αξίας, θα αναγραφεί σε μία και μόνο σειρά εκ νέου
ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά ποσά στα πεδία της φορολογητέας αξίας.
β1β4. Στον διορθωτικό πίνακα αναγράφονται μόνο οι γραμμές για τις οποίες
υπάρχει λάθος στην καταχώρησή τους ενώ δεν αναγράφονται εκ νέου οι
γραμμές για τις οποίες δεν υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση στον αρχικά
υποβληθέντα πίνακα.
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα.
α) Συμπλήρωση
κωδ.001 – 023 στην περίπτωση έντυπης υποβολής.
Κωδ.006: Γράψτε αναλυτικά τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στο μήνα
αναφοράς (π.χ. 01/03/2010 – 31/03/2010), ή το τρίμηνο αναφοράς στην
περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για πράξεις που έχουν
πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2010.
Κωδ.007: Διαγραμμίστε με Χ αν ο πίνακας είναι διορθωτικός.
Κωδ.008: Γράψτε το τρίμηνο (1,2,3,4) που περιλαμβάνει το μήνα αναφοράς, ή
το τρίμηνο αναφοράς στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός
πίνακας για τις περιόδους πριν την 01/01/2010, όπως συμπληρώθηκε στον
κωδ.006, καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του ημερολογιακού έτους (π.χ. 1 /
10 για το πρώτο τρίμηνο του 2010).
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Βλέπε και Εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997
Σχετ. Εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997
141
το πρόθεμα της χώρας ή ο αριθμός.
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Κωδ.009: Γράψτε ολογράφως το μήνα αναφοράς (π.χ. ΜΑΡΤΙΟΣ). Το πεδίο δεν
συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ.006 έχει αναγραφεί τρίμηνη
φορολογική περίοδος.
Κωδ.010: Συμπληρώστε με αριθμό το μήνα αναφοράς (π.χ. 03 για το Μάρτιο).
Το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ. 006 έχει
αναγραφεί τρίμηνη φορολογική περίοδος.
Για τη συμπλήρωση των κωδ. από 011 έως και 020 δεν χρειάζονται ιδιαίτερες
διευκρινίσεις.
Κωδ.021: Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από τις Ανώνυμες Εταιρείες.
Κωδ.022: Διαγραμμίστε με (Χ) στο πεδίο επιβεβαιώνοντας ότι το νόμισμα
συμπλήρωσης της δήλωσης είναι το ΕΥΡΩ.
Κωδ. 023: Γράψτε τον αύξοντα αριθμό σελίδας και το σύνολο των σελίδων. Αν
συμπληρωθεί μόνο μια σελίδα θα γραφτεί η ένδειξη 01/01. Αν μία σελίδα
εντύπου δεν επαρκεί για τις πράξεις που δηλώνονται, πρέπει να συμπληρωθούν
και άλλες σελίδες του εντύπου. Αν π.χ. συμπληρωθούν συνολικά 3 σελίδες, στον
κωδ. 023 και προκειμένου για τη δεύτερη σελίδα, θα γραφεί η ένδειξη 02/03.
β) Συμπλήρωση του Πίνακα Β'.
Για κάθε αντισυμβαλλόμενο θα χρησιμοποιείται μια μόνο σειρά, στην οποία θα
αναγράφεται η συνολική αξία των αποκτήσεων αγαθών ή των λήψεων
υπηρεσιών που έγιναν από αυτόν μέσα στον ημερολογιακό μήνα. Στην
περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης πράξεων για τις οποίες τα
στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους
μέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, η αξία θα μετατρέπεται σε
«ευρώ» λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος του κράτους μέλους
προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Πιο συγκεκριμένα:
β1. στη στήλη (1) είναι προεκτυπωμένoς ο αύξων αριθμός κάθε εγγραφής. Σε
περίπτωση χρησιμοποίησης και δεύτερης, τρίτης, κ.λ.π. σελίδας για τον ίδιο
ημερολογιακό μήνα (φορολογική περίοδο) κάθε σελίδα θα έχει τη δική της
αύξουσα αρίθμηση, όπως αυτή είναι προεκτυπωμένη.
β2. Στη στήλη (2) αναγράφεται ονομαστικά η χώρα του αντισυμβαλλόμενου
(π.χ. Ισπανία).
β3. Στη στήλη (3) αναγράφεται το πρόθεμα της χώρας του αντισυμβαλλόμενου.
Το πρόθεμα αυτό κατά χώρα είναι:
α/α Χώρα
Σύμβολο
1
Αυστρία
ΑΤ
2
Βέλγιο
BE
3
Βουλγαρία
BG
4
Γαλλία
FR
5
Γερμανία
DΕ
6
Δανία
DΚ
7
Εσθονία
ΕΕ
8
Ιρλανδία
ΙΕ
9
Ισπανία
ES
10 Ιταλία
ΙΤ
11 Κύπρος
CΥ
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μεγ. Bρετανία
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχία
Φινλανδία
Ελλάς

LV
LT
LU
ΜΤ
GB
ΝL
HU
PL
ΡΤ
RO
SK
SI
SE
CZ
FI
EL

β4. Στη στήλη (4) αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ
αντισυμβαλλόμενου.
Το πλήθος των χαρακτήρων του αριθμού μητρώου κατά χώρα είναι:
α/α Χώρα
Σύμβολο Πλήθος χαρακτήρων
1
Αυστρία
ΑΤ
U+8
2
Βέλγιο
BE
10
3
Βουλγαρία
BG
9 ή 10
4
Γαλλία
FR
11
5
Γερμανία
DΕ
9
6
Δανία
DΚ
8
7
Εσθονία
ΕΕ
9
8
Ιρλανδία
ΙΕ
8
9
Ισπανία
ES
9
10 Ιταλία
ΙΤ
11
11 Κύπρος
CΥ
9
12 Λετονία
LV
11
13 Λιθουανία
LT
9 ή 12
14 Λουξεμβούργο LU
8
15 Μάλτα
ΜΤ
8
16 Μεγ. Bρετανία GB
9
17 Ολλανδία
ΝL
12
18 Ουγγαρία
HU
8
19 Πολωνία
PL
10
20 Πορτογαλία
ΡΤ
9
21 Ρουμανία
RO
6 έως 10
22 Σλοβακία
SK
9 ή 10
23 Σλοβενία
SI
8
24 Σουηδία
SE
12
25 Τσεχία
CZ
8 με 10
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26
27

Φινλανδία
Ελλάς

FI
EL

8

Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου γίνεται από την αρχή και όχι από το τέλος
του 12θέσιου πεδίου, π.χ. ένας Γερμανικός Αριθμός Μητρώου θα γραφεί:
Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι Ι Ι Ι και όχι Ι Ι Ι Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι
β5. Στη στήλη (5) αναγράφεται η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών
(συνολική αξία). Εφόσον για συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και για
συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούνται μόνο εκπτώσεις ή επιστροφές,
αυτές θα καταχωρούνται με αρνητικό πρόσημο. Σε περίπτωση που για
συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και για συγκεκριμένο πρόσωπο
πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή επιστροφές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, οι
συναλλαγές θα δηλώνονται αθροιστικά στην ίδια σειρά (η αξία των εκπτώσεων
ή επιστροφών θα αφαιρείται από την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων).
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό θα
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ σε περίπτωση μηδενικού
αποτελέσματος θα αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).
β6. Στη στήλη (6) (και μόνο σε αυτή) αναγράφεται η αξία των αποκτήσεων από
άλλα Κ-Μ που προορίζονται για παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, όπως
αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση Α.2.γ.
β7. Στη στήλη (7) καταχωρείται η αξία της λήψης υπηρεσιών. Στην περίπτωση
χορήγησης εκπτώσεων, οι συναλλαγές καταχωρούνται αθροιστικά σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη στήλη (5).
β8. Τα επί μέρους αθροίσματα της στήλης (5), (6) και (7) αναγράφονται στα
σύνολα σελίδας στη σειρά 26. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-).
Σημειώνεται ότι, εάν υποβληθεί δεύτερο, τρίτο κ.λ.π. έντυπο για τον ίδιο μήνα
(φορολογική περίοδο), σε κάθε σελίδα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό άθροισμα,
χωρίς πουθενά να αναγραφεί το συνολικό άθροισμα όλων των σελίδων. Δηλαδή
το άθροισμα της προηγούμενης σελίδας δεν μεταφέρεται στην επόμενη.
Η δήλωση υπογράφεται από τον δηλούντα, το λογιστή του και τον υπάλληλο
που παραλαμβάνει.
Τα στοιχεία των φορολογουμένων είναι απόρρητα. Διατηρούνται από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε αρχείο, που υπάγεται στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το
Ν.2472/97 και τις ειδικές ρυθμίσεις των φορολογικών νόμων, του φορολογικού
απορρήτου. Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που
τον αφορούν.
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Διακανονισμοί ΦΠΑ
1. Επιμερισμός του φόρου των κοινών δαπανών- Pro-rata
1.1. Επιμερισμός του φόρου των κοινών δαπανών ( Pro-rata142,143 ): Ποσά που
συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή και ποσά που συμπεριλαμβάνονται
στον παρονομαστή του κλάσματος;
1.2. Επιμερισμός του φόρου των κοινών δαπανών ( Pro-rata):
Ποσά που
συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή και ποσά που
συμπεριλαμβάνονται στον παρονομαστή του κλάσματος;
Στον αριθμητή περιλαμβάνονται:
φορολογητέες εκροές + απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης
Στον παρονομαστή περιλαμβάνονται ότι έχει περιληφθεί στον αριθμητή + οι
απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Ήτοι:
φορολογητέες εκροές + απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης +
απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
Το κλάσμα έχει ως εξής:
[φορολογητέες
εκροές
+
[φορολογητέες εκροές + απαλλασσόμενες
απαλλασσόμενες
με ÷ με δικαίωμα έκπτωσης + απαλλασσόμενες
δικαίωμα έκπτωσης]
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης]
1.3. Δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή τα
ποσά που προέρχονται από:
 παράδοση αγαθών που χρησιμοποιούνται για πάγια,
 αυτοπαραδόσεις,
 ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,
 πράξεις λήπτη,
 επιστροφές φόρων,
 παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα ή
 από χρηματοδοτικές ή
142

Η ΕΔΥΟΟ με Αριθμός Πρωτοκόλλου :1007329/433/81/0014 ΠΟΛ. 1025/19.2.2003 και
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
έτους 2002 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.» σχετικά με τις κοινές αναλογίες και τον τρόπο
συμπλήρωσης του σχετικού ΠΙΝΑΚΑ Ζ’ της ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ .
143

Απόφαση ΣΤΕ 1909 του 2002 Συμβουλίου της Επικρατείας (Β΄ Τμήματος, 7μελούς)
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Ν.1642/1986, άρθρο 24 και Ν.2386/1996, άρθρο 11)
Υπολογισμός της αναλογίας - PRORAΤΑ - έκπτωσης του φόρου των κοινών δαπανών: Κατά το
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που καθιερώθηκε με την Έκτη Οδηγία, για τον
υπολογισμό της αναλογίας εκπτώσεως του φόρου των κοινών δαπανών δεν λαμβάνονται
υπόψη τα ποσά που προέρχονται από παρεπόμενες πράξεις χρηματοοικονομικών
δραστηριοτήτων και όχι από συμπτωματικές. Επομένως, ο χαρακτήρας των πράξεων ως
συμπτωματικών είναι αδιάφορος για τον υπολογισμό της αναλογίας έκπτωσης του φόρου των
κοινών δαπανών. Ο δε παρεπόμενος χαρακτήρας ερευνάται σε σχέση με πράξεις οι οποίες
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης Δ.Ο.Υ. κατά της αριθ. 4059/1997 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών.
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 πράξεις της παραγράφου 1 (περ. κ144, κα145, κβ146, κγ147, κδ148, κε149) του
άρθρου 22 του Ν. 2859/2000, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας
δραστηριότητας πράξεις.
Σχετικά με τις κοινές αναλογίες και τον τρόπο συμπλήρωσης του σχετικού
ΠΙΝΑΚΑ Ζ’ της ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ έχουμε:
Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο αν η επιχείρηση ενεργεί ταυτόχρονα
φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ.
εξαγωγές), καθώς και απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α, αλλά χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου των εισροών
Το κλάσμα διαμορφώνεται με βάση τις εκροές (πωλήσεις) της επιχείρησης και
όχι με βάση τις εισροές (αγορές) της.
Όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο φορολογητέες και απαλλασσόμενες
πωλήσεις, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ.
εξαγωγές), δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον πίνακα Ζ’.
Ελέγξτε το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα, τη
στρογγυλοποίηση του, καθώς και το ποσοστό μείωσης.
 Το συνολικό ποσό του φόρου των κοινών εισροών:
 γενικών εξόδων ή
 παγίων,
 πρέπει να γράφεται στην πρώτη στήλη της Β’ ενότητας του πίνακα (κωδ.
421) και με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης να προκύπτει ο φόρος που
αφαιρείται.
 Εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει ποσοστό Pro-rata κατά τομέα ή βάσει
λογαριασμών το συνολικό ποσό του φόρου κοινών εισροών πρέπει να γράφεται
στην στήλη 1 του κωδ. 422.
Στις στήλες 3, 4 και 5 του ίδιου κωδικού αναγράφεται αντίστοιχα το πλήθος των
τομέων, λογαριασμών ή λοιπών επιμερισμών.
 Το σύνολο του φόρου του κωδ. 423, εφόσον υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ, πρέπει
να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 706 του πίνακα Γ’.
2. Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων (Άρθρο 33 Ν. 2859/2000).
Ο νόμος 2859/2000 στο άρθρο 33 παρ. 2 ορίζει ότι οι διατάξεις διακανονισμού
των εκπτώσεων που ισχύουν για τα εμπορεύσιμα αγαθά ισχύουν και για τα
αποκτώμενα αγαθά επένδυσης, οι διατάξεις της ιδίας παρ. ορίζουν επί πλέον
ότι η έκπτωση του φόρου που έγινε κατά την απόκτησή τους, υπόκειται σε
144

Συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα.

145

Μετοχές, ομόλογα και λοιποί τίτλοι.

146

Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

147

148

149

Χορήγηση και διαπραγμάτευση πιστώσεων.
Ανάληψη υποχρεώσεων – εγγυήσεις.
Καταθέσεις, τρεχούμενοι λογαριασμοί, επιταγές, απαιτήσεις και λοιπά διαθέσιμα.

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 172

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
πενταετή διακανονισμό, γιατί θεωρείται ότι το αγαθό επένδυσης εξυπηρετεί
την επιχείρηση για μία πενταετία.
Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της έναρξης χρησιμοποίησης του
αγαθού επένδυσης στην επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης
χρησιμοποίησης των αγαθών επένδυσης λαμβάνεται πάντοτε η 1 η Ιανουαρίου
κάθε έτους, ανεξάρτητα με τον πραγματικό χρόνο που χρησιμοποιήθηκε το
αγαθό μέσα στο έτος αυτό.
Ο εν λόγω διακανονισμός ενεργείται μόνο σε περίπτωση μεταβολής150 του
δικαιώματος έκπτωσης και αφορά τι 1/5 του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό
για κάθε έτος της πενταετίας.
Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση αγοράς αγαθού επένδυσης από υποκείμενη στο
φόρο επιχείρηση, αυτή:
 αφενός δικαιούται να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ που επιβάρυνε
την αγορά κατά την διενέργεια της αγοράς
 αφετέρου υποχρεούται να παρακολουθεί για μια 5ετία το αγαθό
επένδυσης.
Αν μέσα στα πέντε χρόνια, από την πρώτη χρησιμοποίηση του αγαθού επέλθει
μεταβολή στις εργασίες της επιχείρησης που συνεπάγεται μεταβολή στο
δικαίωμα έκπτωσης, τότε η επιχείρηση υποχρεούται να κάνει διακανονισμό για
το 1/5 του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό επένδυσης και για κάθε χρόνο που
υπάρχει μεταβολή ή διαφοροποίηση της έκπτωσης151.
Παράδειγμα:
Η επιχείρηση «Α» διενεργεί συναλλαγές που έχει δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
αγοράσει την 22.11.2004 αγαθό επένδυσης (μηχάνημα) το οποίο αρχίζει να
χρησιμοποιεί την 13.12.2004. η τιμή αγοράς του μηχανήματος ήταν
1.000.000,00€ πλέον ΦΠΑ 190.000,00€.
Η επιχείρηση είχε και άσκησε το πλήρες δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των
190.000,00€ με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ του μηνός Νοεμβρίου 2007.
Παράλληλα οφείλει να διενεργεί διακανονισμό, για το ποσό των 190.000,00€
που εξέπεσε μέσα στην πενταετία 2004-2008 και για το 1/5 αυτού για κάθε
χρόνο ήτοι 190.000,00/5 = 38.000,00€.
Έστω ότι τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 δεν επήλθε μεταβολή στο δικαίωμα
έκπτωσης της επιχείρησης και συνεπώς για τα έτη αυτά δεν θα γίνει
διακανονισμός. Το έτος 2008 η επιχείρηση μεταβάλλει την δραστηριότητά της
και ασχολείται με πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης (ΜΔΕ) και με πράξεις χωρίς
δικαίωμα έκπτωσης (ΧΔΕ) σε ποσοστό πχ 50%, στην περίπτωση αυτή το
δικαίωμα έκπτωσης των κοινών εισροών στις φορολογητέες και μη πράξεις (pro
– rata) διαμορφώνεται σε 50%, συνεπεία αυτής της μεταβολής πρέπει για την
χρήση 2008 υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ των 38.000,00€.
Με τον διακανονισμό προσδιορίζεται η διαφορά μεταξύ της έκπτωσης που
ενεργήθηκε κατά το χρόνο της αγοράς και αυτού που δικαιούται κατά το έτος
διακανονισμού έχει όπως ο πίνακας που ακολουθεί:
Αιτία
Ποσό σε €
150

Σε σχέση με το έτος έναρξης της πενταετίας.
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Έκπτωση που διενεργήθηκε κατά την αγορά
190.000,00
Έκπτωση που αναλογεί σε κάθε έτος της πενταετίας
38.000,00
Μείον έκπτωση που αναλογεί στη χρήση 2008: 38.000 * 50%
19.000,00
Έκπτωση που διενεργήθηκε επιπλέον την χρήση 2008: 38.000,00 19.000,00
- 19.000,00
Η πιο πάνω επί πλέον έκπτωση των 19.000,00€ για το 2008 θα αποδοθεί στη
Δ.Ο.Υ. με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, θα διενεργηθεί μέσω του πίνακα Η
αυτής και μεταφοράς στο πεδίο 706 για να γίνει η απόδοση του οφειλόμενου
φόρου μαζί με τα ποσά του πίνακα Ζ.
Παράδοση αγαθών επένδυσης στην πενταετή περίοδο του διακανονισμού.
Η παράγραφος 3 αναφέρεται στην περίπτωση παράδοσης του αγαθού
επένδυσης152.
Συγκεκριμένα από τη διάταξη αυτή ορίζεται ότι, μέσα στο ίδιο έτος που γίνεται
η παράδοση του αγαθού επένδυσης, γίνεται, και διακανονισμός, για όλο τον
εναπομένοντα χρόνο της πενταετίας (εφάπαξ).
Επομένως αν γίνει πώληση αγαθού επένδυσης μέσα στο τέταρτο έτος από την
αγορά του, ο τυχόν διακανονισμός θα περιλάβει ολόκληρη την υπόλοιπη
περίοδο153. Κατά τον εφάπαξ αυτό διακανονισμό τα παραδομένα αγαθά
επένδυσης θεωρούνται, πλάσματι νόμου, ότι χρησιμοποιήθηκαν
αποκλειστικά και μόνο σε:
α. Φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον:
 η παράδοση τους υπάγεται στο Φ.Π.Α και με την προϋπόθεση ότι ο φόρος
που αναλογεί στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που
αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της περιόδου πενταετούς διακανονισμού.
 Καταστράφηκε ή απωλέσθηκε ή κλάπηκε και τα γεγονότα αυτά
αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά:
- Πρωτόκολλο καταστροφής,
- Πρωτόκολλο διαπίστωσης της κλοπής, που θα συνοδεύεται από τη
σχετική δήλωση στην Αστυνομία
- Η έκθεση της πυροσβεστικής σε περίπτωση πυρκαγιάς,
- Η έκθεση ή βεβαίωση των αρμοδίων αρχών (πχ Νομαρχία) σε περίπτωση
πλημμύρας, σεισμού κλπ
 Διενεργείται παράδοση ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης
κατά την έννοια των διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν.
1665/86 (leasing back).
β. Αφορολόγητες δραστηριότητες, εφόσον η παράδοση τους απαλλάσσεται από
το Φ.Π.Α.
Τούτο, αδιάφορα από την πραγματική δραστηριότητα (δραστηριότητα ολικά ή
μερικά υποκείμενη στο φόρο) της επιχείρησης κατά το χρόνο πώλησης και τα
εναπομένοντα χρόνια μέχρι τη λήξη της πενταετίας.
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π.χ. πώληση μέσα στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου κατά την οποία υπάρχει η
υποχρέωση για διακανονισμό.
153

το τέταρτο έτος που γίνεται η παράδοση και το πέμπτο έτος που απομένει για τη λήξη της
περιόδου διακανονισμού.
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Κρίσιμα επομένως στοιχεία για τη διενέργεια του διακανονισμού κατά την
πώληση αγαθών επένδυσης μέσα στην πενταετία είναι:
 Το έτος πώλησης μέσα στην πενταετία,
 η αναλογία έκπτωσης του φόρου κατά την απόκτηση του αγαθού και
 η υπαγωγή ή μη, του αγαθού σε φόρο κατά την πώληση του.
Διευκρινίζεται ότι, ως υπαγόμενη στο φόρο θεωρείται και η παράδοση, η οποία
απαλλάσσεται από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 27 και 28. Συνεπώς, όταν ένα
επενδυτικό αγαθό εξάγεται ή αποστέλλεται σε άλλο κράτος μέλος, θεωρείται
ότι τα υπόλοιπα έτη της πενταετίας χρησιμοποιήθηκε σε φορολογητέες
δραστηριότητες154.
Παράδειγμα:
Επιχείρηση ολικά υποκείμενη στο Φ.Π.Α. αγοράζει και χρησιμοποιεί το έτος
2004 αγαθό επένδυσης, π.χ. μηχάνημα, αντί 1.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
190.000, τον οποίο εκπίπτει ολικά κατά το μήνα της αγοράς. Περίοδος
διακανονισμού: Πρώτο έτος 2004 και τελευταίο έτος 2008.
Περίπτωση 1η:
Έστω ότι η επιχείρηση πωλεί το μηχάνημα το έτος 2007 αντί 600.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 114.000,00 €.
Η επιχείρηση θα αποδώσει στο Δημόσιο ολόκληρο το ποσό του φόρου που
εισέπραξε κατά την πώληση (τις 114.000), ενώ δε θα ενεργήσει διακανονισμό,
αφού τόσο κατά το έτος αγοράς όσο και κατά το έτος αγοράς, όσο και κατά την
πώληση (που υπάχθηκε σε Φ.Π.Α.) υπάρχει η ίδια (100%) αναλογία έκπτωσης,
δηλαδή δεν υπήρξε καμία αλλαγή του δικαιώματος έκπτωσης, γιατί η
παράδοση του αγαθού επένδυσης έχει υπαχθεί σε Φ.Π.Α.
Κατά συνέπεια θεωρείται πλάσματι νόμου ότι το αγαθό αυτό χρησιμοποιήθηκε
100% σε φορολογητέες δραστηριότητες και για τα υπόλοιπα έτη της περιόδου
του πενταετούς διακανονισμού (2007-2008) δεδομένου ότι ο ΦΠΑ που
αναλογεί στην πώληση (114.000) είναι μεγαλύτερος των 2*190.000,00/5 =
76.000,00 € που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη (2007-2008) της περιόδου
πενταετούς διακανονισμού.
Η σχέση, που ακολουθεί είναι βασικό κριτήριο ώστε να μη υπάρχει υποχρέωση
καταβολής ΦΠΑ:
ΦΠΑ
που
Φόρος που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της
αναλογεί
στην
περιόδου πενταετούς διακανονισμού: (φόρος έτους
πώληση
> αγοράς * (εναπομείναντα έτη) / 5
114.000,00 €
2*190.000,00/5 = 76.000,00 €
Περίπτωση 2η:
Η ίδια πιο πάνω επιχείρηση αγοράζει το ίδιο αγαθό επένδυσης το έτος 2004, με
την αυτή αξία και φόρο, αλλά κατά το έτος αγοράς δικαιούται έκπτωσης κατά
ποσοστό 50% (επιχείρηση μερικά υποκείμενη στο φόρο).
Με βάση τα δεδομένα ότι:
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Κατά το έτος αγοράς εκπίπτεται φόρος 95.000,00 € (190.000,00 Χ 50%),
αναλογία έκπτωσης (50%) δεν μεταβάλλεται καθόλη τη διάρκεια που
χρησιμοποιείται το αγαθό επένδυσης (δηλ. μέχρι την πώληση του), το έτος 2007
η επιχείρηση πωλεί το μηχάνημα αντί 600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 114.000,00 €,
συνάγεται ότι, εφόσον το μηχάνημα πωλείται με Φ.Π.Α. θεωρείται, για το έτος
2007 και το εναπομένον έτος 2008, ότι απασχολείται σε φορολογητέα
δραστηριότητα με δικαίωμα έκπτωσης κατά 100%.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται διακανονισμός υπάρχει μεταβολή στο
δικαίωμα έκπτωσης (50% κατά την αγορά και 100% με το διακανονισμό).
Για το διακανονισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη:
Αιτία
Ποσά σε €
Πράξεις
Επιβάρυνση με φόρο του αγαθού κατά την 190.000,00 (1)
απόκτηση του
φόρος που εξέπεσε κατά την αγορά
95.000,00 (2)
Φόρος για καθένα έτος της 5ετίας 38.000,00 (3)
=
(1)/5
ήτοι
διακανονισμού
190.000,00 / 5
Φόρος που εξέπεσε η επιχείρηση
19.000,00 (4) = (2)/5 ήτοι 95.000 Χ
1/5
Εναπομένοντα έτη διακανονισμού 2007 (έτος 2
(5)
πώλησης) και 2008
Έκπτωση
που
δικαιούται
για
τα 76.000,00 (6) = (3) * (5) ήτοι
εναπομείναντα έτη
2 * 38.000,00 €
Αναλογών φόρος στα δύο χρόνια από την 38.000,00 (7) = (4) * (5) ήτοι 2 *
αρχική έκπτωση
19.000,00 €
Διαφορά: Συμπληρωματικά δικαιούμενη 38.000,00 (8) = (6) – (7) ήτοι
έκπτωση 2ετίας (2007 & 2008)
76.000,00 - 38.000,00
Αυτό το ποσό η επιχείρηση δικαιούται να εκπέσει από το φόρο των 114.000,00
€ της πώλησης του μηχανήματος, επομένως θα αποδώσει στο δημόσιο 114.000
€ μείον 38.000,00 € = 76.000,00 €.
Το ίδιο θα συμβεί εάν το μηχάνημα εξαχθεί ή αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ.
Ο διακανονισμός και η έκπτωση του 50% του φόρου που αναλογεί στα δύο
εναπομείναντα έτη της πενταετίας θα γίνει με την εκκαθαριστική δήλωση.
Περίπτωση 3η:
Στο ίδιο παράδειγμα και με αυτά, όπως και ανωτέρω στοιχεία και με την
υπόθεση ότι η επιχείρηση πωλεί το αγαθό επένδυσης χωρίς Φ.Π.Α. (έστω αγαθό
μη υπαγόμενο σε φόρο κατά την παράδοση, όπως π.χ. ακίνητο), θα έχουμε τις
εξής διαφοροποιήσεις:
 Αφού το αγαθό επένδυσης πωλείται χωρίς Φ.Π.Α. δε δικαιούται καμιάς
έκπτωσης για τα εναπομένοντα δύο έτη διακανονισμού.
Επομένως:
Δικαιούμενη έκπτωση για τα δύο έτη 0,00 €
Ενεργηθείσα έκπτωση κατά την αγορά για τα δύο έτη (95.000,00 Χ 2/5), χωρίς
να δικαιούται έκπτωση 38.000,00 €
Το ποσό αυτό των 38.000,00 € θα πρέπει να αποδώσει η επιχείρηση στο
Δημόσιο κατά το διακανονισμό.
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Μη καταβολή ή μη έκπτωση διαφοράς διακανονισμού μέχρις ορισμένου
ποσού.
Τέλος, η παράγραφος 5 του άρθρου 26 ορίζει ότι αμελείται η καταβολή στο
Δημόσιο ή η συμπληρωματική έκπτωση από την επιχείρηση διαφοράς φόρου
που προκύπτει για τα αγαθά επένδυσης με βάση τον τελικό ετήσιο
διακανονισμό, εφόσον η διαφορά αυτή του φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των
δραχμών 10.000 ή 30,00 €.

ΦΠΑ - ΟΙΟΝΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
Ερμηνεία - Θεματολογία - Παραδείγματα
Άρθρο 12 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)
Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.
Θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 2:
α) η παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο για
τις ανάγκες της επιχείρησης του, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται από τον
ίδιο ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, από ένα άλλο
κράτος - μέλος εντός του οποίου έχει παραχθεί, εξορυχθεί, μεταποιηθεί,
αγορασθεί, αποκτηθεί ή έχει εισαχθεί σ' αυτό το κράτος - μέλος από τον ίδιο,
στα πλαίσια της επιχείρησης του,
β) η παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο μη
υποκείμενο στο φόρο, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από το ίδιο
πρόσωπο από άλλο κράτος - μέλος, στο οποίο είχαν εισαχθεί από το πρόσωπο
αυτό,
γ) η μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος - μέλος στο εσωτερικό της χώρας,
κατά ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 7 του παρόντος.
Ερμηνεία του άρθρου 12155
Το άρθρο 12 του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 10β’ του Ν.1642/1986) προστέθηκε με τον
Ν.2093/1992, προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με τις διατάξεις του
άρθρου 28α’ της Οδηγίας ΦΠΑ.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι πράξεις που εξομοιώνονται με
ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
2 (Κώδικας ΦΠΑ - Ενδοκοινοτική Απόκτηση), παρότι δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της διάταξης αυτής (επαχθής αιτία η μεταβίβαση της κυριότητας
αγαθού).
Οι πράξεις αυτές είναι:
α) Παραλαβή αγαθού από υποκείμενο στον φόρο.
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Σχετικές αποφάσεις άρθρου

ΠΟΛ.1156/9.5.1997 - Φ.Π.Α. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Νόμοι 2386/1996 (ΦΕΚ.43/Α/7.3.1996),
2390/1996(ΦΕΚ.54/Α/21.3.1996), 2399/1996 (ΦΕΚ.90/Α/27.5.1996)

ΠΟΛ.1176/27.6.1995 - Υποβολή Δηλώσεων Intrastat (Αρ.Πρ. 1073363/3451/0014 )

ΠΟΛ.1282/23.12.1992 - Κοινοποίηση διατάξεων Ν.2093/1992, σχετικά με τον ΦΠΑ
1131481/7043/0014/ΠΟΛ.1282/23.12.1992
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Όταν ο υποκείμενος στον φόρο μεταφέρει από κράτος - μέλος αγαθά της
επιχείρησής του και τα παραλαμβάνει στην Ελλάδα, η παραλαβή αυτή
εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική απόκτηση, εφόσον συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
1. Τα αγαθά αυτά έχουν αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (αγορά, εισαγωγή
κ.λπ.) στο άλλο κράτος - μέλος.
2. Τα αγαθά αυτά προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών της
επιχείρησης.
Η μεταφορά των αγαθών μπορεί να γίνεται από τον ίδιο ή άλλο πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό του (ΠΟΛ.1282/1992).
Παραδείγματα.
 Η επιχείρηση «Α» με εγκατάσταση στην Ελλάδα, από την εγκατάστασή
της στη Γαλλία μεταφέρει στην Ελλάδα ένα computer , προκειμένου να
το χρησιμοποιήσει στο λογιστήριό της. Η παραλαβή του computer στην
Ελλάδα θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση.
 Η επιχείρηση «Β» με εγκατάσταση στην Ελλάδα, εισάγει από τρίτη χώρα
στη Γαλλία έναν τόρνο, τον οποίο στη συνέχεια μεταφέρει στην Ελλάδα.
Η παραλαβή του τόρνου στην Ελλάδα θεωρείται ενδοκοινοτική
απόκτηση, για την οποία οφείλεται φόρος στην Ελλάδα.
β) Παραλαβή αγαθού από μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο.
Όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη περ. α’ ισχύουν αναλόγως και για την
περίπτωση που τα αγαθά παραλαμβάνει μη υποκείμενο στον φόρο νομικό
πρόσωπο.
Παράδειγμα.
Ο Δήμος Αθηναίων παραγγέλνει στην Αμερική μετρητές παρκαρίσματος και στη
συμφωνία πώλησης ορίζεται ως τόπος παράδοσης ένα κράτος - μέλος, π.χ.
Ιταλία.
Με την εισαγωγή των μετρητών στην Ιταλία επιβάλλονται και καταβάλλονται οι
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν (π.χ. δασμοί και ΦΠΑ). Στη
συνέχεια, ο Δήμος Αθηναίων μεταφέρει από την Ιταλία στην Ελλάδα τα
παρκόμετρα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά τους στην Ελλάδα
θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση και καταβάλλεται ο ΦΠΑ που αναλογεί στην
αξία αυτών, εφόσον βέβαια ο Δήμος Αθηναίων δεν καλύπτεται από την
εξαίρεση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12. Εφόσον
δηλαδή οι ενδοκοινοτικές του αποκτήσεις υπερβαίνουν το όριο των 10.000
ευρώ ή έχει ενταχθεί οικειοθελώς στο σύστημα ΦΠΑ.
Μπορεί όμως ο Δήμος Αθηναίων να ζητήσει επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλε
στην Ιταλία, εφόσον αποδείξει ότι τα αγαθά αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο
ενδοκοινοτικής απόκτησης στην Ελλάδα (ΠΟΛ.1282/1992).
Αντί της «εισαγωγής» στην Ιταλία, ο Δήμος έχει την ευχέρεια να πληρώσει μόνο
δασμούς στην Ιταλία και έτσι να τεθούν οι μετρητές σε «ελεύθερη κυκλοφορία»
στην κοινότητα και να πληρωθεί ο ΦΠΑ στην Ελλάδα σαν ενδοκοινοτική
απόκτηση.
γ) Μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος - μέλος στην Ελλάδα (ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 7, παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ).
Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζεται η αντίστροφη περίπτωση της παρ. 3 του
άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, όταν δηλαδή μία επιχείρηση μετακινεί αγαθά της
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από άλλο κράτος - μέλος προς την Ελλάδα (κατ’ ανάλογη εφαρμογή του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7), προκειμένου να
θεωρούνται οι πράξεις αυτές ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
Ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια ρύθμιση με εκείνη της περ. α’ του άρθρου 12
του Κώδικα ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που η
μετακίνηση του αγαθού από το άλλο κράτος - μέλος προς το εσωτερικό της
χώρας είναι οριστική. Το μετακινούμενο, δηλαδή, προορίζεται για περαιτέρω
πώληση ή για να αποτελέσει επενδυτικό αγαθό της ίδιας επιχείρησης, που
λειτουργεί και στην Ελλάδα, ανεξάρτητα εάν ο μετακινών τα αγαθά έχει την
κύρια εγκατάστασή του στην Ελλάδα ή όχι.
Πάντως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, στην περίπτωση αυτή, ο μετακινών τα
αγαθά πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ, τόσο στο κράτος - μέλος απ’ όπου
μετακινεί τα αγαθά, όπου και αποτελεί ενδοκοινοτική παράδοση, πράξη για την
οποία υποβάλλονται δήλωση Intrastat Αποστολής και Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, όσο και στην Ελλάδα, όπου η πράξη
αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση και υποβάλλεται δήλωση Intrastat «Άφιξης»
και Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (ΠΟΛ.1156/1997).
Περιπτώσεις που δεν θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η
μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος - μέλος προς την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω και σε συνδυασμό (αντίστροφη εφαρμογή) με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ δεν θεωρείται ως
«ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών» η μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος μέλος προς την Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά προορίζονται για μία από τις
ακόλουθες πράξεις (σκοπούς):
α) Να αποτελέσουν αντικείμενο παράδοσης αγαθών πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο
ή τραίνο, κατά τη διάρκεια ταξιδιού που ξεκινάει από την Ελλάδα με άφιξη άλλο
κράτος - μέλος.
Παράδειγμα: Επιχείρηση «Α» εγκατεστημένη στην Ιταλία μεταφέρει στην
Ελλάδα αγαθά εφοδιασμού πλοίου της που πραγματοποιεί δρομολόγια Ελλάδα
- Ιταλία και κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του, διαθέτει τα αγαθά αυτά.
β) Να χρησιμοποιηθούν για πράξεις που απαλλάσσονται από τον φόρο στο
κράτος - μέλος αγοράς (αντίστοιχα ελληνικά άρθρα 24, 27 και 28 του Κώδικα
ΦΠΑ).
Παράδειγμα: Βελγική αεροπορική εταιρία μεταφέρει από το Βέλγιο στην
Ελλάδα κινητήρα για το σκάφος της που έχει πάθει βλάβη στην Ελλάδα. Η
μετακίνηση αυτή δεν συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση.
γ) Η μετακίνηση αγαθού της επιχείρησης από άλλο κράτος - μέλος στην Ελλάδα,
όταν το αγαθό αυτό στέλνεται στην Ελλάδα με σκοπό να γίνουν διάφορες
εργασίες στο αγαθό αυτό, π.χ. βελτίωση, επισκευή, επεξεργασία, διασκευή,
μετασκευή κ.λπ.
Παράδειγμα: Ιταλός επιχειρηματίας στέλνει στην Ελλάδα ένα μηχάνημα της
επιχείρησής του για επισκευή σε εργοστάσιο της Ελλάδας. Η μετακίνηση αυτή
δεν συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού.
δ) Η μετακίνηση αγαθού από άλλο κράτος - μέλος στην Ελλάδα με σκοπό την
προσωρινή χρησιμοποίησή του για παροχή υπηρεσιών.
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Παράδειγμα: Ιταλική τεχνική εταιρία μετακινεί στην Ελλάδα προσωρινά τον
εξοπλισμό της για την πραγματοποίηση εργασίας (ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις κ.λπ.). Η μετακίνηση αυτή δεν συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση
αγαθού.
ε) Η μετακίνηση από άλλο κράτος - μέλος αγαθού για να χρησιμοποιηθεί μέχρι
24 μήνες στην Ελλάδα όπου πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις, με την
προϋπόθεση ότι αν το αγαθό αυτό εισαγόταν από τρίτη χώρα, θα υπαγόταν στο
καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από τον φόρο.
Παράδειγμα: Γερμανική επιχείρηση μετακινεί προσωρινά και για χρόνο
μικρότερο των 24 μηνών μηχάνημά της στην Ελλάδα για την εκτέλεση τεχνικού
έργου και επιστροφή του μηχανήματος πάλι στη Γερμανία. Η πράξη αυτή δεν
συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού, με την προϋπόθεση ότι το ίδιο αγαθό
αν είχε εισαχθεί από τρίτη χώρα, θα μπορούσε να τεθεί υπό το τελωνειακό
καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής αγαθών, με πλήρη απαλλαγή από τον
ΦΠΑ (ΠΟΛ.1282/1992).
στ) Η λήψη φυσικού αερίου από άλλο κράτος - μέλος και μέσω συστήματος
διανομής ή ηλεκτρικής ενέργειας από «μεταπωλητή» υποκείμενο ή από «πελάτη
- καταναλωτή» (Ν.3312/2005).156
Θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ελλάδα, όταν
παύει να υφίσταται η μία από τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στις
προαναφερόμενες περ. α’ έως στ’
Σε περίπτωση που η μία από τις προϋποθέσεις που τίθενται στις ανωτέρω περ.
α’ έως στ’ παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική
απόκτηση στην Ελλάδα, κατά τον χρόνο που έπαψε να υφίσταται η εν λόγω
προϋπόθεση. Κατά τον χρόνο αυτόν λοιπόν θα περιληφθεί στον πίνακα
ενδοκοινοτικών παραδόσεων από το άλλο κράτος - μέλος, επειδή αποτελεί
ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ελλάδα.
Παράδειγμα Α’.
Ιταλός υποκείμενος «Α» στέλνει μηχανήματα της επιχείρησής του στην Ελλάδα,
για να εκτεθούν σε διεθνή έκθεση.
Μερικά μηχανήματα πωλούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης και τα υπόλοιπα
επιστρέφουν στην Ιταλία.
Η μετακίνηση των μηχανημάτων από την Ιταλία δεν φορολογείται, εφόσον
τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού και σε συνδυασμό
με το άρθρο 28α’ της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση όμως της πώλησης των μηχανημάτων αυτών κατά τη διάρκεια
της έκθεσής τους στην Ελλάδα, ο Ιταλός πρέπει να ζητήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην
Ελλάδα, να δηλώσει τη φορολογητέα απόκτηση στην Ελλάδα, χρεωπιστώνοντας
τον φόρο που αναλογεί. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδονται τιμολόγια,
εισπράττεται ο ΦΠΑ και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
156

Επισήμανση
Από την ανάλυση των πιο πάνω περιπτώσεων προκύπτει ότι τα περισσότερα θέματα αφενός
αντιμετωπίζονται από άλλες διατάξεις και αφετέρου δεν τίθεται θέμα φορολόγησής τους «ως
απόκτηση». Ουσιαστικά, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στις μετακινήσεις παγίων από
άλλο κράτος - μέλος στην Ελλάδα (μητρική - θυγατρική επιχείρηση) και στη δημιουργία στοκ
εμπορεύσιμων αγαθών στην Ελλάδα από κοινοτικούς υποκείμενους..
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Παράλληλα, ο Ιταλός εκθέτης - πωλητής των μηχανημάτων υποχρεούται να
υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην Ελλάδα, διότι θεωρείται ότι
πραγματοποίησε ενδοκοινοτική απόκτηση των μηχανημάτων αυτών που
πουλήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Τα υπόλοιπα μηχανήματα μετά το πέρας της έκθεσης επιστρέφουν στην Ιταλία
χωρίς άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις.
Παράδειγμα Β’.
Ιταλική επιχείρηση «Α» μετακινεί μηχανήματα από την Ιταλία στην Ελλάδα για
αποθήκευση και συγκεκριμένα στην αποθήκη του πελάτη της «Β», χωρίς την
ταυτόχρονη μεταβίβαση της κυριότητάς τους προς τον «Β», ο οποίος είναι
υποκείμενος στην Ελλάδα. Στη συνέχεια και ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
«Β» (πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας), παραλαμβάνονται από αυτόν
τμηματικά τα αγαθά από την αποθήκη του και παράλληλα μεταβιβάζεται η
κυριότητά τους και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο από την ιταλική επιχείρηση
«Α» προς τον Έλληνα πελάτη «Β».
Στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιούνται οι εξής πράξεις:
 Απαλλασσόμενη μετακίνηση των αγαθών του «Α» από την Ιταλία.
 Φορολογητέα απόκτηση του «Α» Ιταλού στην Ελλάδα, ο οποίος
υποχρεούται να έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα προκειμένου να αποθηκεύσει τα
αγαθά στην αποθήκη του «Β».
 Ο «Α» χρεωπιστώνεται τον ΦΠΑ για την απόκτηση, υποβάλλοντας
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ στην Ελλάδα.
 Όταν ο «Β» αγοραστής επιθυμεί να γίνει κύριος των αγαθών, ο «Α» εκδίδει
ελληνικό τιμολόγιο με φόρο προς τον «Β», εισπράττει και αποδίδει τον ΦΠΑ στο
Ελληνικό Δημόσιο.
 Όσον αφορά την αποθήκευση των αγαθών στην αποθήκη του «Β», ο «Β»
παρέχει στον «Α» (Ιταλό) υπηρεσίες αποθήκευσης φορολογητέες στην Ελλάδα.
Θέματα του άρθρου 12.
12.1. Μεταφορά αγαθών κοινοτικής επιχείρησης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κώδικα ΦΠΑ δεν
θεωρείται ως απόκτηση αγαθών η μετακίνηση αγαθών μιας επιχείρησης από
κράτος - μέλος στην Ελλάδα, εφόσον προορίζονται για την εκτέλεση μιας από
τις ανάλογες κατηγορίες που προβλέπονται στις περ. α’ έως στ’ της παρ. 3 του
άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ. Τέτοιες π.χ. είναι η προσωρινή χρησιμοποίηση του
αγαθού στην Ελλάδα, η μετακίνηση για επισκευή κ.λπ.157.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από άλλο κράτος - μέλος
στην Ελλάδα, οι οποίες θεωρούνται ως αποκτήσεις αγαθών και εξομοιώνονται
με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Τέτοιες π.χ. είναι η μετακίνηση αγαθών από
άλλο κράτος - μέλος στην Ελλάδα για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση,
η πώληση αγαθών που είχαν μετακινηθεί για έκθεση κ.λπ.158.
12.2. Μετακίνηση αγαθών κοινοτικής επιχείρησης στην Ελλάδα προς
αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση.

157

βλ. αναλυτική παρουσίαση στην ερμηνεία της παρ. 3 του άρθρου 12

158

βλ. και επόμενα σχετικά θέματα
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Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, καθώς
και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ.1282/1992 και ΠΟΛ.1317/1993, η
ενδοκοινοτική μετακίνηση από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής
του προς ένα άλλο κράτος - μέλος, όταν δεν γίνεται μεταβίβαση της κυριότητας
αυτών, αλλά η μετακίνηση γίνεται με σκοπό τη μεταγενέστερη πώλησή τους στο
άλλο κράτος - μέλος, εξομοιώνεται με παράδοση αγαθού (ενδοκοινοτική
παράδοση) απαλλασσόμενη από τον φόρο.
Κατά συνέπεια, η κοινοτική επιχείρηση που αποστέλλει τα αγαθά στην Ελλάδα,
έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 11, 36 και 38 του Κώδικα
ΦΠΑ, δηλαδή υποβολή τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (listing),
Intrastat απόκτησης, ΑΦΜ στην Ελλάδα κ.λπ.
12.3. Μετακίνηση αγαθού κοινοτικής επιχείρησης στην Ελλάδα για περίοδο
μέχρι 24 μήνες.
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 12 και 7 του Κώδικα ΦΠΑ δεν
θεωρείται απόκτηση αγαθών η μεταφορά αγαθών για προσωρινή
χρησιμοποίηση και μέχρι 24 μήνες, εφόσον η εισαγωγή των αγαθών αυτών στο
κράτος - μέλος άφιξης θα υπαγόταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με
απαλλαγή από τον φόρο. Σε περίπτωση που η προϋπόθεση αυτή πάψει να
ισχύει, κατά τον χρόνο αυτόν θεωρείται ότι πραγματοποιείται απόκτηση
αγαθού, οπότε και ισχύουν οι υποχρεώσεις της ενδοκοινοτικής απόκτησης.
12.4. Μετακίνηση αγαθών για επεξεργασία, κατασκευή, συναρμολόγηση κ.λπ.
(φασόν).
Η μετακίνηση ενσώματων κινητών αγαθών από άλλο κράτος - μέλος στην
Ελλάδα για να υποστούν εργασίες γενικά, οι οποίες μπορεί να συνίστανται τόσο
σε εργασίες παραγωγής, κατασκευής ή συναρμολόγησης (φασόν), ανεξάρτητα
εάν αυτές γίνονται με σύμβαση μίσθωσης έργου ή όχι, όσο και σε εργασίες
βελτίωσης, επισκευής, επεξεργασίας, διασκευής, μετασκευής κ.λπ., δεν
αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης. Τα ενσώματα κινητά αγαθά,
όταν επαναποσταλούν στην Κοινότητα μετά από την υλική εκτέλεση των
εργασιών που έγιναν σε αυτά, είτε φασόν είτε οποιασδήποτε άλλης εργασίας,
όπως περιγράφονται παραπάνω, που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα,
αντικείμενο φορολόγησης θα αποτελέσουν μόνο οι εργασίες ως παροχή
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.
Κατά συνέπεια, αυτή η μετακίνηση των αγαθών δεν αντιμετωπίζεται σαν
ενδοκοινοτική απόκτηση. Αντίθετα, σε κάθε περίπτωση που τα αγαθά στα
οποία πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω εργασίες, δεν επαναποσταλούν στον
εργοδότη αλλά πωληθούν στην Ελλάδα, τότε συντελείται ενδοκοινοτική
παράδοση για την κοινοτική επιχείρηση και ενδοκοινοτική απόκτηση για τον
Έλληνα αγοραστή.
12.5. Μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος - μέλος στην Ελλάδα για συμμετοχή
σε έκθεση.
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 7, παρ. 3 και 13, παρ. 3 του
Κώδικα ΦΠΑ, προκύπτει ότι η προσωρινή μετακίνηση αγαθών κοινοτικής
επιχείρησης στην Ελλάδα για προσωρινή χρήση (συμμετοχή σε έκθεση), χωρίς
να μεταβιβάζεται η κυριότητα αυτών, δεν αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση.
Εάν όμως πωληθούν ορισμένα από αυτά τα αγαθά στην Ελλάδα, τότε θεωρείται
αφενός ότι συντελείται ενδοκοινοτική απόκτηση και αφετέρου ότι συντελείται
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και παράδοση στο εσωτερικό της χώρας, αν ο αγοραστής δεν είναι υποκείμενος
στον ΦΠΑ.
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ΙΙΙ. Έκδοση στοιχείων διακίνησης των αγαθών
Ακολουθεί ανάλυση με τον τρόπο έκδοσης στοιχείων διακίνησης στις παρακάτω
συναλλαγές:
α) τριγωνικές συναλλαγές,
β) ενδοκοινοτικές συναλλαγές και
γ) εισαγωγές - εξαγωγές
1. Αποστολή αγαθών σε παραλήπτη τρίτο, κατ’ εντολή του
αντισυμβαλλόμενου (τριγωνικές συναλλαγές).
1.1. Η Διοίκηση με την εγκύκλιό της Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987, αντιμετώπισε
κατά τον ρεαλιστικότερο τρόπο τις περιπτώσεις τριγωνικών συναλλαγών,
δηλαδή τις περιπτώσεις αποστολής αγαθών από τον πωλητή απευθείας σε τρίτο
με εντολή του αγοραστή (αποστολή αγαθών από τον προμηθευτή σε πελάτη
του πελάτη του).
1.2. Η σχέση αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:
Σχήμα Τριγωνικών Συναλλαγών

1.3. Με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο, θα εκδοθούν φορολογικά
στοιχεία ως εξής, για τη διακίνηση και τιμολόγηση αγαθών από τον
προμηθευτή, κατ’ εντολή του πελάτη του (1) στον παραλήπτη - πελάτη (2):
 Δελτίο αποστολής από τον προμηθευτή προς τον πραγματικό - φυσικό
παραλήπτη των αγαθών.
Στο Δ.Α. αυτό και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο του θα γίνεται μνεία ότι η
αποστολή διενεργείται κατ’ εντολή και για λογαριασμό του αγοραστή (πελάτη
1) και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτού.

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 184

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Το πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύσει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον παραλήπτη
αυτών (πελάτη 2).
 Στον αρχικό αγοραστή θα σταλεί, για ενημέρωσή του αλλά και για
εξυπηρέτηση φορολογικών αναγκών, είτε ένα αντίτυπο του Δ.Α. που εκδόθηκε
επιπλέον των προβλεπόμενων με ένδειξη προορισμού «Για τον εντολέα
αγοραστή» είτε ένα φωτοαντίγραφο του Δ.Α. από το στέλεχος, όπως έγινε δεκτό
με την εγκύκλιο 3/24.11.1992 (παρ. 11.9.4).159
Με βάση και χρονική αφετηρία την ημερομηνία του εκδοθέντος Δ.Α., θα γίνουν
οι τιμολογήσεις ως εξής:
 Ο προμηθευτής θα εκδώσει τιμολόγιο προς τον πελάτη (1) - αρχικό
αγοραστή.
 Ο πελάτης (1) - αρχικός αγοραστής θα εκδώσει τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο Δ.Α.) προς τον πελάτη (2) - παραλήπτη των αγαθών.
Ως σχετικό Δ.Α. και στα δύο πιο πάνω τιμολόγια θα αναφερθεί ο α/α του Δ.Α. με
το οποίο διακινήθηκαν τα αγαθά από τον προμηθευτή στον πελάτη (τελικό
παραλήπτη) του αρχικού πελάτη - αγοραστή.
 Αναλογικά, η ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και σε άλλες
παρόμοιες περιπτώσεις, εκτός από την κλασική περίπτωση της τριγωνικής
σχέσης με δύο πωλήσεις, που προαναφέρθηκε.
1.4. Έτσι, η Διοίκηση έχει δεχτεί ότι τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο
Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στις εξής περιπτώσεις:
 Επεξεργασία160. Όταν δηλαδή τα αγαθά διακινούνται από τον επεξεργαστή
(φασονίστα) σε τρίτο για περαιτέρω επεξεργασία, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του αρχικού αποστολέα (κυρίου των αγαθών).
 Εκτελωνισμός161. Αφορά τις περιπτώσεις διακίνησης αγαθών από
εκτελωνιστή σε τρίτο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη.
 Σε κάθε περίπτωση αποστολής αγαθών κατ’ εντολή του πελάτη,
ουσιαστικά μπορεί να εφαρμοστεί η αναλυθείσα ανωτέρω διαδικασία. Αυτό
προκύπτει από το έγγραφο 1035766/385/25.4.1991 προς την ΥΠΕΔΑ, αλλά και
από την παρ. 11.9.4 της εγκυκλίου 3/24.11.1992, όπου ρητά αναφέρεται ότι «η
εγκύκλιος αυτή162 εφαρμόζεται και σε διακίνηση αγαθών σε τρίτο κατ’ εντολή
του πελάτη, για οποιονδήποτε σκοπό και όχι μόνο λόγω πώλησης».
 Η προαναφερόμενη διαδικασία έχει γίνει δεκτό 163 ότι μπορεί να
εφαρμοστεί και μεταξύ τεσσάρων προσώπων, όταν δηλαδή τα αγαθά
στέλνονται σε τρίτο παραλήπτη, κατ’ εντολή του πελάτη που ζητάει να
παραδοθούν στον δικό του πελάτη («τετραγωνική» σχέση). Στην περίπτωση
αυτή, στο Δ.Α. θα αναγράφονται και τα στοιχεία των εντολέων (δύο εντολείς),

159

- Για τον χρόνο αποστολής βλ. τη Σημείωση στο τέλος του θέματος.

160

έγγραφο 1075519/924/22.11.1990

161

έγγραφα 1035766/385/25.4.1991, 1014282/140/21.2.1995

162

Σ.384/17/ΠΟΛ.31/10.1.1987

163

έγγραφο 1150760/1251/27.12.1993
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στους οποίους θα αποστέλλεται αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του Δ.Α. που
κάλυψε τη διακίνηση.
 Η έκδοση Συγκεντρωτικού Δ.Α. (ΣΔΑ) από τρίτο, κατ’ εντολή του κυρίου
των αγαθών, ο οποίος τελικά τιμολογεί τους παραλήπτες πελάτες, δεν είναι
νοητή, γιατί ο παραδίδων τα αγαθά τρίτος (π.χ. «αποθηκευτής»)
συγκεκριμενοποιώντας τα παραδοτέα αγαθά κατ’ είδος και ποσότητα στις
εγκαταστάσεις του παραλήπτη, προφανώς δεν ενεργεί ως απλός αποστολέας,
αλλά με άλλη υποκρυπτόμενη σχέση (π.χ. «αντιπρόσωπος»)164.
1.5. Παρατίθενται δύο παραδείγματα, ένα για πώληση και ένα για
επεξεργασία, προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά όσα αναφέρθηκαν πιο
πάνω:
Παράδειγμα 1ο (πώληση)
Ο έμπορος «Χ» από τη Χαλκίδα αγοράζει υποδήματα από τον προμηθευτή του
«Α» στην Αθήνα και δίνει εντολή να μεταφερθούν αυτά και να παραδοθούν
απευθείας στον πελάτη του «Β» στον Βόλο. Στην περίπτωση αυτή, θα εκδοθούν
φορολογικά στοιχεία ως εξής:
α) Δ.Α. από τον «Α» προς τον «Β» στον Βόλο. Σε αυτό το Δ.Α. θα αναγράφονται
και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα πελάτη «Χ». Το πρωτότυπο αυτού του Δ.Α.
θα συνοδεύσει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον παραλήπτη «Β».
Αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του πιο πάνω Δ.Α. θα σταλεί στον «Χ» για να λάβει
γνώση και να εκδώσει βάσει αυτού τιμολόγιο.
β) Τιμολόγιο (πώλησης) από τον «Α» προς τον «Χ», το αργότερο σε ένα (1) μήνα
από την αποστολή. Στο τιμολόγιο αυτό θα αναφερθεί και ο α/α του Δ.Α. με το
οποίο έγινε η διακίνηση των αγαθών.
γ) Τιμολόγιο (πώλησης) από τον «Χ» προς τον «Β», το αργότερο σε ένα (1) μήνα
από την αποστολή. Στο τιμολόγιο αυτό θα αναφερθεί ως σχετικό Δ.Α. ο α/α του
Δ.Α. που εξέδωσε ο «Α» προς τον «Β», αντίτυπο του οποίου (ή φωτοαντίγραφο)
έχει περιέλθει στον «Χ».
Παράδειγμα 2ο (επεξεργασία)
Ο Α. Αποστόλου στέλνει ύφασμα στον Β. Ραφίνη για ραφή υποκαμίσων. Μετά
από το ράψιμο ζητάει τα υποκάμισα να σταλούν στον Γ. Τρυπάκη για
κουμπότρυπες.
Στην περίπτωση αυτή, θα εκδοθούν φορολογικά στοιχεία ως εξής:
α) Δ.Α. του Α. Αποστόλου προς τον φασονίστα Β. Ραφίνη.
γ) Δ.Α. του Β. Ραφίνη προς τον Γ. Τρυπάκη. Σε αυτό το Δ.Α. θα αναγράφονται και
τα πλήρη στοιχεία του εντολέα πελάτη Α. Αποστόλου.
Το πρωτότυπο αυτού του Δ.Α. θα συνοδεύσει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον
Γ. Τρυπάκη.
Αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του πιο πάνω Δ.Α. θα σταλεί στον Α. Αποστόλου για
ενημέρωση.
γ) Εκκαθάριση ή τιμολόγιο (παροχής υπηρεσιών) για τη ραφή των υποκαμίσων
από τον Β. Ραφίνη προς τον Α. Αποστόλου, με αναφορά στο Δ.Α. που εκδόθηκε
για την αποστολή των υποκαμίσων για περαιτέρω επεξεργασία.
δ) Τέλος, ο Γ. Τρυπάκης, αφού ολοκληρώσει την εργασία (κουμπότρυπες), θα
εκδώσει, στον προβλεπόμενο χρόνο, εκκαθάριση ή τιμολόγιο (παροχής
164

έγγραφο 1002291/18/5.2.1997
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υπηρεσιών) προς τον Α. Αποστόλου και φυσικά Δ.Α., όταν τα αποστείλει έτοιμα
πλέον στον κύριο αυτών (Α. Αποστόλου). 165
2. Ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθών (από και προς άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κοινότητας).
Μετά από την 1.1.1993 τα αγαθά διακινούνται μεταξύ των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) χωρίς ελέγχους και διατυπώσεις στα σύνορα.
Οι διακινήσεις αυτές διακρίνονται:
2.1. Από άλλη χώρα της Ε.Ε. προς εγκατεστημένο στην Ελλάδα επιτηδευματία αγοραστή (απευθείας).
Η διακίνηση και στο εσωτερικό της χώρας γίνεται με τα συνοδευτικά έγγραφα
του αποστολέα (φορολογικά ή εμπορικά) που χρησιμοποιούνται και στη χώρα
του και τα φορτωτικά έγγραφα, με την προϋπόθεση ότι τα αγαθά μεταφέρονται
κατευθείαν στις εγκαταστάσεις του επιτηδευματία166.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η έκδοση θεωρημένου
δελτίου ποσοτικής παραλαβής167 από τον παραλαμβάνοντα επιτηδευματία.
Ειδικότερα
για
το
θέμα
αυτό,
με
την
εγκύκλιο 168
1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15.2.2007, παρ. 28.19.6, διευκρινίστηκε ότι:
«δεν τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής για τα αγαθά που
απευθείας αγοράζει και παραλαμβάνει ο επιτηδευματίας από αλλοδαπό οίκο
της Ε.Ε. απευθείας στην επαγγελματική του εγκατάσταση, εφόσον
συνοδεύονται από οποιαδήποτε συνοδευτικά στοιχεία ή έγγραφα του ξένου
οίκου, από τα οποία προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας των
αγαθών αυτών».
Τα ίδια αναφέρονται και στην παρ. 1.6 του Οδηγού ελέγχου επιτηδευματιών
που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του ΚΒΣ169.
2.2. Από άλλη χώρα της Ε.Ε. προς εγκατεστημένο στην Ελλάδα επιτηδευματία
(τρίτο) κατ’ εντολή του αρχικού «εισαγωγέα».
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον η διακίνηση γίνεται χωρίς προσωρινή
επαναπόθεση σε εγκαταστάσεις μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης,
συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 της
ΑΥΟ 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ 305/Β’), αποτελούν
διαζευκτικά:
«α) Το Δ.Α. του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο
εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΒΣ και καλύπτει τη διακίνηση
από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.
165

Ο χρόνος περιέλευσης του αντιτύπου ή φωτοαντιγράφου του τριγωνικού Δ.Α. στον εντολέα
είναι το αργότερο μέχρι τη λήξη του χρόνου τιμολόγησης, ήτοι σε ένα (1) μήνα από τη
διακίνηση. Αν όμως ο εντολέας τηρεί βιβλίο αποθήκης, ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι το
αργότερο δέκα (10) ημέρες από την έκδοση του Δ.Α., δεδομένου ότι πρέπει να ενημερωθεί το
βιβλίο αποθήκης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
166

εγκύκλιος 1128677/1076/0015/ΠΟΛ.1293/29.12.1992

167

άρθρο 10, παρ. 1 του ΚΒΣ

168

ερμηνευτική του Ν.3522/2006

169

έκδοσης ΥΠΕΕ, αρ. πρωτ. 11667/20.9.2007

PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Σελίδα 187

ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
β) Το Δ.Α. της μεταφορικής ή διαμεταφορικής επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του αρχικού “εισαγωγέα”, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην εγκύκλιό μας Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987.
γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.),
εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία
του τελικού παραλήπτη - τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και
διεύθυνση).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο παραλήπτης - τρίτος, κατά την παραλαβή των
αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου θα
αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό “εισαγωγέα”).
Με βάση το Δ.Α. των παραπάνω περ. α’ και β’, καθώς και το εκδιδόμενο δελτίο
ποσοτικής παραλαβής της περ. γ’, εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο - Δ.Α.) από
τον αρχικό “εισαγωγέα” στον πελάτη του (παραλήπτη - τρίτο), σε ένα (1) μήνα
από την έκδοση των ως άνω στοιχείων (Δ.Α. ή δελτίων ποσοτικής παραλαβής).»
Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης - τρίτος είναι
πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ και γενικά μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπο), γίνεται δεκτό ότι μπορεί να μην εκδοθεί
από αυτόν δελτίο ποσοτικής παραλαβής και να εκδοθεί οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του προσώπου αυτού,
οπότε από τον πωλητή επιτηδευματία («εισαγωγέα») εκδίδεται τιμολόγιο - Δ.Α.,
στο οποίο θα γίνει σημείωση για τον τρόπο διακίνησης των αγαθών, με
αναγραφή των δεδομένων του συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού
προμηθευτή (αριθμός, ημερομηνία, επωνυμία)170.
2.3. Αν τα αγαθά διακινούνται μέσω μεταφορικής ή διαμεταφορικής
επιχείρησης, μετά από προσωρινή παραμονή στις εγκαταστάσεις τους.
Για τις διακινήσεις αυτές εκδίδεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 11, Δ.Α. από τη μεταφορική ή διαμεταφορική επιχείρηση στον χώρο
της οποίας προσωρινά είχαν εναποτεθεί τα αγαθά και καταχωρηθεί στο ειδικό
βιβλίο.
Καθόσον αφορά τον τρόπο έκδοσης του Δ.Α. στις προαναφερόμενες
περιπτώσεις,
με
τις
διατάξεις
της
παρ.
3
της
ΑΥΟ
1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995 (ΦΕΚ 305/Β’), οι οποίες αποτελούν
ουσιαστικά επανάληψη υφιστάμενων διοικητικών λύσεων, ορίζεται:
Α. Παράδοση απευθείας στον πελάτη («αρχικό εισαγωγέα»).
«α) Επί αποστολής στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη (εισαγωγέα), στα
εκδιδόμενα Δ.Α., αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας
των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος κατά γενική κατηγορία και η
ποσότητα της συσκευασίας, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία του
συνοδευτικού στοιχείου του αλλοδαπού - αποστολέα, εφόσον τα παραστατικά
αυτά ή αντίγραφα αυτών συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά και προκύπτει η
ανάλυση του είδους και της ποσότητας.
Επί τμηματικής αποστολής, μπορεί να ακολουθείται η ίδια διαδικασία της
παραγράφου αυτής, εφόσον στα Δ.Α. σημειώνεται σχετική ένδειξη και οι α/α
170

εγκύκλιος 1135670/1350/0015/ΠΟΛ.1306/5.12.1995
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των εκδοθέντων Δ.Α. για τις προηγούμενες τμηματικές αποστολές της ίδιας
ποσότητας.»
Β. Παράδοση σε τρίτο, κατ’ εντολή του «αρχικού εισαγωγέα»
«β) Επί αποστολής σε οποιονδήποτε τρίτο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του
παραλήπτη - εισαγωγέα, εκδίδεται Δ.Α. με ανάλυση των ειδών και των
ποσοτήτων, εφαρμοζομένων αναλόγως όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο
Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987.» 171
2.4. Από Έλληνα επιτηδευματία προς παραλήπτη εγκατεστημένο σε άλλη
χώρα της Ε.Ε.
Τα αγαθά συνοδεύονται με τα παραστατικά που προβλέπονται για τις
διακινήσεις αγαθών εντός της χώρας, δηλαδή από Δ.Α. ή τιμολόγιο - Δ.Α.
Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που
τα αγαθά διέρχονται και από τρίτη χώρα, πρέπει να συνοδεύονται κατά τη
διέλευσή τους από τις χώρες αυτές και από το έγγραφο Τ1 ή Τ2, κατά
περίπτωση.
Ακόμη, για τη διακίνηση αγαθών που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
(πετρελαιοειδή, καπνοβιομηχανικά προϊόντα, αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά
κ.λπ.) μεταξύ φορολογικών αποθηκών με αναστολή καταβολής του φόρου,
εκδίδεται και το συνοδευτικό έγγραφο που προβλέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 112 και 115 του Ν.2960/2001172.
Τα προαναφερόμενα έγγραφα είναι τελωνειακά και δεν υποκαθιστούν το Δ.Α. ή
το τιμολόγιο - Δ.Α.
3. Διακίνηση αγαθών προς εξαγωγή και από εισαγωγή.
Η περίπτωση αυτή αφορά τις εξής διακινήσεις αγαθών:
α) Από τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα προς το σημείο (τελωνείο) εξαγωγής.
β) Από το τελωνείο εισαγωγής προς τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα.
Για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις και προς διευκόλυνση των συναλλαγών,
παρασχέθηκε η δυνατότητα να μην αναγράφονται αναλυτικά τα είδη και οι
ποσότητες των αγαθών στα εκδιδόμενα Δ.Α. από τον επιτηδευματία - εξαγωγέα
ή εισαγωγέα ή εκτελωνιστή, κατά περίπτωση.
Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο
Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987 (περ. ια’), αλλά και στην εγκύκλιο 3/24.11.1992
(παρ. 11.9.2θ’), μπορεί να αναγράφεται η γενική κατηγορία του είδους και η
ποσότητα της συσκευασίας (π.χ. βιβλία πέντε χαρτοκιβώτια κ.λπ.) και, κατά
περίπτωση, ο αριθμός και η ημερομηνία της δήλωσης εξαγωγής, του
τιμολογίου, του τελωνειακού παραστατικού ή όποιου άλλου παραστατικού
στοιχείου που προβλέπεται για τη διαδικασία εισαγωγής ή εξαγωγής, εφόσον
τα παραστατικά αυτά ή αντίγραφά τους συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά
και αναγράφουν αναλυτικά τα είδη και τις ποσότητες των αγαθών.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω ευχέρεια, μετά από την 1.1.1993, αφορά μόνο τις
εισαγωγές και εξαγωγές από και προς χώρες εκτός της Ε.Ε., για τις οποίες
εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις. Για τις διακινήσεις αγαθών από και
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Σχετικό είναι και το έγγραφο 1006541/53/23.4.1995 προς τον Σύνδεσμο Διεθνών
Διαμεταφορέων, όπως και το έγγραφο 1014154/123/23.3.2004.
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προς τις χώρες της Ε.Ε., ισχύουν τα αναφερόμενα στην αμέσως προηγούμενη
παρ. 2.
3.1. Εξαγωγή αγαθών μέσω τελωνείου, με προορισμό περισσότερους πελάτες
– παραλήπτες.
Για το θέμα αυτό με την εγκύκλιο 1068566/2306/0014/18.5.1989
διευκρινίστηκαν τα εξής:
«Σε περιπτώσεις εξαγωγής αγαθών σε περισσότερους από έναν παραλήπτες
εξωτερικού, τα οποία συνοδεύονται μέχρι το σημείο φόρτωσης για το εξωτερικό
με ενιαίο Δ.Α., που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ (όπως π.χ. με
την περ. ια’ της ΑΥΟ Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987), δεν απαιτείται να
επισυνάπτεται σε κάθε παραστατικό εξαγωγής και αντίστοιχο αντίγραφο του
Δ.Α., αλλά αρκεί το πρωτότυπο του ενιαίου αυτού δελτίου να επισυνάπτεται σε
ένα μόνο από τα παραστατικά που εκδίδονται για τα αναγραφόμενα στο εν
λόγω δελτίο είδη, στα δε υπόλοιπα (παραστατικά) να γίνεται σχετική εγγραφή
για το παραστατικό στο οποίο έχει προσαρτηθεί το πρωτότυπο του ενιαίου Δ.Α.
Στο (πρωτότυπο) Δ.Α. θα αναγράφονται οι αριθμοί και οι ημερομηνίες των
παραστατικών εξαγωγής και θα υπογράφονται από τον αρμόδιο τελωνειακό
ελεγκτή εξαγωγής.
Αντίστοιχα και στο κυρωμένο αντίγραφο του ενιαίου Δ.Α., που θα χορηγείται
στον εξαγωγέα, θα αναγράφονται οι αριθμοί και ημερομηνίες των
κατατεθέντων παραστατικών εξαγωγής για την κάλυψη των αναγραφόμενων
ειδών και ποσοτήτων στο δελτίο αυτό, το οποίο θα προσαρτάται στο αντίστοιχο
από τα κυρωμένα παραστατικά εξαγωγής, που προορίζονται για τον εξαγωγέα,
που είχε προσαρτηθεί και το πρωτότυπο, ενώ στα υπόλοιπα κυρωμένα
παραστατικά που προορίζονται για τον εξαγωγέα, θα γίνεται εγγραφή ανάλογη
με εκείνη των πρωτοτύπων.»
3.2. Συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία, υποβαλλόμενα κατά την εξαγωγή
εμπορευμάτων - Μη παρακράτηση πρωτοτύπων από τα τελωνεία.
Με αφορμή τη διαπίστωση, στο πλαίσιο ελέγχων διακίνησης, ότι επί μεταφοράς
αγαθών με αυτοκίνητα (Φ.Δ.Χ.) που μετέφεραν αγαθά για εξαγωγή προς το
τελωνείο εξόδου, δεν συνοδεύονταν από Δ.Α., με το αιτιολογικό ότι αυτό είχε
κρατηθεί
στο
τελωνείο
εξαγωγής,
δόθηκαν,
με
το
έγγραφο
Σ.3013/253/Α0019/24.12.2002 της 19ης Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών,
διευκρινίσεις ως ακολούθως:
«Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν τις διατάξεις του ΚΒΣ, σύμφωνα με τις
οποίες το πρώτο αντίτυπο του Δ.Α. ή του συνενωμένου Δ.Α. με φορολογικό
στοιχείο αξίας (όπου φορολογικό στοιχείο αξίας εννοείται το τιμολόγιο, η
απόδειξη παροχής υπηρεσιών) συνοδεύει τα εμπορεύματα κατά τη διακίνησή
τους μέχρι τον τελικό προορισμό και αφετέρου την απόφαση 3853/1999 του
Σ.τ.Ε., σύμφωνα με την οποία “θεωρημένο δελτίο αποστολής αγαθών εκδίδεται
και στην περίπτωση που αποστέλλονται αγαθά προς το εξωτερικό για τη νόμιμη
διακίνηση των αγαθών αυτών, εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, ενώ
δεν αναπληρώνεται η παράλειψη έκδοσής του, από τα σχετικά εκδιδόμενα
τελωνειακά έγγραφα (διασάφηση εξαγωγής κ.λπ.)”, κατά τη διενέργεια των
διατυπώσεων εξαγωγής από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, θα τηρούνται τα
ακόλουθα:
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Το πρώτο αντίτυπο του μεμονωμένου Δ.Α. δεν θα παρακρατείται στο εν λόγω
τελωνείο, αλλά θα συνοδεύει το εμπόρευμα τουλάχιστον εντός των ορίων της
ελληνικής επικράτειας και δεν θα παραδίδεται στο τελωνείο εξόδου.
Στην περίπτωση όμως υποβολής συνενωμένου Δ.Α. με φορολογικό στοιχείο
αξίας (τιμολόγιο - Δ.Α.), καθώς και όποτε ενδεχομένως απαιτείται το Δ.Α., το
πρώτο αντίτυπο αυτού θα συνοδεύει το εμπόρευμα τουλάχιστον εντός των
ορίων της ελληνικής επικράτειας, επικυρωμένα δε αντίγραφα αυτών θα
επισυνάπτονται στη διασάφηση εξαγωγής.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, αν ο εξαγωγέας προσκομίσει ή ήδη
χρησιμοποιεί στις διατυπώσεις εξαγωγής επιπλέον αντίτυπο των φορολογικών
στοιχείων διακίνησης που προαναφέρθηκαν (και στο οποίο, σημειωτέον, θα
αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του - τελωνείο εξαγωγής),
τότε σύμφωνα με τα ανωτέρω θα παρακρατείται, αντί του επικυρωμένου
αντιγράφου, το εν λόγω επιπλέον αντίτυπο.» .
3.3. Διακίνηση εμπορευμάτων, λόγω πώλησης, από τελωνειακό χώρο μέχρι τα
σύνορα της χώρας.
Με το έγγραφο 1048172/375/20.7.2006 έγινε δεκτό ότι, σε περίπτωση
διακίνησης αγαθών μέχρι τον χώρο του τελωνείου εξαγωγής, λόγω πώλησης, με
το τιμολόγιο - Δ.Α. του προμηθευτή και όχι του τελικού εξαγωγέα, στο οποίο
αναγραφόταν ως τόπος παράδοσης το τελωνείο αυτό, υπόχρεος σε έκδοση Δ.Α.
από το τελωνείο μέχρι τα σύνορα είναι ο εξαγωγέας, ο οποίος είναι και ο
πωλητής των αγαθών στην αλλοδαπή.
3.4. Ονοματολογία - περιγραφή του είδους στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Όσον αφορά την έννοια του είδους, καθώς και την ονοματολογία - περιγραφή
του στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992)
ορίζουν ότι:
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η
ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό
μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης
διαζευκτικά ή αθροιστικά173.
Ειδικά, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η ονοματολογία - περιγραφή του
είδους λαμβάνεται όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική κοινοτική
νομοθεσία.»174
4. Διακίνηση αγαθών από εκτελωνιστή σε τρίτο κατ’ εντολή και για
λογαριασμό εισαγωγέα.
Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν συνδυαστικά τα αναφερόμενα ανωτέρω στις
παρ. 1 και 3.
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Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.3052/2002 (ισχύει από 1.1.2003).
Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε, είχε ως εξής:
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ποιοτική διάκριση
των αγαθών, η οποία επηρεάζει σημαντικά τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή
πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά.».
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Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 21 του Ν.2166/1993 (ισχύει από 24.8.1993).
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Έτσι, με το έγγραφο 1014282/140/21.2.1995 γίνεται δεκτό ότι εκδίδονται Δ.Α.
ως κάτωθι:
«1. Με τα οριζόμενα στην παρ. 4(ια) της εγκυκλίου Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987,
τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν (εγκύκλιος 3/24.11.1992, παρ. 11.9.1-2θ’),
γίνεται δεκτό, μεταξύ άλλων, ότι για τη διακίνηση αγαθών που έχουν εισαχθεί
από το τελωνείο εισαγωγής στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, στα εκδιδόμενα
κατά περίπτωση Δ.Α. από τον υπόχρεο (εκτελωνιστή), αντί της αναλυτικής
αναγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται
το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας (π.χ. βιβλία πέντε χαρτοκιβώτια) και,
κατά περίπτωση, ο αριθμός και η ημερομηνία οποιουδήποτε παραστατικού
στοιχείου, που προβλέπεται από τις τελωνειακές ή τραπεζικές διατυπώσεις,
εφόσον τα παραστατικά αυτά ή αντίγραφα αυτών συνοδεύουν τα διακινούμενα
αγαθά και αναγράφουν το είδος και την ποσότητά τους, κατά την έννοια των
διατάξεων του ΚΒΣ.
2. Επίσης, με την παρ. 11.9.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/24.11.1992 του ΚΒΣ
(Π.Δ.186/1992) ορίζεται ότι η εγκύκλιος Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987, που
αναφέρεται στην αποστολή αγαθών σε τρίτο, λόγω πώλησης, κατ’ εντολή και
για λογαριασμό του αγοραστή, εξακολουθεί να ισχύει, εφαρμόζεται δε και στην
περίπτωση της διακίνησης αγαθών σε τρίτο κατ’ εντολή του πελάτη, για
οποιονδήποτε σκοπό και όχι μόνο λόγω πώλησης.
3. Από τα προαναφερόμενα καθίσταται φανερό ότι είναι δυνατή η αποστολή,
από τον εκτελωνιστή, των εισαχθέντων εμπορευμάτων απευθείας σε
παραλήπτη τρίτο, κατ’ εντολή του εισαγωγέα, κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου
Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987.
Σημειώνεται όμως ότι, στην περίπτωση αυτή, το Δ.Α. που θα εκδοθεί από τον
εκτελωνιστή, θα πρέπει να αναγράφει το είδος και την ποσότητα της
συσκευασίας, κατά τα ειδικότερα προαναφερόμενα.»
4.1. Ενδοκοινοτική - τριγωνική διακίνηση με τελικό παραλήπτη, εντός
Ελλάδας, μη αγοραστή των αγαθών (π.χ. αποθηκευτή).
Στην παρ. 2 αναπτύσσεται αναλυτικά το θέμα της ενδοκοινοτικής διακίνησης
και οι εναλλακτικές δυνατότητες φορολογικής παρακολούθησης της διακίνησης
αυτής, σύμφωνα με την ΑΥΟ 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995.
Ειδικότερα, με βάση την προαναφερόμενη απόφαση, μεταξύ άλλων,
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο αποτελεί:
«γ) Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.),
εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία
του τελικού παραλήπτη - τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και
διεύθυνση).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο παραλήπτης - τρίτος, κατά την παραλαβή των
αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 1) του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου
αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό “εισαγωγέα”).»
Ανέκυψαν ερωτηματικά εάν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης δελτίου ποσοτικής
παραλαβής σε περιπτώσεις που ο τελικός παραλήπτης δεν είναι και αγοραστής,
αλλά άλλος τρίτος (αποθηκευτής, φασονίστας κ.λπ.).
Επί
του
ζητήματος
αυτού
δόθηκε
λύση
με
την
εγκύκλιο
1063168/395/0015/ΠΟΛ.1185/26.6.1998, στην οποία διευκρινίζονται τα εξής:
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«… όταν παραλαμβάνουν αγαθά κατ’ εντολή του προμηθευτή ή τρίτου,
απευθείας από επιχείρηση της Ε.Ε., συνοδευόμενα με τα στοιχεία του
αλλοδαπού (τριγωνική παραλαβή), πρέπει ο παραλήπτης να εκδίδει θεωρημένο
δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 10 (παρ. 1) του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται στον
προμηθευτή ή εντολέα, ανεξάρτητα εάν τα αγαθά παραλαμβάνονται λόγω
αγοράς ή για επεξεργασία ή πώληση για λογαριασμό τρίτου ή για οποιαδήποτε
άλλη νόμιμη αιτία.
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις αποθήκευσης αγαθών τρίτων, οι οποίες τηρούν
βιβλίο αποθήκευσης και εκδίδουν αθεώρητο δελτίο εισαγωγής, αντίτυπο του
οποίου παραδίδουν στον αντισυμβαλλόμενο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 10 (παρ. 5η’) του ΚΒΣ, παρέλκει η έκδοση και δελτίου ποσοτικής
παραλαβής …»
4.2. Ενδοκοινοτική διακίνηση - Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ της παράδοσης
αγαθών προς άλλο κράτος – μέλος.
Για το θέμα αυτό δόθηκαν διευκρινίσεις με την εγκύκλιο
1100874/4917/719/Α0014/ΠΟΛ.1201/29.10.1999 της Διεύθυνσης ΦΠΑ, το
ουσιαστικό μέρος της οποίας έχει ως εξής:
«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α’, παρ. 1 του Ν.1642/1986
(σημείωση: τώρα άρθρο 28 του Ν.2859/2000), όπως ισχύει, απαλλάσσεται από
τον φόρο η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα προς
αγοραστή υποκείμενο στον φόρο ή προς νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον
φόρο, εφόσον τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον αγοραστή ή
από τον πωλητή προς άλλο κράτος - μέλος, όπου ο αγοραστής είναι
εγκατεστημένος.
Η έννοια του “υποκείμενου στο φόρο” και του “νομικού προσώπου που δεν
υπάγεται στο φόρο”, προκειμένου να εφαρμοστεί η ανωτέρω απαλλαγή,
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10α’ του Ν.1642/1986.
2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τη χορήγηση της απαλλαγής
αυτής πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στον φόρο.
β) Ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στον φόρο ή νομικό πρόσωπο μη
υποκείμενο στον φόρο, εφόσον δεν υπάγεται στην εξαίρεση του άρθρου 10α’,
παρ. 2 του Ν.1642/1986 (σημείωση: τώρα άρθρο 11, παρ. 2 του Ν.2859/2000).
γ) Η εγγραφή, τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή, στο σύστημα VIES.
δ) Τα αγαθά να μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος - μέλος.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την
πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης και κατά συνέπεια για την έκδοση
τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ από τον Έλληνα πωλητή των αγαθών.
3. Κατά συνέπεια, για κάθε ενδοκοινοτική παράδοση, οι Έλληνες πωλητές θα
πρέπει να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:
α) εγγραφή στο σύστημα VIES, με υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών,
β) επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αλλοδαπού αγοραστή, αν δηλαδή είναι
εγγεγραμμένος στο VIES στη χώρα του και
γ) να έχουν στην κατοχή τους κάθε στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η
μεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος - μέλος.
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4. Κατόπιν των ανωτέρω, για τη νομότυπη απαλλαγή των ενδοκοινοτικών
παραδόσεων απαιτούνται:
α) Δ.Α. και τιμολόγιο πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης - Δ.Α., όπως αυτά
προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Στα ανωτέρω στοιχεία αναγράφεται,
εκτός των άλλων, υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ του αγοραστή.
β) Επαλήθευση ότι ο αγοραστής είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES στο
κράτος - μέλος της εγκατάστασής του.
γ) Αποδεικτικά περί μεταφοράς των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος μέλος. Όσον αφορά στα αποδεικτικά αυτά, διευκρινίζουμε τα εξής, ανάλογα με
τον τρόπο μεταφοράς:
γα) Μεταφορά με Δ.Χ. μεταφορικά μέσα
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αντίτυπο της φορτωτικής του μεταφορέα ή
του μεταφορικού γραφείου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
16 του ΚΒΣ (φορτωτική, CMR κ.λπ.).
γβ) Μεταφορά με Ι.Χ. μεταφορικά μέσα του πωλητή
Στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται:
 Στο Δ.Α. ή στο τιμολόγιο - Δ.Α. πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός του
Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
 Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου μέσου
μεταφοράς, που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
 Βεβαίωση του παραλήπτη ότι παρέλαβε τα αγαθά. Η βεβαίωση αυτή
μπορεί να γίνεται είτε με υπογραφή, σε συνοδευτικό έγγραφο των
εμπορευμάτων, είτε στη φορτωτική είτε σε χωριστό έγγραφο. Στη βεβαίωση
αυτή πρέπει να γράφονται τα στοιχεία του παραλαβόντος και να
επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.
 Αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας
όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο
αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο φόρτωσης μέχρι
τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος - μέλος.
γγ) Μεταφορά με Ι.Χ. μεταφορικά μέσα του αγοραστή
Στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται:
 Στο Δ.Α. ή στο τιμολόγιο πώλησης - Δ.Α. θα πρέπει να αναγράφεται ο
αριθμός κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου του αγοραστή και υπογραφή του
παραλαβόντος τα αγαθά, καθώς επίσης και βεβαίωση του ίδιου ότι προτίθεται
να τα μεταφέρει στο άλλο κράτος - μέλος. Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει να
κατέχει φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και του
διαβατηρίου του παραλαβόντος.
 Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των φορτωτικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων
του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς, που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ.
αυτοκινήτου, τόσο για την άφιξή του στην Ελλάδα όσο και για τη μεταφορά
του στο άλλο κράτος - μέλος, για τα οποία ο πωλητής θα πρέπει να επιμελείται
ώστε να περιέρχονται στα χέρια του έστω και εκ των υστέρων.
 Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των αποδείξεων διοδίων, τελών διέλευσης ή
άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
μεταφορά, τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο
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στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η άφιξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα,
καθώς και η επιστροφή του στο άλλο κράτος - μέλος …»175
5. Τριγωνικές συναλλαγές με προμηθευτή και παραλήπτη - τρίτο εκτός
Ελλάδας (χώρα Ε.Ε. ή τρίτη).
Για τις περιπτώσεις πώλησης ποσότητας αγαθών από Έλληνα επιτηδευματία σε
τρίτη χώρα, η οποία αγοράζεται ομοίως από τρίτη χώρα και αποστέλλεται κατ’
εντολή και λογαριασμό του απευθείας στον τελικό αγοραστή, μπορεί να μην
εκδίδεται και Δ.Α. (αρκεί δηλαδή μόνο το αθεώρητο τιμολόγιο) για την πώληση
αυτή, με το σκεπτικό ότι δεν εξυπηρετεί καμία πρακτική ή ελεγκτική
σκοπιμότητα, δεδομένου ότι τα αγαθά διακινούνται εκτός Ελλάδας, μεταξύ
τρίτων χωρών, και συνοδεύονται από τα φορολογικά έγγραφα που
προβλέπονται από τις νομοθεσίες των χωρών στις οποίες γίνεται η διακίνηση ή
η αποστολή.
Στις τριγωνικές αυτές συναλλαγές, εφόσον διαμεσολαβεί τράπεζα, πρέπει να
διαφυλάσσονται τα τραπεζικά παραστατικά στοιχεία, καθώς και τα λοιπά
τραπεζικά έγγραφα που εκδίδονται για τις πράξεις αυτές, για όσο χρόνο
ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ για τα φορολογικά στοιχεία
και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία.176
6. Υποχρέωση αναγραφής επί του Δ.Α. της αξίας των αγαθών, σε ορισμένες
περιπτώσεις αποστολής αυτών εκτός της χώρας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 4 του Ν.3522/2006 αντικαταστάθηκε η
περ. ζ’ της παρ. 5 του άρθρου 11 ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και με βάση τις νέες
διατάξεις επήλθαν οι παρακάτω μεταβολές, που ισχύουν από 22.12.2006.177
Καθιερώνεται υποχρέωση αναγραφής της αξίας των αγαθών στα Δ.Α. που
εκδίδονται όταν αποστέλλονται αγαθά εκτός της χώρας (Κοινότητα ή τρίτες
χώρες), με σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση αυτών. Η
υποχρέωση αυτή προβλεπόταν από γραπτές θέσεις των συναρμόδιων
Διευθύνσεων (ΦΠΑ, ΚΒΣ, 19η Τελωνειακών Διαδικασιών, Μητρώου).
Συγκεκριμένα, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα (πριν από την ισχύ της
προαναφερόμενης διάταξης), από τη Διοίκηση είχε δοθεί ως λύση, για την
εκπλήρωση υποχρεώσεων του ΦΠΑ, η αναγραφή στα Δ.Α. και της αξίας, εφόσον
αποστέλλονται αγαθά σε τρίτη χώρα ή άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. για
αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση, χωρίς να υφίσταται στην άλλη χώρα ή
στο κράτος - μέλος της Ε.Ε. μόνιμη εγκατάσταση.178
175

Για
το
θέμα
επιστροφής
ΦΠΑ,
σχετική
είναι
η
ΑΥΟ
1033128/758/141/0014/ΠΟΛ.1061/7.4.2003 και σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους
1033129/1920/330/0014/ΠΟΛ.1062/7.4.2003 και
1050816/2755/470/0014/ΠΟΛ.1080/30.5.2003.
176

έγγραφα 1017354/154/1.3.1995, 1120085/877/5.12.1997, 1031103/256/27.5.2004 και
1106173/1216/18.6.2004
177

βλ. ερμηνευτική εγκύκλιο 1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15.2.2007, παρ. 29.4

178

Σχετικά είναι τα έγγραφα Τ.6305/242/40019/29.8.1997, 1026954/759/2251/Α0014/14.3.2002
και
1018513/1126/211/0014/28.7.2004,
καθώς
και
η
εγκύκλιος
1071968/5456/983/0014/ΠΟΛ.1101/5.10.2004 - βλ. παρακάτω στην παρ. 6.1.
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Καταργείται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας των αγαθών επί του Δ.Α. στις
περιπτώσεις αποστολής αγαθών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή
μεταξύ υποκαταστημάτων, εφόσον στο υποκατάστημα τηρείται βιβλίο
αποθήκης κατ’ είδος, ποσότητα και αξία ή εξάγεται αυτοτελές λογιστικό
αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η αναγραφή της αξίας στις διακινήσεις αυτές δεν
είναι απαραίτητη άμεσα για την ενημέρωση των βιβλίων, ακόμη και στην
περίπτωση που εξάγεται αυτοτελές αποτέλεσμα από το υποκατάστημα, αφού η
ενημέρωση μπορεί να γίνει μέχρι τον χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος
με ιδιαίτερο έγγραφο - λογιστικό σημείωμα.
6.1. Διακίνηση αγαθών από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. για
αποθήκευση και πώληση - Έκδοση Δ.Α. με αξία.179
Με την εγκύκλιο 1071968/5456/983/0014/ΠΟΛ.1101/5.10.2004 της Διεύθυνσης
ΦΠΑ διευκρινίστηκαν τα παρακάτω, σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις εφαρμογής της απαλλαγής της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΑΥΟ
1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993180, η οποία αναφέρεται στις
μετακινήσεις εμπορεύσιμων αγαθών μιας επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο
κράτος - μέλος, για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση:
«1. Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7181 και της παρ.
1γ’ του άρθρου 28 του Ν.2859/2000, προκύπτει ότι η αποστολή αγαθών σε άλλο
κράτος - μέλος για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση θεωρείται
ενδοκοινοτική παράδοση.
2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993, οι διατάξεις
για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ “εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η
μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος
θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7”, χωρίς όμως

179

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής.

180

ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 - Διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ της
παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή
παράδοση σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος, καθώς και της
παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών
[…]
Άρθρο 2: Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών
181

Κώδικας ΦΠΑ - Ν.2859/2000
Άρθρο 7: Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών
…
«3. Θεωρείται επίσης ως παράδοση αγαθών η μεταφορά από έναν υποκείμενο στο φόρο
αγαθών της επιχείρησής του προς ένα άλλο Κράτος - Μέλος.
Θεωρείται ως μεταφερόμενο προς ένα άλλο κράτος μέλος, κάθε ενσώματο αγαθό που
αποστέλλεται ή μεταφέρεται εκτός του εσωτερικού της χώρας, αλλά εντός της Κοινότητας, από
τον υποκείμενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό
του, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εκτός αν τα αγαθά αυτά προορίζονται για την
πραγματοποίηση μιας από τις ακόλουθες πράξεις:
α) …, β) …, γ) …, δ) …, ε) …, στ) …
Στην περίπτωση που μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις
παύει να υφίσταται, θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθού κατά το χρόνο που
παύει να υφίσταται η εν λόγω προϋπόθεση.»
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να διευκρινίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Ειδικού
Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής.
3. Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, οι αρμόδιες Διευθύνσεις (ΦΠΑ και ΚΒΣ)
έχουν δεχτεί ότι σε μετακινήσεις αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος χωρίς
μεταβίβαση κυριότητας, αντί τιμολογίου μπορεί να εκδίδεται μόνο Δ.Α., στο
οποίο όμως θα αναγράφεται η αξία των αγαθών, η οποία θα καταχωρείται ως
αξία ενδοκοινοτικής παράδοσης στις δηλώσεις ΦΠΑ, Listing και Intrastat.
4. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρακτική
εφαρμογή των περιπτώσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2
της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993, διευκρινίζουμε ότι και για τις περιπτώσεις αυτές
ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά με τις κανονικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις,
εκτός του τιμολογίου πώλησης. Αντί των “τιμολογίων πώλησης”, θα
προσκομίζονται τα “Δελτία Αποστολής” που εκδόθηκαν για τη διακίνηση των
αγαθών και στα οποία θα αναγράφεται και η αξία των αγαθών. Ως αξία θα
αναγράφεται η μέση τιμή χονδρικής πώλησης, η οποία και θα λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής που παρέχεται με το Ειδικό
Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής.
Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Ελληνική επιχείρηση αποστέλλει κατά τη διάρκεια του 2003 εμπορεύσιμα
αγαθά της για αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση στη Γαλλία, όπου έχει
αποκτήσει γαλλικό ΑΦΜ (φορολογικός εκπρόσωπος).
Έστω ότι οι αποστολές των εμπορευμάτων (ενδοκοινοτικές παραδόσεις) έγιναν
τμηματικά και πιο συγκεκριμένα τον Απρίλιο μεταφέρθηκαν για αποθήκευση
εμπορεύματα αξίας 30.000,00 €, τον Ιούνιο 40.000,00 € και τον Σεπτέμβριο
50.000,00 €.
Το όριο απαλλαγής που δικαιούται η εν λόγω επιχείρηση για το 2004, ανέρχεται
στα 120.000,00 € και, προκειμένου να θεωρήσει η αρμόδια ΔΟΥ το Ειδικό
Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής, θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα Δ.Α.
με ισόποση αξία, τριμηνιαίοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικής
Παράδοσης, τα οικεία αποδεικτικά μεταφοράς όπως αναλυτικά ορίζονται στο
άρθρο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/1993.»
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ
Παροχή υπηρεσιών
μέχρι 31.12.2009
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Δεν υπάρχει υποχρέωση
listing & intrastat
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Με το Ν. 3763/2009 θεσμοθετούνται δύο νέοι γενικοί κανόνες
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Παροχή υπηρεσιών
Από 1.1.2010 (Ν
( . 3763/2009)
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Τ. Π. Υ. χωρίς ΦΠΑ
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Φ

Π

Α

Τόπος φορολόγησης:
ο τόπος εγκατάστασης του
λήπτη της υπηρεσίας
Παρεκκλίσεις (5) απο γενικό κανόνας
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Δεν υπάρχει υποχρέωση
intrastat & listing
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Αν ο «Β» λήπτης υπηρεσιών
είναι ΜΗ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

2ος Γενικός κανόνας B2C

Π

ν

Αν ο «Β» λήπτης υπηρεσιών
είναι
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

B

Δεν υπάρχει υποχρέωση intrastat
Υπάρχει υποχρέωση για listing

Τ

ώ

Ν

1ος Γενικός κανόνας B2B

A

ε

Τόπος φορολόγησης:
ο τόπος εγκατάστασης του
παρέχοντος την υπηρεσία
Παρεκκλίσεις (9) απο γενικό κανόνας
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου

Τόπος παροχής υπηρεσιών προς
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
Πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο νόμος ένας
υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί και πράξεις εκτός πεδίου ΦΠΑ,
θεωρείται ως υποκείμενος στο φόρο για όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνει,
ήτοι και για τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν
την εκτός πεδίου ΦΠΑ δραστηριότητα του
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Θεωρείται υποκείμενος στο φόρο και το μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο
το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ ΦΠΑ (VIES) κατά συνέπεια παροχές υπηρεσιών
που πραγματοποιούνται προς ένα ΝΠΔΔ, το οποίο έχει λάβει ΑΦΜ/ ΦΠΑ
για πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στη χώρα μας
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Διευκρινίζεται ότι ο γενικός κανόνας εφαρμόζεται μόνο για τις υπηρεσίες
που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα του λήπτη
και όχι για υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται
για προσωπική χρήση ή για χρήση από το προσωπικό του.
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Εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες
Με τις διατάξεις από την παράγραφο 3 κ.έ. προβλέπονται εξαιρέσεις
από τους γενικούς κανόνες και προσδιορίζεται ο τόπος φορολόγησης
για συγκεκριμένες υπηρεσίες με διαφορετικά κριτήρια.
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Εξαίρεση από τον γενικό κανόνα –για τους υποκείμενουςισχύει μόνο για τις υπηρεσίες:
1. πράξεις σχετικές με ακίνητα (τόπος ακινήτου)
2. μεταφορές προσώπων (διανυόμενες αποστάσεις,
ουδεμία μεταβολή)
3. πολιτιστικές κ.λπ. Υπηρεσίες (όπου εκτελούνται υλικά)
4. υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (τόπος εστιατορίου) και
υπηρεσίες αυτές σε πλοία κλπ (αναχώρησης μεταφορικού μέσου)
5. βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων (τόπος παραλαβής
μεταφορικού μέσου)
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Εισαγωγή αγαθών που προορίζονται
για ενδοκοινοτική παράδοση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Β)

ΑΓΑΘΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Μέσα σε 6 μήνες με δυνατότητα
παράτασης 2 μήνες ή 8 μηνών
αν αφορά πρώτες & βοηθ. ύλες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(Α)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ
ΜΕ ΕΔΥΟΟ 1163/2001.
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΔΔΑ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ΠΟΛ. 1262/93

ΑΓΑΘΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΕΛΟΥΣ (Γ)

Εισαγωγή αγαθών που προορίζονται
για εξαγωγή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Β)

ΑΓΑΘΑ

ΕΞΑΓΩΓΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(Α)
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ
ΜΕ ΕΔΥΟΟ 1163/2001.
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΕΔΔΑ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ΠΟΛ. 1262/93
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ΑΓΑΘΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΡΙΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ (Γ)
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Εισαγωγή αγαθών με τιμολόγηση
από Κράτος - μέλος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Β)

ΑΓΑΘΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(Α)
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ .
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
INTRASTAT – VIES ΚΛΠ
ΕΚΚ. ΔΗΛ. ΚΩΔ. 666

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΕΛΟΥΣ (Γ)

Εξαγωγή αγαθών με τιμολόγηση
προς Κράτος - μέλος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Β)

ΑΓΑΘΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(Α)
ΔΑ-ΤΙΜ. χωρίς ΦΠΑ .
Στοιχεία Κοιν. Πελάτη – τρ. παραλήπτη
Κατάθεση διασάφησης εξαγωγής
ΠΟΛ. 1180/95
Περιοδ. Δήλ. Κωδ. 309
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΕΛΟΥΣ (Γ)
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
Απλές αποκτήσεις

Τόπος φορολόγησης

(πχ αγορά αγαθών από κράτος μέλος)

Ελλάδα

Τριγωνικές αποκτήσεις
Κατά τον χρόνο
απόκτησης

(πχ αγορά αγαθών από κράτος μέλος και
παράδοση από άλλο κράτος μέλος)

Χρεωπίστωση ΦΠΑ

Απόκτηση αγαθών με ΕΦΚ
(πχ αγορά μπύρας από κράτος μέλος)

Χρόνος φορολόγησης

Απόκτηση μεταφορικών μέσων

Χρόνο έκδοσης ΤΙΜ ή
Μέχρι την 15η επόμενου μήνα
ενδοκοινοτικής απόκτησης

(πχ αγορά φορτηγού από κράτος μέλος)

Μεταφορά παγίων επιχείρησης ΕΕ
στην Ελλάδα

Χρόνος πραγματοποίησης
ενδοκοινοτικής απόκτησης

(πχ μεταφορά εξοπλισμού για εκτέλεση
τεχνικού έργου από κράτος μέλος)

Χρόνος που τα αγαθά
τίθενται στη διάθεση
αγορασστή

Λογιστική παρακολούθηση:
ΕΣΥΛ: Γνωμ. 159/1035/1993, 243/2162/1995
Σε λογ/σμούς Γενικής Λογιστικής και Τάξεως
ανάλογα του γεγονότος
αν οι αξίες πλασματικές ή πραγματικές κλπ

Χρόνος που αρχίζει η
αποστολή όταν ο
προμηθευτής αναλαμβάνει
υποχρέωση αποστολής
στο εσωτερικό της χώρας

Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών
Απλές παράδοσεις

Τόπος φορολόγησης

(πχ πώληση αγαθών από κράτος μέλος)

Χώρα ΕΕ

Τριγωνικές αποκτήσεις
(πχ αγορά αγαθών από κράτος μέλος και
παράδοση από άλλο κράτος μέλος)

Χρόνος φορολόγησης
Πώληση

Απόκτηση αγαθών με ΕΦΚ
(πχ πώληση ούζου σε άλλο κράτος μέλος)

Μεταφορά αγαθών Ελληνικής
επιχείρησης σε επιχείρηση ΕΕ
(πχ μεταφορά εμπορευμάτων Ελληνικής
Επιχείρησης για αποθήκευση
και μεταγενέστερη πώληση πώληση
σε άλλο κράτος μέλος)

Λογιστική παρακολούθηση:
ΕΣΥΛ: Γνωμ. 159/1035/1993, 243/2162/1995
Σε λογ/σμούς Γενικής Λογιστικής και Τάξεως
ανάλογα του γεγονότος αν οι αξίες πλασματικές ή πραγματικές κλπ
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
Α πολίτης
Κράτους – Μέλους ΕΕ

Αποστολή

Α πολίτης
Ελλάδας

Κράτη – Μέλη ΕΕ

Σύστημα VIES

Σήμερα 15 + 10 + 2 = 27

VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM

Σύστημα INTRASTAT

Όριο “κατώφλι” 100.000€
(75.000€ αποστολες)

Σύστημα listing
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

“Καινούργια”
μεταφορικά μέσα

“Προϊόντα υπαγόμενα
σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης” (ΕΦΚ)

Χερσαίο όχημα κυβισμού > 48 κε
που έχει διανύσει α ≤ 6000 χλμ
μέχρι 6 μήνες από την πρώτη κυκλοφορια

Ορυκτέλαια

Σκάφη μήκους > 7,5 μ
που έχει πραγματοποιήσει
α ≤ 100 ώρες πλεύσης
μέχρι 3 μήνες από την πρώτη κυκλοφορία

Οινόπνευμα και
Οινοπνευματώδη ποτά
Βιομηχανοποιημένα
καπνά

Αεροσκάφη συνολικό βάρος
απογείωσης > 1550 χιλιογρ
που έχει πραγματοποιήσει
α ≤ 40 ώρες πτήσης

Καπνοβιομηχανικά
Προϊόντα

μέχρι 3 μήνες από την πρώτη κυκλοφορία

Εγγραφή – ένταξη στο σύστημα VIES
Υποκείμενοι
που
εγγράφονται

Πότε έγγράφονται

Διατάξεις
νόμου

Συντ.
%

Παρατηρήσεις

Οι υποκείμενοι σε
ενδοκοινοτικές
συναλλαγές

Πριν την έναρξη των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Με δήλωση στο τμήμα
Μητρώου της ΔΟΥ των.

Ν. 2859/2000
(κώδ. ΦΠΑ) άρθρα
11,36 & 38.

0%

Στον ΑΦΜ θέτουμε το
πρόθεμα EL.

Κανονισμός
218/93

Χρησιμεύει για
διασταύρωση
συναλλαγών.

Απαλλασσόμενοι
Άρθρου 11 § 2:
Δημόσιο,
ΝΠΔΔ,
Αγρότες
κλπ απαλ/νοι
άρθρου 22

Πριν την διενέργεια των
ευκαιριακών ενδοκοινοτικών
συναλλαγών.
Με δήλωση στο τμήμα
Μητρώου της ΔΟΥ των.

Ν. 2859/2000
(κώδ. ΦΠΑ) άρθρα
11,36 & 38.

Υποχρεωτικά αν
συναλλαγή ≥ 65.000€
ή 75.000€

Κανονισμός
218/93

προαιρετικά αν
συναλλαγή < 65.000€
Ή 75.000€ (αφίξεις)

Μεταφορικές
επιχειρήσεις που
διενεργούν
ενδοκοινοτικές
μεταφορές

Πριν την έναρξη διενέργειας
των ενδοκοινοτικών
μεταφορών.
Με δήλωση στο τμήμα
Μητρώου της ΔΟΥ των.

Κανονισμός
218/93

0%
Ενίοτε

ΠΟΛ. 1040/1993

Στον ΑΦΜ θέτουμε το
πρόθεμα EL.
Χρησιμεύει για
διασταύρωση
συναλλαγών.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http//www.europa.eu.int/comm./taxation_customs/vies/el/vieshome.htm
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
Ανεξάρτητα από το ύψος των συναλλαγών (κατώφλι)
Περιλαμβάνει:
Παραδόσεις αγαθών προς πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη
Μετακινήσεις αγαθών από Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη
για την ανάγκη της επιχείρησης.
Αξία: η τρέχουσα τιμή αγοράς ή η αξία κόστους
Παραδόση καινούργιων μεταφορικών μέσων προς πρόσωπα
εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη
Οιονεί ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις (στήλη 6)
Οι εκπτώσεις και επιστροφές για ενδοκοινοτικές παραδόσεις
που έχουν ήδη αναγραφεί σε προηγούμενο τιμολόγιο,
1. είτε μέσα στο ίδιο τρίμηνο,
2. είτε σε προηγούμενο
Οι αξίες καταχωρούνται στον πίνακα μειωμένες
κατά το ποσό των εκπτώσεων ή επιστροφών

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 1.7.2003 την 26η επόμενου μήνα
στη δ/νση http// www.taxisnet.gr) ΠΟΛ 1091/2003

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
Δεν περιλαμβάνει:
Παροχή υπηρεσιών προς πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη
Εξαγωγές προς τρίτες χώρες
Εγχώριες παραδόσεις

Δεν υπάρχει υποχρέωση:
Αποστολή δειγμάτων, χωρίς τιμολογούμενη αξία
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
Επισημαίνονται τα παρακάτω
Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής, αν σε κάποιο τρίμηνο
δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις
Συμπλρώνεται μόνο για τις παραδόσεις αγαθών και
όχι για την παροχή υπηρεσιών.
Προσοχή στις περιπτώσεις λογισμικού Η/Υ
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής του εν λόγω πίνακα,
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με άρθρο 4 του Ν. 2523/1997

Από 117,00€

Έως 1.170,00€

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Ανεξάρτητα από το ύψος των συναλλαγών (κατώφλι)
Περιλαμβάνει:
Αποκτήσεις αγαθών απόπρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη
Μετακινήσεις αγαθών προς Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη
για την ανάγκη της επιχείρησης.
Αξία: η τρέχουσα τιμή αγοράς ή η αξία κόστους
Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων από πρόσωπα
εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη
Οιονεί ενδοκοινοτικές τριγωνικές αποκτήσεις (στήλη 6)
Οι εκπτώσεις και επιστροφές για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
που έχουν ήδη αναγραφεί σε προηγούμενο τιμολόγιο,
1. είτε μέσα στο ίδιο τρίμηνο,
2. είτε σε προηγούμενο
Οι αξίες καταχωρούνται στον πίνακα μειωμένες
κατά το ποσό των εκπτώσεων ή επιστροφών

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από 1.7.2003 την 26η επόμενου μήνα
στη δ/νση http// www.taxisnet.gr) ΠΟΛ 1091/2003
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Δεν περιλαμβάνει:
Παροχή υπηρεσιών απο πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη
Εισαγωγές προς τρίτες χώρες
Εγχώριες αποκτήσεις

Δεν υπάρχει υποχρέωση:
Απόκτηση δειγμάτων, χωρίς τιμολογούμενη αξία

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Επισημαίνονται τα παρακάτω
Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής, αν σε κάποιο τρίμηνο
δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Συμπλρώνεται μόνο για τις αποκτήσεις αγαθών και
όχι για την παροχή υπηρεσιών.
Προσοχή στις περιπτώσεις λογισμικού Η/Υ
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής του εν λόγω πίνακα,
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με άρθρο 4 του Ν. 2523/1997

Από 117,00€

Έως 1.170,00€
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Δήλωση INTRASTAT
Αν υπερβαίνει το ύψος των συναλλαγών (κατώφλι)
Πράξεις για τις οποίες απαιτείται η υποβολή:

1. Έκδοση φορολογικού στοιχείου από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ
εγκατεστημένο σε Κ-Μ της ΕΕ, προς άλλο υποκείμενο άλλου Κ-Μ,
ανεξάτητα από την ύπαξη ανταλλάγματος

πώληση

Αποστολή δώρων
άνευ αξίας

Δείγματα

Πρώτες ύλες για
επεξεργασία

2. Ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού μεταξύ υποκειμένων στο ΦΠΑ
ανεξάρτητα από τη φύση της συναλλαγής και το σκοπό της μετακίνησης.
Πχ παράδοση, επιστροφή, δείγμα, δώρο κλπ
Εξαιρείται η αποστολή ή άφιξη αγαθών με σκοπό να εκτεθούν
σε εκθεσιακό χώρο
Ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
του περιθωρίου κέρδους (άρθρα 45 & 46 του Ν. 2859/2000)
[δεν θεωρειται ενδοκοινοτικη]

Δήλωση INTRASTAT
Αν υπερβαίνει το ύψος των συναλλαγών (κατώφλι)
Πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή:
1. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές μη κοινοτικών εμπορευμάτων

2. Κυκλοφορία κοινοτικών εμπορευμάτων μεταξύ τμημάτων εδάφους της
Κοινότητας, εκ των οποίων το ένα δεν ανήκει στο φορολογικό έδαφος της
Κοινότητας πχ Γαλλικά νησιά Jersey
Χορήγηση έκπτωσης για οποιαδήποτε αιτία με πιστωτικό πχ λόγω τζίρου

Εξαιρετικά απαιτείται η υποβολή:
Κοινοτικά προϊόντα που τελούν υπό διαμετακόμιση μέσου άλλου Κ-Μ,
στο οποίο εισήχθησαν από Τρίτη χώρα ως μη κοινοτικά και τέθηκαν εκεί σε
Ελεύθερη κυκλοφορία.
Κοινοτικά προϊόντα που τελούν υπό διαμετακόμιση μέσου άλλου Κ-Μ, από
το οποί, μετά την τήρηση σχετικών διατυπώσεων εξάγονται σε Τρίτη χώρα.
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Δήλωση INTRASTAT
Αν υπερβαίνει το ύψος των συναλλαγών (κατώφλι)
Ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης δήλωσης INTRASTAT:
Χορήγηση έκπτωσης από τον αγοραστή στον πωλητή με βάση
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ λόγω εσφαλμένης ποσοτικής ή
εσφαλμένης κατ΄αξία χρέωσης
Απαιτείται ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT και μόνο τα πεδία 18 & 19
Τιμολόγηση από προμηθευτή μεγαλύτερης ποσότητας από αυτή που πράγματι
απέστειλε και εφόσον στη συνέχεια, σε διαφορετική φορολογική περίοδο,
αποστέλλει συμπληρωματικά την ελλιπή ποσότητα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Υποβάλλει:
1.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT ΑΦΙΞΗΣ για την αρχική τιμολόγηση
για την οποία έγινε αρχική τιμολόγηση, στην οποία συμπληρώνει,
εκτός των άλλων, και τα πεδία 16, 17, 18 & 19 .

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT ΑΦΙΞΗΣ για τη συμπληρωματική ποσότητα,
κατά την φορολογική περίοδο που απεστάλει η συμπληρωματική ποσότητα,
συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ. Αντίστροφες ενέργειες.

Δήλωση INTRASTAT
Αν υπερβαίνει το ύψος των συναλλαγών (κατώφλι)
Ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης δήλωσης INTRASTAT:

Μερική ή ολική ακύρωση ενδοκοινοτικήςσυναλλαγής,
λόγω επιστροφής των αγαθών που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Υποβάλλει:

ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΟΡΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ.
Υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT ΑΦΙΞΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ) με τα οριστικά στοιχεία της
απόκτησης (πραγματική ποσότητα και αξία μετά την αφαίρεση των επιστρεφομένων)
και δεν υποβάλλει τροποποιητική

ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΟΡΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ.
Υποβάλλεται ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
δήλωση INTRASTAT ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στην οποία συμπληρώνει, εκτός των άλλων,
στο πεδίο 10 τον αριθμό 21 δηλ. επιστροφή εμπορευμάτων
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
Δήλωση INTRASTAT
Αν υπερβαίνει το ύψος των συναλλαγών (κατώφλι)
Ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης δήλωσης INTRASTAT:

Μερική ή ολική ακύρωση ενδοκοινοτικήςσυναλλαγής,
λόγω επιστροφής των αγαθών που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ. Υποβάλλει:

ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΟΡΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ.
Υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ) με τα οριστικά στοιχεία της
αποστολής (πραγματική ποσότητα και αξία μετά την αφαίρεση των επιστρεφομένων)
και δεν υποβάλλει τροποποιητική

ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΟΡΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ.
Υποβάλλεται ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
δήλωση INTRASTAT ΑΦΙΞΗΣ στην οποία συμπληρώνει, εκτός των άλλων,
στο πεδίο 10 τον αριθμό 21 δηλ. επιστροφή εμπορευμάτων
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ΦΠΑ Σημειώσεις σεμιναρίου
ΠΟΛ. 1214 (ΦΕΚ B 2601 - 30.09.2014) Ειδικό
καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της
είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα
ΦΠΑ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τ. Β΄ 2601/30.9.2014, η Απόφαση,
ΠΟΛ 1214/2014, της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για την εφαρμογή του
ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης η οποία
συνοπτικά προβλέπει τα εξής:
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν
υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, με την προϋπόθεση ότι και κατά
την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο μέχρι την άσκηση της επιλογής δεν έχουν
υπερβεί το ανωτέρω όριο. Για τους υποκείμενους των οποίων η προηγούμενη
διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, ο ετήσιος κύκλος
εργασιών υπολογίζεται με αναγωγή του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών σε
δωδεκάμηνη περίοδο.
Υποβολή δήλωσης, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET σε ειδική για τον
σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη φορολογική περίοδο, από την έναρξη της
οποίας ζητείται η ένταξη στο ειδικό καθεστώς.
Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ένταξης στο
καθεστώς γίνεται δεκτή έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 1.10.2014.
Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται:
α) Να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι
εισπράξεις που πραγματοποιούν από τους πελάτες τους, για συναλλαγές που
εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, καθώς και όλες οι πληρωμές που αυτοί
πραγματοποιούν προς τους προμηθευτές τους. Το εν λόγω αρχείο τηρείται με κάθε
πρόσφορο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές
αποδεικνύονται δεόντως.
β) Να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό
καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο
226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ».
γ) Να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση για τις εισπράξεις/πληρωμές που
πραγματοποίησαν, με την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του
άρθρου 14 παράγραφοι 3 και 4 Ν. 4174/2013, σύμφωνα με την απόφαση του
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1022/2014 δηλαδή συγκεντρωτικές καταστάσεις
πελατών προμηθευτών.
Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, στην
περίπτωση που είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους στο φόρο
που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται στην τήρηση αρχείου
πληρωμών και την ενημέρωση της φορολογικής διοίκησης.
Κατά τον ίδιο χρόνο –που γίνεται η εξόφληση- υφίσταται και το δικαίωμα έκπτωσης
για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, τόσο για τον υποκείμενο που
εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από άλλους
υποκείμενους στο φόρο, όσο και για τον υποκείμενο που δεν εντάσσεται στο ειδικό
καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από υποκείμενους στο φόρο που
εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.
Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής πριν την πραγματοποίηση φορολογητέας
συναλλαγής ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η
προκαταβολή.
Φυσικά λύνει αρκετά προβλήματα αλλά δημιουργεί και άλλα που ελπίζουμε να
εκδοθεί έγκαιρα η σχετική εγκύκλιος ή/ και συμπληρωματική απόφαση.
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Ολόκληρο το κείμενο της ΠΟΛ 1214/2014, έχει ως ακολούθως:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39.β του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 185 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄).
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ
1022/2014 (ΦΕΚ 179 Β΄), όπως ισχύει.
3. 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.
4. Την υπ’ αριθμ. 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».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζονται οι
προϋποθέσεις καθώς και τα λοιπά θέματα εφαρμογής του προαιρετικού καθεστώτος
καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.
Άρθρο 1
Όριο κύκλου εργασιών για την επιλογή ένταξης στο ειδικό καθεστώς
1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 39.β, δικαίωμα επιλογής ένταξης
στο ειδικό καθεστώς έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο, των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, με την προϋπόθεση ότι και κατά την τρέχουσα
διαχειριστική περίοδο μέχρι την άσκηση της επιλογής δεν έχουν υπερβεί το ανωτέρω
όριο.
Για τους υποκείμενους των οποίων η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι
μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται με
αναγωγή του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών σε δωδεκάμηνη περίοδο.
2. Για υποκείμενους στο φόρο που κάνουν έναρξη εντός της διαχειριστικής περιόδου,
λαμβάνεται υπόψη ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών που θα επιτευχθεί εντός της
περιόδου αυτής.
Άρθρο 2
Τρόπος ένταξης στο ειδικό καθεστώς
1. Για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς απαιτείται η υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.Α της παρούσας.
2. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET
σε ειδική για τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη φορολογική περίοδο, από την
έναρξη της οποίας ζητείται η ένταξη στο ειδικό καθεστώς.
3. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ένταξης στο
καθεστώς γίνεται δεκτή έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 1.10.2014. Στην
περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο, που έχει ήδη εκδώσει φορολογικά
στοιχεία χωρίς την ένδειξη που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1
του άρθρου 3 υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες του ότι έχει ενταχθεί στο
ειδικό καθεστώς από 1.10.2014.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ειδικού καθεστώτος
1. Οι υποκείμενοι που επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται:
α) Να τηρούν αρχείο εισπράξεων/πληρωμών, στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι
εισπράξεις που πραγματοποιούν από τους πελάτες τους, για συναλλαγές που
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εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, καθώς και όλες
οι πληρωμές που αυτοί
πραγματοποιούν προς τους προμηθευτές τους. Το εν λόγω αρχείο τηρείται με κάθε
πρόσφορο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές
αποδεικνύονται δεόντως.
β) Να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό
καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – άρθρο
226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ – άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ».
γ) Να ενημερώνουν τη φορολογική διοίκηση για τις εισπράξεις/πληρωμές που
πραγματοποίησαν, με την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του
άρθρου 14 παράγραφοι 3 και 4 Ν. 4174/2013, σύμφωνα με την απόφαση του
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1022/2014 και τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
παρούσας.
2. Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, στην
περίπτωση που είναι λήπτες φορολογητέων πράξεων από υποκείμενους στο φόρο
που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται στην τήρηση αρχείου
πληρωμών και την ενημέρωση της φορολογικής διοίκησης, για τις εν λόγω πράξεις,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) και γ) της παραγράφου 1.
Άρθρο 4
Απαιτητό του φόρου και έκπτωση του φόρου εισροών για συναλλαγές που
διενεργούνται στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος
1. Για τις πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους ενταγμένους στο ειδικό
καθεστώς ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο, κατά τον οποίο εισπράττεται η
αντιπαροχή. Για την εφαρμογή του καθεστώτος ως είσπραξη νοούνται όλοι οι τρόποι
πληρωμής (μετρητά, επιταγές, ταχυδρομικές επιταγές, εμβάσματα, πιστωτικές
κάρτες, συμψηφισμός ή εκχώρηση απαιτήσεων, πληρωμές σε είδος, πάγιες εντολές,
κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται επαρκώς η πραγματοποίησή τους.
2. Στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολής πριν
την πραγματοποίηση
φορολογητέας συναλλαγής ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον
οποίο εισπράττεται η προκαταβολή. Κατά τον ίδιο χρόνο υπάρχει υποχρέωση
έκδοσης του ειδικού στοιχείου προκαταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της
παρούσας.
3. Στην περίπτωση εξόφλησης με επιταγή ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο
κατά τον οποίο λαμβάνεται η επιταγή. Σε περίπτωση μη είσπραξης της επιταγής, η
φορολογητέα αξία μειώνεται κατά το χρόνο που σφραγίστηκε η επιταγή.
4. Κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο υφίσταται και το δικαίωμα έκπτωσης για συναλλαγές
που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς, τόσο για τον υποκείμενο που εντάσσεται στο
ειδικό καθεστώς για τις συναλλαγές που λαμβάνει από άλλους υποκείμενους στο
φόρο, όσο και για τον υποκείμενο που δεν εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς για τις
συναλλαγές που λαμβάνει από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό
καθεστώς.
5. Ως χρόνος πραγματοποίησης της είσπραξης ή πληρωμής, θεωρείται η ημερομηνία
που φέρει το παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής ή σε περίπτωση μη ύπαρξης
παραστατικού, η ημερομηνία πίστωσης της είσπραξης ή πληρωμής στα βιβλία των
συμβαλλομένων,
η οποία πρέπει να είναι ταυτόσημη και για τους δύο
συμβαλλόμενους.
6. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία της είσπραξης/πληρωμής δεν πιστοποιούνται
με σαφήνεια τα φορολογικά στοιχεία που αφορά, θεωρείται ότι εξοφλούνται τα
αρχαιότερα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία.
7. Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης φορολογικών
στοιχείων, τα οποία
περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν συντελεστές ΦΠΑ, το ποσό της πληρωμής
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εξοφλεί κατά προτεραιότητα το μέρος του τιμολογίου που αφορά στην αξία και στον
φόρο του μεγαλύτερου συντελεστή.
Άρθρο 5
Έξοδος από το ειδικό καθεστώς
1. Η έξοδος από το ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
α) Ο υποκείμενος στο φόρο επιλέγει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς, με
υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
Ι.Β της παρούσας. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος
TAXISNET σε ειδική για τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη διαχειριστική περίοδο
από την έναρξη της οποίας ζητείται η έξοδος από το ειδικό καθεστώς, με την
προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει παραμείνει στο ειδικό καθεστώς τουλάχιστον για
μία ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.
β) Εφόσον σε μια διαχειριστική περίοδο πραγματοποιηθεί υπέρβαση του
προβλεπόμενου ορίου των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Στην περίπτωση
αυτή η ένταξη στο κανονικό καθεστώς είναι υποχρεωτική από την έναρξη της
επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ειδική
εφαρμογή του TAXISNET, τη δήλωση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.Β της
παρούσας, μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, κατά
την οποία
πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορίου.
γ) Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώσει ότι ο ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς
υποκείμενος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή του
στο καθεστώς αυτό, ή έχει υποπέσει σε παραβάσεις που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 39.β του Κώδικα ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή
η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που ακολουθεί
την αποστολή στον υποκείμενο σχετικής ενημέρωσης από τη φορολογική διοίκηση,
με την οποία αιτιολογείται η υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς.
2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι υποκείμενοι που απεντάσσονται από το
ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται, με την δήλωση ΦΠΑ της τελευταίας πριν την έξοδό
τους από το ειδικό καθεστώς φορολογικής περιόδου, να καταβάλλουν τον φόρο για
όλα τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία. Με την ίδια δήλωση ασκείται και το
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αφορά ανεξόφλητα φορολογικά
στοιχεία που έχουν ληφθεί από προμηθευτές, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο
ειδικό καθεστώς. Κατά τον ίδιο χρόνο ασκείται το δικαίωμα έκπτωσης των
υποκειμένων πελατών των ανωτέρω προσώπων για ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία
που έχουν λάβει από τα πρόσωπα αυτά.
Άρθρο 6
Ειδικό στοιχείο προκαταβολής στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος
1. Στις περιπτώσεις είσπραξης προκαταβολής στα πλαίσια συναλλαγών του ειδικού
καθεστώτος, εκδίδεται ειδικό στοιχείο προκαταβολής. Το ειδικό στοιχείο επέχει θέση
τιμολογίου και αποτελεί το αποδεικτικό έγγραφο πραγματοποίησης της πληρωμής
πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.
2. Το ειδικό στοιχείο που φέρει τον τίτλο "Ειδικό στοιχείο προκαταβολής για σκοπούς
του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρ. 39β εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της
προκαταβολής. Το ίδιο στοιχείο, με αρνητικό πρόσημο, εκδίδεται και στην περίπτωση
επιστροφής της προκαταβολής ή μέρους αυτής.
3. Στο οριστικό φορολογικό στοιχείο, που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, αναγράφεται η συνολική αξία της συναλλαγής και επιπρόσθετη ανάλυση
όσον αφορά την αξία του ειδικού στοιχείου καθώς και την τυχόν διαφορά που
προκύπτει. Στην περίπτωση αυτή, επί του ποσού της διαφοράς και μόνο γεννάται
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υποχρέωση απόδοσης φόρου καθώς και αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης, κατά το
χρόνο εξόφλησης.
4. Το ποσό της προκαταβολής θα καταχωρείται τόσο στο αρχείο πληρωμών όσο και
στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1022/2014.
Άρθρο 7
Ενημέρωση Φορολογικής Διοίκησης με στοιχεία εισπράξεων/πληρωμών στα
πλαίσια του ειδικού καθεστώτος
1. Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς, καθώς και οι μη ενταγμένοι
στο ειδικό καθεστώς υποκείμενοι πελάτες των προσώπων αυτών, υποχρεούνται κατά
την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με την απόφαση
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1022/2014, να καταχωρούν επιπλέον
και τα εξής στοιχεία:
α) Οι υποκείμενοι που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς:
i. Στις καταστάσεις πελατών, τις συνολικές εισπράξεις που έλαβαν, ανά ΑΦΜ πελάτη,
με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του αναλογούντος ΦΠΑ.
ii. Στις καταστάσεις προμηθευτών, τις συνολικές πληρωμές που πραγματοποίησαν,
ανά ΑΦΜ προμηθευτή, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του
αναλογούντος ΦΠΑ.
β) Οι υποκείμενοι που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς αλλά είναι λήπτες
φορολογητέων πράξεων από ενταγμένους στο ειδικό καθεστώς προμηθευτές, στις
καταστάσεις προμηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, τις συνολικές πληρωμές προς
τους εν λόγω προμηθευτές, με διάκριση της καθαρής φορολογητέας αξίας και του
αναλογούντος ΦΠΑ.
Άρθρο 8
Ενέργειες φορολογικής διοίκησης
Η Φορολογική Διοίκηση:
α) Στην περίπτωση δήλωσης ένταξης στο ειδικό καθεστώς, διαπιστώνει εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο και ενημερώνει ηλεκτρονικά
άμεσα τον φορολογούμενο για την αποδοχή της δήλωσης ένταξης. Σε περίπτωση που
διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενημερώνει ηλεκτρονικά άμεσα
τον φορολογούμενο για την απόρριψη του αιτήματος ένταξης, αιτιολογώντας την
απόφαση αυτή.
β) Στην περίπτωση οικειοθελούς εξόδου από το ειδικό καθεστώς, διαπιστώνει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται για το σκοπό αυτό από το άρθρο 39.β και
σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνει άμεσα τον υποκείμενο ότι το αίτημά του δεν
γίνεται αποδεκτό.
γ) Διαπιστώνει την υπέρβαση του ορίου κύκλου εργασιών που προβλέπεται στο
άρθρο 1, και απεντάσσει τον υποκείμενο στο φόρο από το ειδικό καθεστώς, ακόμη
και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η δήλωση του προβλέπεται στο άρθρο
5.1.β) ενημερώνοντας άμεσα τον υποκείμενο στο φόρο.
Εάν η διαπίστωση γίνει εντός της διαχειριστικής περιόδου στην οποία
πραγματοποιήθηκε η υπέρβαση η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από την
επόμενη διαχειριστική περίοδο. Εάν όμως η διαπίστωση από την Φορολογική
Διοίκηση γίνει την επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτή εντός της οποίας
ξεπεράστηκε το όριο, η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη φορολογική
περίοδο που έπεται της ανωτέρω ενημέρωσης.
δ) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των προϋποθέσεων παραμονής στο
ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 39.β απεντάσσει τον
υποκείμενο στο φόρο από το ειδικό καθεστώς, ενημερώνοντας άμεσα τον υποκείμενο
στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από τη
φορολογική περίοδο που έπεται της ανωτέρω ενημέρωσης.
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ε) Διαθέτει εφαρμογή μέσω του συστήματος TAXISΝΕΤ στην οποία οι ενδιαφερόμενοι
πιθανοί συναλλασσόμενοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι συγκεκριμένο ΑΦΜ
είναι ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την
ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη, σύμφωνα
με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.
1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:
2. ΑΦΜ:
3. Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών:
4. Ημερομηνία Δήλωσης:
5. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:
6. Ετήσιος κύκλος προηγούμενης διαχ/κής περιόδου (σε ευρώ):
7. Κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχ/κής περιόδου μέχρι την ημερομηνία ένταξης (σε
ευρώ):
8. Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών τρέχουσας διαχ/κής περιόδου (συμπληρώνεται
μόνο από νέες επιχειρήσεις):
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ
Με την παρούσα δηλώνω ότι (επιλέξτε με (Χ) [α] ή [β] κατωτέρω):
α) επιθυμώ την έξοδό μου από το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την
είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ
β) δεν πληρώ τις προϋποθέσεις παραμονής στο ειδικό καθεστώς, λόγω υπέρβασης
του προβλεπόμενου ορίου ακαθαρίστων εσόδων.
1. Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:
2. ΑΦΜ:
3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:
4. Ημερομηνία Δήλωσης απένταξης:
5. Ημερομηνία εξόδου από το καθεστώς:
Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄107/5-5-2014): Με τον νόμο αυτό τροποποιούνται διατάξεις
του π.δ. 237/1986 (ασφάλιση αυτοκινήτων), […..]. Τέλος, με το άρθρο 185
προστίθεται στον Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) νέο άρθρο που προβλέπει ειδικό
καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής κατά
παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.
Η εν λόγω διάταξη (παρατίθεται ολόκληρη στη συνέχεια) και ειδικότερα με την παρ.
10, προβλέπει την έκδοση Αποφάσεων της ΓΓΔΕ, για την υλοποίηση των προβλέψεων
του άρθρου 39β του ν 2859/2000.
Η πρόβλεψη για έκδοση δευτερογενών αποφάσεων και η ανάγκη παροχής οδηγιών,
δι΄ εγκυκλίων, για ενιαία εφαρμογή καθιστά ουσιαστικά τη διάταξη ανενεργή. Και
τούτο γιατί απαιτούνται καμιά δεκαριά για τη συγκεκριμένη ριζική αλλαγή στο
καθεστώς που διέπει το σύστημα ΦΠΑ. Επιπλέον πρέπει να στηθεί και ένας
ηλεκτρονικός μηχανισμός υποστήριξης του νέου συστήματος.
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Πάντως, όλοι οι εμπλεκόμενοι με το θέμα στο υπουργείο Οικονομικών
διαβεβαιώνουν ότι «την 1η Οκτωβρίου, το νέο σύστημα θα είναι λειτουργικό»
(σύμφωνα με ανάρτηση της 14.8.2014, του Euro2day.gr).
Όπως αναφέρουν «ΤΑ ΝΕΑ» το υπουργείο Οικονομικών στην περίπτωση του
αναβαλλόμενου ΦΠΑ δεν σκέφτηκε καμία σοφία. Απλώς αντέγραψε πετυχημένα
συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στην
Πορτογαλία, στη Μάλτα, αντίστοιχα συστήματα αφενός δίνουν ανάσα ρευστότητας σε
επιχειρήσεις στις οποίες οι πελάτες τους καθυστερούν να πληρώσουν, αφετέρου
ξεμπλοκάρουν τις αίθουσες των δικαστηρίων από ατέρμονες διενέξεις όπου και οι
δύο πλευρές φαινομενικά έχουν δίκιο.
Το εκάστοτε υπουργείο Οικονομικών διεκδικεί την καταβολή του ΦΠΑ στην ώρα του,
αλλιώς επιβάλλει πρόστιμα, προσαυξήσεις και κατασχέσεις. Ο επιχειρηματίας από την
άλλη δικαίως φαίνεται να υποστηρίζει «δεν μπορώ να σου αποδώσω φόρο τον οποίο
δεν έχω εισπράξει».
Έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, που συνοπτικά έχει
ως εξής:
Όσες επιχειρήσεις έχουν τζίρο έως 500.000 ευρώ και επιθυμούν να ενταχθούν στο
νέο σύστημα θα πρέπει να υποβάλουν αρχικά σχετική δήλωση στο Μητρώο
(υπάρχει διαδικασία, εντός 10 ημερών από την ένταξη ήτοι από 1.10.2014), αλλά η
διάταξη εξουσιοδοτεί την ΓΓΔΕ να ορίσει νέο έντυπο και χρονικές προϋποθέσεις.
Συνεπώς το πού και πώς θα το διευκρινίσει τις επόμενες ημέρες με απόφασή της η
ΓΓΔΕ (αναμένεται από τον Απρίλιο ή έστω Αύγουστο του 2014, σήμερα 29.9.2014 και
ώρα 20:30 ακόμη δεν έχει εκδοθεί!!!!).
Το νέο σύστημα είναι προαιρετικό.
Όσοι ενταχθούν θα πρέπει στα τιμολόγια που θα εκδώσουν ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να
αναγράφουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου κατά τον χρόνο
είσπραξης της αντιπαροχής», ώστε να είναι γνωστό στον αντισυμβαλλόμενό τους ότι
μπορεί να εκπέσει ο ΦΠΑ κατά τον χρόνο πληρωμής.
Θα πρέπει επίσης να προσαρμόσουν τα λογιστικά τους συστήματα -άλλη μία
ΑΠΟΦΑΣΗ (και αυτή αναμένεται 29.9.2014)- ώστε να καταγράφονται με σαφήνεια
εισπράξεις και πληρωμές ιδίως ως προς τον ακριβή χρόνο και να παρέχουν
ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για την εξόφληση του
οφειλόμενου ΦΠΑ. Την υποχρέωση της λογιστικής παρακολούθησης έχουν και οι
συναλλασσόμενοι με υπαγόμενους στο ειδικό καθεστώς τόσο για να παρέχουν
πληροφορίες στη ΓΓΠΣ –για λόγους διασταύρωσης όσο και να μη συμψηφίσουν το
ΦΠΑ των εν λόγω τιμολογίων.
Από το νέο σύστημα εξαιρούνται όσοι δεν έχουν υποβάλει
 δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος ή
 καταστάσεις πελατών - προμηθευτών κατά τις δύο προηγούμενες
διαχειριστικές περιόδους,
 όσοι έχουν υποπέσει σε αδικήματα φοροδιαφυγής και
 οι νέοι επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο φόρο πριν
από την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έναρξη της δραστηριότητάς του.
Τέλος στις γενικές εξαιρέσεις από τον κανόνα του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
προβλέπεται πως δεν μπορούν να ενταχθούν
 παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από
τον ΦΠΑ,
 εισαγωγές αγαθών,
 ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών,
 πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης,
 λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και
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πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εξωτερικό της
χώρας.

Η διάταξη έχει ως εξής:
Άρθρο 39β.
Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής182
1. Κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του παρόντος άρθρου.
2. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής ή μέρους
αυτής που αφορά τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες
πράξεις.
β) Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους
αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους
υποκείμενους στο φόρο.
3. Οι υποκείμενοι στο φόρο λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τα
πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί
στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.
4. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:
α) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το
φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 28β.
β) Εισαγωγές αγαθών.
γ) Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
δ) Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης
των αγαθών ή υπηρεσιών.
ε) Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
στ) Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της
χώρας.
5. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην
αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόμενης
φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης
διαχειριστικής περιόδου.
6. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθεί υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος
αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων
δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών προμηθευτών ή έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν
φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας.
7. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να
αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς
καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής - άρθρο 226.7α
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ183».

182

Το άρθρο 39β, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 185 του ν.
4261/2014 και ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014
και εφεξής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 185 του ιδίου νόμου.
183

Οδηγίας 2006/112/ΕΚ: Άρθρο 226α
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8. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να
τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι
πληρωμές της αντιπαροχής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που
πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη
Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές. Επίσης οι υποκείμενοι
στο φόρο, που λαμβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από
υποκείμενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία
τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωμές που πραγματοποιούν για τις εν
λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση
για τις εν λόγω πληρωμές.
9. Ο υποκείμενος στο φόρο δεν μπορεί να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς στην
περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, όπως ορίζονται από αυτό ή
υποπίπτει σε φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Στην
Όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος δεν είναι
εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται ο φόρος ή η εγκατάσταση του
οποίου στο εν λόγω κράτος μέλος δεν παρεμβαίνει στην παράδοση κατά την έννοια του
άρθρου 192α και ο οποίος πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε
πελάτη ο οποίος είναι υπόχρεος πληρωμής του ΦΠΑ, ο υποκείμενος στον φόρο μπορεί
να παραλείψει τις ενδείξεις που αναφέρονται στα σημεία 8), 9) και 10) του άρθρου 226
και να δηλώσει, αντ’ αυτών, τη βάση επιβολής του φόρου των προκείμενων αγαθών ή
υπηρεσιών, αναφέροντας την ποσότητα ή έκταση και το είδος των παραδιδόμενων
αγαθών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τμήμα 4
Περιεχόμενο των τιμολογίων
Άρθρο 226
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,
μόνον οι ακόλουθες ενδείξεις είναι υποχρεωτικές για τους σκοπούς του ΦΠΑ, όσον
αφορά τα τιμολόγια που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 220 και
221:
[…….]
8) η βάση επιβολής του φόρου για κάθε συντελεστή ή η απαλλαγή, η τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ καθώς και οι ενδεχόμενες εκπτώσεις και επιστροφές εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας,
9) ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται,
10) το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ, εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς για το οποίο
η παρούσα οδηγία αποκλείει την ένδειξη αυτή,
[………]
ΤΙΤΛΟΣ XI
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Υποχρέωση καταβολής
Τμήμα 1
Υπόχρεοι του φόρου έναντι του δημοσίου
Άρθρο 192α
Για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος, ένας υποκείμενος στο φόρο που έχει μόνιμη
εγκατάσταση στο έδαφος του κράτους μέλους όπου οφείλεται ο φόρος, θεωρείται ως
υποκείμενος στο φόρο μη εγκατεστημένος εντός του εν λόγω κράτους μέλους όταν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο κράτος
μέλος αυτό·
β) η ενδεχόμενη εγκατάσταση που ο προμηθευτής ή ο παρέχων διατηρεί στο κράτος
μέλος αυτό δεν παρεμβαίνει στην εν λόγω παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.
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περίπτωση αυτή η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα
τον υποκείμενο και η έξοδος από το καθεστώς ισχύει από τη φορολογική περίοδο που
έπεται της εν λόγω ειδοποίησης.
Επίσης το ειδικό καθεστώς παύει να ισχύει για την επόμενη διαχειριστική περίοδο για
υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο
πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ. Ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να ζητήσει την έξοδό του από το ειδικό
καθεστώς με δήλωση που υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα
ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
10. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται:
α) Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ένταξης ή εξόδου
από το ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου.
β) Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της
είσπραξης ή πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και
πληρωμής.
γ) Ο τρόπος ηλεκτρονικής ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης.
δ) Κάθε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
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