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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το κυριότερο έσοδο του κράτους προέρχεται από το φόρο προστιθέµενης αξίας. 

∆ιακρίνεται µε βάση τον φόρο εισοδήµατος, φόρο των δαπανών και στον φόρο της 

περιουσίας. Τον ΦΠΑ τον βρίσκουµε στις παραδόσεις των αγαθών, στη παροχή 

υπηρεσιών και στην παράδοση ακινήτων. Από αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν 

εξαιρέσεις στις οποίες δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ. 

 

Ένας άλλος µεγάλος κλάδος στον οποίο συναντάµε τον ΦΠΑ είναι οι εισαγωγές 

αγαθών, οι τριγωνικές συναλλαγές και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Για το σύστηµα 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, χρειάζεται κάποιος να είναι εγγεγραµµένος στο VIES, να 

υπόκειται σε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και να γίνεται η δήλωση INTRASTAT. Το 

καθεστώς για τις συναλλαγές αυτές είναι πολύ αυστηρό και πολύνοµο. 

 

Οι τριγωνικές συναλλαγές είναι αυτές που συµµετέχουν τρεις υποκείµενοι στο φόρο 

και αναλύονται σε τρία µέρη τα οποία είναι οι τριγωνικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, 

τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις και περιπτώσεις που παρόλο που συµµετέχουν 

τρείς διαφορετικές χώρες στη συναλλαγή δε µπορεί να θεωρηθεί τριγωνική. 

 

Από την υποχρέωση καταβολής του φόρου προστιθέµενης αξίας εξαιρούνται διάφοροι 

κλάδοι της ναυτιλίας καθώς επίσης και των αεροπορικών εταιριών. 

Για να υπάρχει η παραπάνω εξαίρεση θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, 

οι οποίες θα γίνουν κατανοητές στη συνέχεια της εργασίας. 

 

Για να µπορούν να εφαρµοστούν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρχει ένας 

φορολογικός αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ο οποίος θα είναι αρµόδιος για την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής του φόρου προστιθέµενης αξίας. 

 

Για την κάθε περίπτωση χωριστά υπάρχουν τα σχετικά άρθρα στα οποία µπορούµε να 

ανατρέξουµε και να βρούµε όλες τις λεπτοµέρειες οι οποίες θα µας λύσουν κάθε 

απορία που µπορεί να δηµιουργηθεί. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εφαρµογή του ΦΠΑ στην Ελλάδα και ολοκληρώθηκε 

ύστερα από πολύµηνη προσπάθεια. 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ευκολότερη κατανόηση και λύση των προβληµάτων 

που µπορεί να συναντήσει ένα άτοµο καθηµερινά σε θέµατα που αφορούν το ΦΠΑ. Η 

εργασία απευθύνεται τόσο σε άτοµα καταρτισµένα στο χώρο των οικονοµικών όσο και 

σε άτοµα που επιδιώκουν να µπουν στο χώρο αυτό και να τους βοηθήσουν να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο εξιστορούµε τις ιστορική αναδροµή του ΦΠΑ από τα πρώτα 

χρόνια της εµφάνισής του έως σήµερα καθώς και τις βασικές του έννοιες.  

Στο επόµενο κεφάλαιο αναλύουµε τους ορισµούς των παραδόσεων των αγαθών, των 

ακινήτων, και της παροχής υπηρεσιών. 

 Στη συνέχεια αναφερόµαστε στις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε υποκείµενος 

φορολογούµενος  σε καθεστώς τελωνειακό  και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.  

Έπειτα καταγράφουµε το νοµικό πλαίσιο των τριγωνικών συναλλαγών και 

παραθέτουµε διάφορα παραδείγµατα ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος των 

συναλλαγών αυτών.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε  τις περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών κυρίως 

ναυτιλιακών και αεροπορικών  καθώς και παραδείγµατα αυτών.  

Εξηγούµε το ρόλο του φορολογικού αντιπρόσωπου και εκπρόσωπου και 

επισηµαίνουµε τις διαφορές τους.  

Τέλος ολοκληρώνουµε την εργασία µας µε όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

: ΕΝΝΟΙΕΣ Φ.Π.Α. – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 



 
 

 

10 
 

 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας εισήχθη και εφαρµόστηκε στην Ελλάδα τον 01/01/1987 

µε το Ν. 1642/86 (Φ.Ε.Κ. 125
 
Α/21-08-1986) σε υλοποίηση σχετικής υποχρέωσης, που 

ανέλαβε η χώρα µας µε τη Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές 

Οικονοµικές Κοινότητες, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 945/1979. Ο αρχικός αυτός νόµος 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε στη συνέχεια µε διαφόρους νόµους. Με το Ν. 

2859/00 (Φ.Ε.Κ. 248 Α/07-11-2000) κωδικοποιήθηκαν όλες οι ισχύουσες διατάξεις σε 

ένα ενιαίο κείµενο (Κώδικας ΦΠΑ). 

 

Με την εισαγωγή του Φ.Π.Α. στη χώρα µας από 1
η
 Ιανουαρίου 1987 καταργήθηκαν οι 

έµµεσοι φόροι (χαρτόσηµο, φόρος κύκλου εργασιών κ.λπ.) που επιβάλλονταν µέχρι την 

31-12-1986 στις ίδιες πράξεις, οι οποίες αποτελούν σήµερα το αντικείµενο του φόρου 

αυτού. 

 

Η εισαγωγή του Φ.Π.Α. στη χώρα µας, η οποία αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν στην Ελλάδα κατά την µεταπολεµική περίοδο, 

έπρεπε να είχε πραγµατοποιηθεί την 1
η
 Ιανουαρίου 1984. Επειδή όµως η εφαρµογή του 

εν λόγω φόρου την ηµεροµηνία αυτή θα προσέκρουε σε δυσκολίες τεχνικού χαρακτήρα 

τόσο για την ∆ιοίκηση, όσο και για τους υποκείµενους στο φόρο φορολογουµένους, η 

Ελλάδα ζήτησε και πήρε αναβολή, για την εφαρµογή του φόρου αυτού την 1
η
 

Ιανουαρίου 1987. Έτσι εκδόθηκε ο Νόµος 1642/1986 «Για την εφαρµογή του φόρου 

προστιθέµενης αξίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 125 Α/21-08-1986), µε έναρξη 

ισχύος την 1
η
 Ιανουαρίου 1987, ο οποίος, αφού τροποποιήθηκε δια σειράς 

νοµοθετήσεων, κωδικοποιήθηκε, τελικά, µε το Νόµο 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα 

Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (Φ.Ε.Κ. 248 Α/07-11-2000), οι διατάξεις του οποίου 

αποτελούν σήµερα τις ισχύουσες στη χώρα µας διατάξεις του φόρου προστιθέµενης 

αξίας. 

 

 

 

1.2 Χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.  
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1.2.1. Είναι ο φόρος του Κράτους 

 

1. Στα σύγχρονα Κράτη ο φόρος αποτελεί την κύρια, τακτική και κανονική πηγή 

εσόδων, δια των οποίων αυτά καλύπτουν τις κάθε φύσης δαπάνες τους, που 

πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των υπηρεσιών, που προσφέρουν, ως εκ το προορισµό 

τους, στους πολίτες τους. Φόρος δεν είναι η αναγκαστική παροχή των πολιτών προς το 

Κράτος, η οποία επιβάλλεται µονοµερώς απ’ αυτό στους πολίτες του, χωρίς ειδικό 

αντάλλαγµα, για την εκπλήρωση των κρατικών σκοπών. 

2. Στους φόρους του Κράτους, κατά την προεκτεθείσα έννοια, εµπίπτει αναµφιβόλως 

και ο φόρος προστιθέµενης αξίας. Αυτό προκύπτει και από την διάταξη του άρθρου 1 

περί Φ.Π.Α. Ν. 2859/2000, η οποία ορίζει, ότι επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του νόµου αυτού, φόρος µε την ονοµασία «φόρος προστιθέµενης αξίας». Ο φόρος 

αυτός εµφανίζεται στον Προϋπολογισµό του Κράτους µε ίδιο κωδικό αριθµό εσόδου. 

 

1.2.2 Είναι φόρος έµµεσος 

 

1. Κατά το κρατούν σύστηµα φορολογίας, οι φόροι διακρίνονται σε άµεσους και 

έµµεσους. Βάσει του φορολογικού κριτηρίου, άµεσοι φόροι είναι αυτοί που 

επιβάλλονται επί περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν διαρκή χαρακτήρα (π.χ. 

µισθώµατα ακινήτων, κέρδη επιχειρήσεων κ.λπ.), ενώ έµµεσοι είναι αυτοί, που 

πλήττουν τις καταρτιζόµενες πράξεις ή συναλλαγές, συµπτωµατικές ή µεταβατικές. 

2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας κατατάσσεται αναµφιβόλως στους έµµεσους φόρους, 

επειδή δι’ αυτού πλήττονται οι πράξεις και συναλλαγές, που αποτελούν το αντικείµενο 

του φόρου αυτού. 

 

1.2.3 Είναι φόρος πραγµατικός 

 

1. Οι φόροι, εκτός από την διάκριση τους σε άµεσους και έµµεσους, διακρίνονται σε 

προσωπικούς και πραγµατικούς. Προσωπικός είναι ο φόρος, ο οποίος υποβάλλει σε 

φορολογία το πρόσωπο του φορολογούµενου, ενώ πραγµατικός είναι ο φόρος, ο οποίος 

υποβάλει σε φορολογία όχι το πρόσωπο του φορολογούµενου, αλλά ορισµένο πράγµα 

ή αντικείµενο, λαµβανόµενο καθ’ εαυτό, άσχετα µε το πρόσωπο του φορολογούµενου. 
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Ο πραγµατικός φόρος, σε αντίθεση µε τον προσωπικό, λαµβάνει υπόψη µόνο τη 

φορολογητέα ύλη, χωρίς να υπεισέρχεται στους υπολογισµούς του φόρου η προσωπική 

κατάσταση του φορολογούµενου. 

2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας είναι αναµφιβόλως φόρος πραγµατικός, κατά την 

προεκτεθείσα έννοια, γιατί επιβάλλεται αντικειµενικά στις πράξεις και στις 

συναλλαγές, που αποτελούν το αντικείµενο του φόρου αυτού, χωρίς να λαµβάνει  

υπόψη την οικονοµική κατάσταση του φορολογούµενου. 

 

1.2.4 Είναι φόρος αναλογικός 

 

1. Οι φόροι διακρίνονται επίσης, εκτός άλλων, σε αναλογικούς και προοδευτικούς. 

Αναλογικός είναι ο φόρος, κάθε φορά η φορολογητέα ύλη (φορολογικό αντικείµενο) 

υποβάλλεται σε ένα σταθερό ποσοστό, δηλαδή, ο φορολογικός συντελεστής δεν 

µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται η φορολογητέα ύλη. Αντίθετα, προοδευτικός είναι ο 

φόρος, κάθε φορά που η φορολογητέα ύλη (φορολογικός συντελεστής) υποβάλλεται σε 

ποσοστό φορολογίας αυξανόµενο, όσο αυξάνει η φορολογητέα ύλη, δηλαδή, ο 

φορολογικός συντελεστής µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται η φορολογητέα ύλη. 

2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας είναι φόρος αναλογικός, κατά την προεκτεθείσα 

έννοια, και όχι πραγµατικός. Και αυτό γιατί το ποσοστό του φόρου αυτού (23% ή 13% 

κατά περίπτωση) είναι σταθερό πάγιο όσο και αν αυξάνει η φορολογητέα αξία, που 

υπόκειται στο φόρο αυτό. Εξ’ άλλου, η προοδευτική φορολογία αποτελεί γνώρισµα 

των άµεσων και όχι των έµµεσων  φόρων, όπως είναι ο φόρος της προστιθέµενης αξίας. 

 

 

                                           

 

 

 

 

1.2.5. Είναι φόρος επί των συναλλαγών 
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1. Φόροι επί των συναλλαγών. Γενικά, είναι οι φόροι, οι οποίοι πλήττουν τα ιδιωτικά 

εισοδήµατα κατά το στάδιο της δηµιουργίας τους, είτε µε τη φορολόγηση διαφόρων 

χρηµατικών συναλλαγών των ιδιωτών, επιχειρηµατιών ή µη, είτε µε την επιβολή τους 

επί  ορισµένων κατηγοριών εγγράφων, που εκδίδονται κατά τη σύναψη ορισµένων 

νοµικών σχέσεων µεταξύ ιδιωτών ή µεταξύ ιδιωτών και δηµοσίων υπηρεσιών. Οι 

φόροι αυτοί εντάσσονται στους έµµεσους φόρους, γιατί πλήττουν τα ιδιωτικά 

εισοδήµατα κατά τρόπο έµµεσο. Οι φόροι επί των συναλλαγών καταβάλλονται από 

τους υπόχρεους είτε δια χρήσεως ειδικών ενσήµων, είτε δι’ εκδόσεων σχετικού 

αποδεικτικού πληρωµής των Φορολογικών Αξιών. 

2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας είναι φόρος επί των συναλλαγών, κατά την 

προεκτεθείσα έννοια, γιατί πλήττει τις πράξεις και τις συναλλαγές οι οποίες αποτελούν 

το αντικείµενο του φόρου αυτού. 

 

1.2.6. Είναι φόρος επιρριπτόµενος  

 

1. Επίρριψη φόρου υπάρχει όταν ο νοµικά υπόχρεος, έναντι του ∆ηµοσίου, για την 

καταβολή ενός φόρου, έχει την δυνατότητα να επιρρίψει αυτόν σε βάρος άλλων 

προσώπων. Η δυνατότητα αυτή της επίρριψης παρουσιάζεται κυρίως επί των φόρων 

κατανάλωσης, δηλαδή επί των φόρων, που πλήττουν την κατανάλωση των 

παραγόµενων στην ηµεδαπή ή των εισαγόµενων από την αλλοδαπή αγαθών.  

2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας είναι φόρος επιρριπτόµενος. Αναφέρεται ρητά στο 

άρθρο 1 του περί Φ.Π.Α. Ν. 2859/2000, στο οποίο ορίζεται, ότι «ο φόρος αυτός 

επιρρίπτεται από τον κατά νόµο υπόχρεο σε βάρος του αντισυµβαλλοµένου». Η 

επίρριψη αυτή δεν αποτελεί είσπραξη του φόρου, για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, αλλά 

επιτρεπτή µεταβίβαση φορολογικού βάρους από το φορολογικό υποκείµενο στην 

κατανάλωση ( Πρβλ. Σ.τ.Ε 1466/1966). Σε περίπτωση που ο αγοραστής των αγαθών ή 

ο λήπτης των υπηρεσιών αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, να καταβάλλει το φόρο, που 

αναλογεί τα στοιχεία, που εκδόθηκαν στο όνοµά του, ο πωλητής των αγαθών ή ο 

παρέχων τις υπηρεσίες δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση της εµπρόθεσµης 

καταβολής του φόρου στο ∆ηµόσιο. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να εισπράξουν το 

φόρο από τους αγοραστές των αγαθών ή από τους λήπτες των υπηρεσιών µε κάθε 

νόµιµο µέσο, χωρίς την οποιανδήποτε παρέµβαση του αρµοδίου Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., 
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επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, η διαφορά είναι αστική και επιλύεται από τα 

πολιτικά δικαστήρια και (Υπ. Οικ. Ε 13899/548/1988). 

 

1.2.7. ∆εν είναι φόρος παρακρατούµενος 

 

1. Παρακράτηση φόρου υπάρχει όταν ο οφειλόµενος φόρος καταβάλλεται, κατ’ 

επιταγή νόµου, στο ∆ηµόσιο από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον φορολογούµενο, ο 

οποίος βαρύνεται µε το φόρο αυτό. 

2. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας, ως εκ της φύσεως και λειτουργίας του, δεν είναι 

φόρος παρακρατούµενος, όσον υπεύθυνοι, έναντι ∆ηµοσίου, για την καταβολή του στο 

∆ηµόσιο, είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες, όταν καταβάλλουν το φόρο στο ∆ηµόσιο, 

εκπληρώνουν δική τους υποχρέωση και όχι υποχρέωση τρίτου. Το γεγονός, ότι ο φόρος 

αυτός βαρύνει τελικά τους καταναλωτές, όπως συµβαίνει, άλλωστε, µε όλους τους 

φόρους κατανάλωσης, δεν αποτελεί στοιχείο χαρακτηρισµού του φόρου αυτού ως 

παρακρατούµενου φόρου.  

 

Πρακτική σηµασία του ότι ο φόρος αυτός δεν είναι φόρος παρακρατούµενος είναι, ότι 

επί του εν λόγω φόρου δεν εφαρµόζονται οι περί παρακρατουµένων φόρων διατάξεις. 

 

1.2.8. ∆εν µπορεί να επιβληθεί δια νόµου αναδροµικά 

 

1. Κατά το άρθρο 2 του Αστικού κώδικα, ο νόµος ορίζει περί του µέλλοντος και δεν 

έχει αναδροµική δύναµη. Ως δικαιολογία φέρεται η µη προσβολή κεκτηµένου 

δικαιώµατος και η ευστάθεια των συναλλαγών. Εξαίρεση της αρχής περί µη 

αναδροµικής ισχύος του νόµου υπάρχει στις περιπτώσεις, που ο νόµος αυτός, ρητά ή 

σιωπηρά, προσέδωσε σ’ αυτόν τέτοια δύναµη, µε τον περιορισµό πάντοτε. Ότι η 

αναδροµή αυτή δεν αντιβαίνει στο Σύνταγµα. Έτσι, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του 

ισχύοντος Συντάγµατος, «φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονοµικό βάρος δεν µπορεί να 

επιβληθεί µε νόµο αναδροµικής ισχύος, η οποία εκτείνεται πέρα του προηγουµένου της 

επιβολής του φόρου οικονοµικού έτους». Η απαγόρευση αυτής της αναδροµικότητας 

περιλαµβάνει τόσο τους φόρους υπό την καθιερωµένη στη δηµοσιονοµική επιστήµη 

έννοια αυτών, όσο και κάθε δηµόσιο βάρος, το οποίο µπορεί να επιβληθεί δια νόµου 

στους πολίτες (Πρβλ. Σ.τ.Ε 2898/1969). Ως αναδροµική δε επιβολή φόρου, που 
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αντιβαίνει στο Σύνταγµα, θεωρείται και η αναδροµική κατάργηση φορολογικής 

απαλλαγής (∆ιοικ. Πρωτ. Αθ. 8500/1973, Στ.Ε 2778/1982). 

2. Τα προαναφερόµενα ισχύουν και για το φόρο προστιθέµενης αξίας, καθόσον ο 

σχετικός περί Φ.Π.Α. Ν. 2859/2000 είναι νόµος φορολογικός. 

 

1.3 ∆ιακρίσεις Φόρων 

 

Οι φόροι ταξινοµούνται συνήθως µε τρία κριτήρια: 

◊ Της βάσης, σε σχέση µε την οποία γίνεται η προσµέτρηση του φόρου 

◊ Του χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή και  

◊ Της φύσης του δηµοσίου φορέα για λογαριασµό του οποίου επιβάλλονται και 

εισπράττονται οι φόροι. 

 

Πέρα από τα παραπάνω κριτήρια διάκρισης των φόρων, έχει επικρατήσει τόσο στη 

θεωρία όσο και στην πράξη, η διάκριση των φόρων σε άµεσους και έµµεσους. 

Από τις παραπάνω διακρίσεις στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε τη διάκριση των φόρων 

µε κριτήριο την φορολογική βάση και τη διάκριση σε άµεσους και έµµεσους. 

 

1.3.1 ∆ιάκριση των φόρων µε κριτήριο τη φορολογική βάση 

 

Με βάση το κριτήριο αυτό οι φόροι διακρίνονται συνήθως σε τρεις κατηγορίες 

◊ Σε φόρους εισοδήµατος 

◊ Σε φόρους στη δαπάνη και 

◊ Σε φόρους περιουσίας. 

 

Από αυτές τις τρεις κατηγορίες θα ασχοληθούµε µε τους φόρους στη δαπάνη. 

Φόρος στη δαπάνη κατανάλωσης είναι η µορφή του φόρου κατά την οποία η 

αγοραστική δύναµη που υποχρεώνεται να µεταβιβάσει η φορολογούµενη µονάδα στο 

δηµόσιο εξαρτάται από τη δαπάνη την οποία πραγµατοποιεί. Οι φόροι στη δαπάνη 

διακρίνονται ανάλογα µε τον τρόπο που επιβάλλονται: 

 

Α) Στον προσωπικό φόρο στη δαπάνη που είναι διεθνώς γνωστός σαν expenditure tax 

και επιβάλλεται στη συνολική δαπάνη που πραγµατοποιεί η φορολογούµενη µονάδα 
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(άτοµο ή οικογένεια) µέσα σε ορισµένη χρονική περίοδο. Ο φορολογικός συντελεστής 

µπορεί στην περίπτωση του φόρου αυτού να είναι αναλογικός ή προοδευτικός. Ο 

προσωπικός φόρος στη δαπάνη έχει προταθεί από πολλούς σαν εναλλακτική µορφή 

φόρου αντί του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και έχει εφαρµοστεί σε πάρα 

πολύ λίγες χώρες. 

Β) Στους φόρους στα προϊόντα ή έµµεσους φόρους κατανάλωσης, που επιβάλλονται 

κατά µονάδα ή κατά αξία στα παραγόµενα, εισαγόµενα ή πωλούµενα προϊόντα και 

επιβαρύνουν, εν µέρει ή πλήρως, τους αγοραστές των προϊόντων αυτών. Ο 

φορολογικός συντελεστής στην περίπτωση αυτή είναι αναλογικός, ως προς τη 

φορολογική βάση στην οποία αναφέρεται. Ειδικότερα, οι φόροι που επιβάλλονται στα 

εισαγόµενα από το εξωτερικό ή εξαγόµενα προς το εξωτερικό αγαθά ονοµάζονται 

δασµοί. Υπόχρεος από το νόµο για το φόρο αυτό είναι συνήθως ο παραγωγός, 

εισαγωγέας ή έµπορος, ο οποίος καταβάλλει τελικά το φόρο στο δηµόσιο. Ωστόσο, η 

φορολογική νοµοθεσία δίνει συνήθως τη δυνατότητα στον υπόχρεο από τον νόµο 

(παραγωγό, εισαγωγέα ή έµπορο) να µεταθέτει κατά ένα µέρος ή στο σύνολο τιµής του 

προϊόντος. Σε ποια έκταση δίνεται στην πραγµατικότητα η δυνατότητα αυτή εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες. Οι έµµεσοι φόροι κατανάλωσης, ανάλογα µε τον αριθµό των 

προϊόντων που καλύπτουν, διακρίνονται: σε γενικούς φόρους κατανάλωσης που 

συνίσταται στην επιβολή ενιαίου φορολογικού συντελεστή σε όλα, χωρίς εξαίρεση, τα 

προϊόντα που προσφέρονται στην αγορά και σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που 

επιβάλλονται στην παραγωγή ή πώληση ενός ειδικά καθορισµένου προϊόντος ή 

υπηρεσίας (π.χ. φόρος καπνού ή φόρος οινοπνεύµατος ή φόρος δηµοσίων θεµάτων). 

Παραπέρα, ανάλογα µε την φορολογική βάση πάνω στην οποία επιβάλλονται οι γενικοί 

κυρίως φόροι κατανάλωσης διακρίνονται: σε φόρους στην συνολική αξία πώλησης 

όπως είναι ο φόρος κύκλου εργασιών, ο φόρος χαρτοσήµου και ο φόρος στις αγορές 

(purchase tax) και σε φόρους στην προστιθέµενη αξία. Οι τελευταίοι αυτοί φόροι έχουν 

ως φορολογική βάση την επιπλέον αξία που προστίθεται στο προϊόν στα διάφορα 

στάδια της παραγωγής ή διανοµής στα οποία εισπράττεται ο φόρος. Τέλος, ανάλογα µε 

τον τρόπο που υπολογίζεται η φορολογική υποχρέωση, οι έµµεσοι φόροι κατανάλωσης 

διακρίνονται: (α) σε φόρους κατ’ αξία, όταν καθορίζονται σε ορισµένο ποσοστό στην 

τιµή του προϊόντος, και (β) σε ειδικευµένους φόρους κατά µονάδα προϊόντος. 
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Σε όλες σχεδόν τις χώρες έχουν θεσπιστεί οι έµµεσοι φόροι κατανάλωσης παράλληλα 

µε τους φόρους εισοδήµατος. Σήµερα οι φόροι κατανάλωσης έχουν την πρώτη θέση 

από άποψη συµµετοχής στα φορολογικά έσοδα, σε όλες σχεδόν τις λιγότερο 

αναπτυγµένες χώρες του κόσµου. Και στην περίπτωση του προσωπικού φόρου 

κατανάλωσης ανακύπτει πρόβληµα ορισµού, και κυρίως πρόβληµα εξακρίβωσης και 

ελέγχου του ύψους της δαπάνης κατανάλωσης που πρόκειται να φορολογηθεί, 

πρόβληµα ορισµού της φορολογούµενης µονάδας, καθώς και πρόβληµα χρονικής 

κατανοµής της δαπάνης, κυρίως ως προς τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (σπίτια, 

έπιπλα, ψυγεία κ.λπ.). Στην περίπτωση των έµµεσων φόρων κατανάλωσης το 

σοβαρότερο πρόβληµα είναι ο καθορισµός του σταδίου ή των σταδίων της 

παραγωγικής διαδικασίας στο οποίο θα επιβληθεί ο φόρος (στάδιο παραγωγής 

χοντρεµπορίου, λιανικής πώλησης ή άλλα στάδια). 

 

1.3.2 ∆ιάκριση των φόρων σε άµεσους έµµεσους. 

 

Από πολύ παλιά έχει επικρατήσει, τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη, η διάκριση 

των φόρων σε άµεσους και έµµεσους. Πρώτος ο J.S. Mill, αλλά και µεταγενέστεροι 

θεωρητικοί  

έθεσαν ως κριτήριο διάκρισης των φόρων σε άµεσους και έµµεσους τη δυνατότητα ή 

όχι του φορολογούµενου να µεταθέτει το φόρο, που ο νόµος τον υποχρεώνει να 

καταβάλλει, σε άλλους µε τους οποίους συναλλάσσεται. Με βάση το κριτήριο αυτό 

άµεσοι φόροι χαρακτηρίζονται οι φόροι τους οποίους ο φορολογούµενος, που είναι από 

το νόµο υποχρεωµένος να καταβάλει, δεν µπορεί να µεταθέτει σε άλλους ιδιώτες. Αν 

π.χ., ο προσωπικός φόρος που επιβάλλεται στις αποδοχές των µισθωτών δεν µπορεί να 

µεταθέτει στους εργοδότες παρά τις πιέσεις που ασκούν οι µισθωτοί για την αύξηση 

των αποδοχών τους, ο φόρος αυτός θα χαρακτηρισθεί άµεσος. Εξάλλου σύµφωνα µε το 

πιο πάνω κριτήριο, έµµεσοι χαρακτηρίζονται οι φόροι τους οποίους ο φορολογούµενος, 

που είναι από τον νόµο υποχρεωµένος να καταβάλει, µπορεί να τους µεταθέσει, κατά 

ένα µέρος ή στο σύνολό τους, σε άλλους ιδιώτες. Παραδείγµατος χάρη, αν ο 

καπνοβιοµήχανος κατορθώνει, µε την αύξηση της τιµής των τσιγάρων, να µεταθέτει 

στους καταναλωτές τον ειδικό φόρο στον καπνό που υποχρεώνεται να καταβάλει στο 

κράτος, ο φόρος αυτός θα χαρακτηρισθεί έµµεσος. 
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Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι φόροι πρέπει να διακρίνονται σε άµεσους και έµµεσους µε 

κριτήριο την πρόθεση του φορολογικού νοµοθέτη, δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο που 

θέλει αυτός να επιβαρύνει µε το φόρο. Αν πρόθεση του νοµοθέτη είναι να επιβαρύνει 

το πρόσωπο το οποίο καταβάλλει τους φόρους στο ∆ηµόσιο Ταµείο, οι φόροι αυτοί 

χαρακτηρίζονται άµεσοι φόροι. Αυτή είναι συνήθως η πρόθεση του νοµοθέτη στην 

περίπτωση των φόρων που έχουν προσωπικό χαρακτήρα, όπως είναι ο προσωπικός 

φόρος εισοδήµατος ή ο προσωπικός φόρος καθαρής περιουσίας. Αν οι φόροι 

επιβάλλονται σε ορισµένους ιδιώτες µε πρόθεση να µεταθέτουν και να επιβαρύνουν 

άλλους ιδιώτες, οι φόροι αυτοί χαρακτηρίζονται έµµεσοι. Αυτή είναι συνήθως η 

πρόθεση του νοµοθέτη στην περίπτωση των απρόσωπων φόρων, όπως είναι ο γενικός 

και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Οι φόροι αυτοί επιβάλλονται στους παραγωγούς ή 

εµπόρους, όµως η πρόθεση του νοµοθέτη είναι να µεταθέτουν αυτοί στους 

καταναλωτές το φορολογικό βάρος µε την αύξηση της τιµής του προϊόντος. Η πρόθεση 

βέβαια του νοµοθέτη δεν πραγµατοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, επειδή η µετάθεση 

ή όχι του φόρου εξαρτάται από πολλούς οικονοµικούς παράγοντες. 

 

Τέλος, ένα άλλο κριτήριο για την διάκριση των φόρων σε άµεσους και έµµεσους είναι 

ο τρόπος που εκδηλώνεται η φορολογική ικανότητα του φορολογούµενου. Με βάση το 

κριτήριο αυτό. Άµεσοι φόροι θεωρούνται οι φόροι που επιβάλλονται σε µια 

φορολογική βάση που φανερώνει µε άµεσο τρόπο τη φοροδοτική ικανότητα του 

φορολογούµενου. Τέτοιοι φόροι είναι οι φόροι εισοδήµατος, οι φόροι περιουσίας και ο 

προσωπικός φόρος στη δαπάνη. Ως έµµεσοι φόροι χαρακτηρίζονται µε βάση το 

παραπάνω κριτήριο, αυτοί που επιβάλλονται σε στοιχεία από τα οποία προκύπτει 

έµµεσα η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούµενου. Τέτοιοι φόροι είναι οι γενικοί 

και ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι δασµοί κ.λπ. 
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1.4 ∆οµή και περιεχόµενο του Φ.Π.Α. 

 

Ο κώδικας Φ.Π.Α. χωρίζεται σε τρία (3) µέρη, κάθε ένα από τα οποία υποδιαιρείται σε 

αυτοτελή κεφάλαια: 

 

Στο πρώτο µέρος (άρθρο 1 έως 47) περιλαµβάνονται οι ουσιαστικές διατάξεις του 

νόµου. Στα άρθρα αυτά περιλαµβάνονται και οι διατάξεις των ειδικών καθεστώτων, µε 

τα οποία ρυθµίζονται µε ειδικό τρόπο ορισµένες δραστηριότητες, όπως τι ειδικό 

καθεστώς µικρών επιχειρήσεων, το ειδικό καθεστώς αγροτών, το ειδικό καθεστώς 

πρακτορείων ταξιδιών κ.λπ. 

 

Επισηµαίνεται ότι για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις ειδικές διατάξεις των 

καθεστώτων αυτών εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις του κοινοποιηµένου νόµου. 

 

Στο δεύτερο µέρος (άρθρα 47 έως 61) περιλαµβάνονται οι διαδικαστικές φορολογικές 

διατάξεις, που για πρώτη φορά λειτουργούν αυτοτελώς στην έµµεση φορολογία και 

καλύπτουν αποκλειστικά το Φ.Π.Α. 

 

Σε περίπτωση αµφισβήτησης ή νοµοθετικού κενού ο κοινοποιούµενος νόµος (άρθρο 

54) προβλέπει ότι θα εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διαδικαστικές διατάξεις που 

ισχύουν στη φορολογία εισοδήµατος. Ειδικά, όσον αφορά τη διαδικασία βεβαίωσης, 

είσπραξης κ.λπ. του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, ο κοινοποιούµενος νόµος δεν θεσπίζει 

ίδιες διατάξεις, αλλά παραπέµπει στις διατάξεις της τελωνιακής νοµοθεσίας, που 

εφαρµόζονται για την βεβαίωση και είσπραξη των εισαγωγικών δασµών και φόρων. 

 

Στο τρίτο µέρος που περιλαµβάνονται οι µεταβατικές και τελικές διατάξεις του νόµου. 

Όσον αφορά τις µεταβατικές διατάξεις, ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι διατάξεις του 

άρθρου 62 που αφορούν την έκπτωση των φόρων µε τους οποίους έχουν επιβαρυνθεί 

τα αποθέµατα των εµπορεύσιµων αγαθών κατά την έναρξη ισχύος του 

κοινοποιούµενου νόµου, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 63. µε τις οποίες ορίζονται 

οι καταργούµενες διατάξεις, που είχαν επιβάλλει τους φόρους, οι οποίοι αντικαθίσταται 

από το Φ.Π.Α. 
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Τέλος, ο κώδικας Φ.Π.Α. συνοδεύεται από έξι (6) παραρτήµατα, σηµειούµενα µε τους 

λατινικούς αριθµούς  Ι µέχρι VI τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη του 

κοινουποιούµενου νόµου. 

 

Το πρώτο (Ι) από τα παραρτήµατα αυτά αφορά τις δραστηριότητες που προβλέπονται 

στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3, δηλαδή τις δραστηριότητες που 

προσδίδουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειµένου στο φόρο στα Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που τις ασκούν ( Ελληνικό ∆ηµόσιο, ∆ήµοι, Κοινότητες 

κ.λπ.). 

Στο δεύτερο (ΙΙ) κατονοµάζονται τα “Εθνικά Εδάφη” που δεν αποτελούν “έδαφος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης”. 

Στο τρίτο (ΙΙΙ) κατονοµάζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στο χαµηλό 

συντελεστή του φόρου. 

Στο τέταρτο (ΙV) περιλαµβάνονται τα αγροτικά προϊόντα και οι αγροτικές υπηρεσίες 

κατά συντελεστή επιστροφής φόρου, (4%, 5% και 6%), για τα οποία εφαρµόζονται 

κατ’ αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου. Και στο παράρτηµα αυτό τα αγροτικά 

προϊόντα κατονοµάζονται µε τη σειρά κατάταξης του Κ.Ε.∆.. 

Στο πέµπτο (V) περιλαµβάνονται τα αντικείµενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 

αρχαιολογικής αξίας. 

 

1.5 ∆ικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου 

 

∆ικαιολογητική βάση της επιβολής του φόρου προστιθέµενης αξίας είναι πρωτίστως 

µεν η υποχρέωση εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την αντίστοιχη του 

κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Έκτης Οδηγίας (77/338/ΕΟΚ), όπως αυτή ισχύει, η 

οποία τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε άλλες Οδηγίες, 

δευτερευόντως δε η αναπλήρωση των εσόδων του ∆ηµοσίου από τη µη επιβολή των 

έµµεσων φόρων (χαρτόσηµο, φόρος κύκλου εργασιών, κ.λπ.) που µέχρι την 

31/12/1986, επιβάλλονταν στις ίδιες πράξεις, οι οποίες αποτελούν σήµερα το 

αντικείµενο του φόρου προστιθέµενης αξίας. 
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1.6 Ο Νόµος περί επιβολής του Φ.Π.Α. ως νόµος δηµόσιας τάξης. 

 

2. Ο

 Νόµος, δια του οποίου επιβάλλεται φόρος προστιθέµενης αξίας (Ν. 

2859/2000), ως φορολογικός νόµος, είναι νόµος δηµόσιας τάξης και συνεπώς οι 

διατάξεις αυτού δεν µπορούν να τροποποιηθούν δια συµβάσεων ιδιωτικού ή 

δηµοσίου δικαίου (Πρβλ. Ν.Σ.Κ. γνωµ. 59/1952). Πρακτική σηµασία, του ότι ο 

ανωτέρω νόµος είναι δηµόσιας τάξης, είναι ότι τα δικαστήρια, για το έγκυρο ή 

µη της φορολόγησης κάποιας πράξης, που αποτελεί αντικείµενο του εν λόγω 

φόρου, θα πρέπει να εξετάζουν τις διατάξεις αυτού αυτεπάγγελτα σε κάθε 

στάση της δίκης (Πρβλ. Πρωτ. Καλαβ. 27/19850). 

 

2. Τα δικαστήρια, όταν επιλαµβάνονται υποθέσεων φόρου προστιθέµενης αξίας, πρέπει 

να εξετάζουν, µεταξύ άλλων, εάν ο εσωτερικός φόρος (Φ.Π.Α.) αντίκειται σε κάποια 

κοινοτική διάταξη (οδηγία, κανονισµό κ.λπ.), επειδή οι κοινοτικές διατάξεις δεσµεύουν 

τα κράτη-µέλη της Κοινότητας. Την εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων µπορεί να 

επικαλεσθεί όχι µόνο ο θιγόµενος Έλληνας πολίτης αλλά και ο οποιοσδήποτε κάτοικος 

των κρατών-µελών της Κοινότητας. Σχετικά, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, ερµηνεύοντας τις διατάξεις της Συνθήκης Ε.Ε., αποφάνθηκε ότι ο εθνικός 

δικαστής, ενώπιον του οποίου έχει αχθεί διαφορά σχετική µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο, έχει 

την υποχρέωση να εξασφαλίζει την πλήρη αποτελεσµατικότητα των κανόνων αυτού, 

αφήνοντας κυριαρχικά ανεφάρµοστη κάθε αντίθετη διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας 

(∆.Ε.Κ. Υποθ. 106/77, 826/79, C- 811/79, C- 213/89). Με άλλα λόγια, οι διατάξεις του 

Κοινοτικού ∆ικαίου υπερισχύουν έναντι των αντίστοιχων διατάξεων του Εσωτερικού 

∆ικαίου. 
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1.7. Βασικές Έννοιες: Φορολογική βάση, φορολογούµενη µονάδα και φορολογικός 

συντελεστής. 

Το µέγεθος σε σχέση µε το οποίο υπολογίζεται ο φόρος λέγεται φορολογική βάση. Ως 

φορολογική βάση µπορεί να επιλεγεί οποιοδήποτε οικονοµικό γνώρισµα των ιδιωτών. 

Ακόµα και η ίδια η ύπαρξη του ιδιώτη στη ζωή µπορεί να αποτελέσει φορολογική 

βάση, όπως συνέβαινε στην περίπτωση των κεφαλικών φόρων. Συνήθως όµως ως 

φορολογική βάση χρησιµοποιείται ένα ορισµένο οικονοµικό χαρακτηριστικό των 

ιδιωτών. Σήµερα οι φορολογικές βάσεις χρησιµοποιούνται ευρύτερα από τα 

φορολογικά συστήµατα των διαφόρων χωρών είναι το εισόδηµα, η περιουσία και η 

καταναλωτική δαπάνη. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν και το δείκτη της 

ικανότητας των ιδιωτών να φέρουν φορολογικό βάρος. Σε σχέση µε τον προσδιορισµό 

και την εξακρίβωση του εισοδήµατος ή της κατανάλωσης ως φορολογικής βάσης 

γεννιούνται σοβαρά προβλήµατα, ενώ παρουσιάζονται σοβαρές δυσχέρειες κατά την 

εκτίµηση της αξίας της περιουσίας, για να αποτελέσει αυτή το αντικείµενο επιβολής 

του φόρου. Από τη στιγµή που επιλέγεται η φορολογική βάση από την πολιτική 

εξουσία, ο ιδιώτης που τη διαθέτει είναι υποχρεωµένος από το νόµο να πληρώνει φόρο, 

και αποτελεί έτσι τη φορολογούµενη µονάδα.  

 

Μεταξύ των θεωρητικών υπάρχει µεγάλη διαµάχη αν φορολογούµενες µονάδες πρέπει 

να θεωρούνται µόνο τα φυσικά πρόσωπα ή τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Σοβαρές 

εξ’ άλλου είναι οι αντιθέσεις στο ζήτηµα κατά πόσο θα πρέπει να θεωρείται 

φορολογούµενη µονάδα το άτοµο ή η οικογένεια. Η επιλογή του ενός ή του άλλου 

ορισµού της φορολογούµενης µονάδας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα, από την 

πλευρά της εξασφάλισης φορολογικής ισότητας, κυρίως όταν οι φόροι είναι 

προοδευτικοί. 

 

Ο φόρος µε τον οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούµενος διαιρούµενος µε τη φορολογική 

βάση αποτελεί το µέσο φορολογικό συντελεστή. Ο φορολογικός συντελεστής που 

ορίζει ο νόµος µπορεί να είναι διαφορετικός από το φορολογικό συντελεστή µε βάση 

τον οποίο επιβαρύνεται τελικά ο φορολογούµενος. Η διαφορά οφείλεται σε πολλούς 
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λόγους, και κυρίως στη φοροδιαφυγή, την αποφυγή του φόρου και την µετακύληση του 

φόρου. Εποµένως, κάθε φορά που αναφερόµαστε σε φορολογικούς συντελεστές πρέπει 

να διευκρινίζουµε αν πρόκειται για νοµοθετικά οριζόµενους ή πραγµατικούς 

φορολογικούς συντελεστές. Αναλογικός χαρακτηρίζεται ο φορολογικός συντελεστής 

αν, ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογικής βάσης, το ποσοστό φόρου είναι το ίδιο. 

Παραδείγµατος χάρη, τόσο ο εισοδηµατίας των 300€ 

όσο και ο εισοδηµατίας 3.000€ επιβαρύνονται µε ποσοστό φόρου 10% στο εισόδηµά 

τους. Προοδευτικός χαρακτηρίζεται ο φορολογικός συντελεστής αν το ποσοστό του 

φόρου αυξάνει όταν αυξάνει η φορολογική βάση. 

 

Προοδευτικός είναι ο φορολογικός συντελεστής όταν παραδείγµατος χάρη ο 

εισοδηµατίας των 300€ επιβαρύνεται µε ποσοστό φόρου 3%, ο εισοδηµατίας των 600€ 

µε ποσοστό φόρου 10%, ο εισοδηµατίας των 3,000€ µε ποσοστό φόρου 35% κτλ. 

Αντίστροφα, προοδευτικός χαρακτηρίζεται ο φορολογικός συντελεστής αν το ποσοστό 

του φόρου µειώνεται όταν αυξάνει η φορολογική βάση. Αντίστροφα, προοδευτικός 

συντελεστής υπάρχει στην περίπτωση που ο εισοδηµατίας των 300€ επιβαρύνεται µε 

ποσοστό φόρου 30%, ο εισοδηµατίας των 3.000€ µε ποσοστό φόρου 10% κτλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

2.1  Παράδοση Αγαθών 

 

2.1.1 Ορισµός 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, παράδοση
1
 αγαθού θεωρείται κάθε πράξη 

µε την οποία µεταβιβάζεται σε κάποιο πρόσωπο το δικαίωµα να διαθέτει ως κύριος 

ενσώµατα αγαθά. 

 

Η πλέον συνηθισµένη περίπτωση παράδοσης είναι η πώληση αγαθού. Ο υποκείµενος 

έχει υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ µε την περιοδική δήλωση της 

φορολογικής περιόδου κατά την οποία έγινε η παράδοση. Επίσης, υπάρχουν και άλλες 

ειδικές περιπτώσεις παράδοσης ενός αγαθού όπως είναι ο πλειστηριασµός, η 

παραγγελιοδοχική εργασία πώλησης, η παραγγελιοδοχική εργασία αγοράς και η 

παραγγελιοδοχική εργασία πώλησης µε παραγγελία ιδιώτη. 

1) Πλειστηριασµός αγαθού 

Ο πλειστηριασµός αγαθού αποτελεί µία ειδική παράδοση αγαθού. Στον πλειστηριασµό 

Υποκείµενος στον φόρο είναι καθ’ ου η εκτέλεση, ο οποίος είναι και κύριος των 

πλειστηριαζόµενων αγαθών, εφόσον τα εκπλειστηριαζόµενα αγαθά είναι αυτά µε τα 

οποία πραγµατοποιεί τη συνήθη οικονοµική δραστηριότητα του και ο αναλογών στο 

εκπλειστηρίασµα ΦΠΑ, βαρύνει τον αγοραστή των εκπλειστηριασθέντων πραγµάτων. 

 

 

 

1 Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του νόµου 3427/2005 και ισχύει από 

1/1/2006 σύµφωνα µε το άρθρο 53 του ίδιου νόµου. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής<<παράδοση 

ακινήτων είναι η µεταβίβαση αποπερατωµένων ή ηµιτελών κτιρίων ή τµηµάτων τους και του οικοπέδου που 

µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά , εφόσον πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. 

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου θεωρούνται: 

1.Ως κτίρια τα κτίσµατα γενικά και η κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται µε τα κτίσµατα ή µε το έδαφος 

κατά τρόπο σταθερό και µόνιµο 

2.ως πρώτη εγκατάσταση η πρώτη χρησιµοποίηση µε οποιοδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα από την ανέγερση 

τους όπως είναι η ιδιοκατοίκηση η ιδιόχρηση η µίσθωση η άλλη χρήση. 
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Ο ΦΠΑ στο δηµόσιο αποδίδεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση. Υπόχρεος για την 

υποβολή της δήλωσης και την απόδοση του φόρου, που αναλογεί το αγαθό αυτό, είναι 

ο επί του πλειστηριασµού υπάλληλος, ο οποίος θα υποβάλλει τη δήλωση σε 

οποιαδήποτε ∆ΟΥ επ’ ονόµατι του καθ’ ου η εκτέλεση υποκείµενου στο φόρο και θα 

καταβάλλει το φόρο για λογαριασµό του πριν από την παράδοση των αγαθών στον 

αγοραστή ή πριν από την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης και θα 

επισυνάψει αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης. 

2) Παραγγελιοδοχική εργασία πώλησης 

Στην περίπτωση αποστολής αγαθών από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο µε 

την εντολή να πωληθούν σε τρίτους, θεωρείται από το νόµο ότι γίνονται δύο 

παραδόσεις των ίδιων αγαθών. Η πρώτη, που θεωρείται από το 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 

πουλήσει 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. Στη συνέχεια ο 

παραγγελιοδόχος για την πώληση των αγαθών εκδίδει τιµολόγιο. Μετά την πώληση 

των αγαθών εκδίδει στο όνοµα του παραγγελέα, για την µεταξύ τους δοσοληπτική 

κίνηση, θεωρηµένη διπλότυπη εκκαθάριση. Η εκκαθάριση αυτή περιλαµβάνει µεταξύ 

των άλλων στοιχείων και το ΦΠΑ που εισέπραξε ο παραγγελιοδόχος, για λογαριασµό 

του παραγγελέα, από τον πελάτη του για την αξία των αγαθών που πούλησε. Τέλος, ο 

παραγγελιοδόχος στην περιοδική δήλωση της σχετικής φορολογικής περιόδου θα 

συµπεριλάβει στις εκροές του και την προµήθειά του, καθώς και το φόρο που αναλογεί 

σε αυτή. 

3) Παραγγελιοδοχική εργασία 

Στην περίπτωση αποστολής προς τον παραγγελέα αγαθών που αγοράστηκαν από τον 

παραγγελιοδόχο, ο οποίος πραγµατοποίησε την αγορά ενεργώντας στο δικό του όνοµα, 

θεωρείται ότι γίνονται δύο παραδόσεις των ίδιων αγαθών. Η πρώτη που είναι και η 

πραγµατική είναι αυτή που γίνεται από τον τρίτο, τον πωλητή των αγαθών, προς τον 

παραγγελιοδόχο αγοράς και η δεύτερη που θεωρείται από το νόµο ως παράδοση 
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πλασµατική είναι αυτή που γίνεται από τον παραγγελιοδόχο αγοράς προς τον 

παραγγελέα. 

 

Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θα αγοράσει στο όνοµά του τα αγαθά που 

συµφώνησε µε τον παραγγελέα. Ο προµηθευτής των αγαθών θα εκδώσει τιµολόγιο 

πώλησης στο όνοµα του παραγγελιοδόχου και θα επιβαρύνει τον παραγγελιοδόχο 

αγοράς µε τον ανάλογο ΦΠΑ. Το φόρο αυτό έχει δικαίωµα να τον εκπέσει ο 

παραγγελιοδόχος γιατί είναι γι’ αυτόν φόρος εισροών. 

 

Συνήθως όµως η παραγγελία αγοράς αφορά συνήθως αγροτικά προϊόντα και η αγορά 

γίνεται κατευθείαν από τον γεωργό. Ο αγοραστής που θα εκδώσει τιµολόγιο αγοράς, δε 

θα υπολογίσει και δεν θα αναγράψει στο τιµολόγιο ΦΠΑ. Μετά την αγορά αγαθών για 

λογαριασµό του παραγγελέα, ο παραγγελιοδόχος είναι υποχρεωµένος να εκδόσει στο 

όνοµα του παραγγελέα για τις µεταξύ τους δοσοληψίες, θεωρηµένη διπλότυπη 

εκκαθάριση. Τόσο για τον παραγγελέα όσο και για τον παραγγελιοδόχο, η εκκαθάριση 

έχει τη θέση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης αντίστοιχα. 

 

4) Παραγγελιοδοχική εργασία πώλησης µε παραγγελία ιδιώτη 

Στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις που πρόσωπο µην υποκείµενο στο φόρο καθίσταται 

ευκαιριακά παραγγελέας πώλησης και ο παραγγελιοδόχος εκδίδει προς αυτόν την 

εκκαθάριση για τις πωλήσεις που πραγµατοποίησε για λογαριασµό του. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο ΦΠΑ που αναλογεί στην πώληση του αγαθού θα πρέπει να 

αποδίδεται από τον παραγγελιοδόχο. ∆ηλαδή υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ 

στο δηµόσιο θα είναι ο παραγγελιοδόχος, για τον οποίο αποτελεί φόρο εκροών το 

σύνολο του ΦΠΑ που εισπράχθηκε από την πώληση. 

 

Με την εκκαθάριση και ο παραγγελιοδόχος αποδίδει στον παραγγελέα-ιδιώτη τη 

διαφορά που προκύπτει µετά την αφαίρεση από τη συνολική αξία πώλησης του 

αγαθού, του ΦΠΑ της πώλησης και του ποσού της προµήθειάς του. 

 

Ο παραγγελέας-ιδιώτης δεν έχει την υποχρέωση να υποβάλει περιοδική δήλωση για την 

καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ αφού ο ΦΠΑ θα αποδοθεί εξ’ ολοκλήρου από τον 

παραγγελέα. 
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2.1.2 Ποιες παραδόσεις αγαθών υπόκεινται σε ΦΠΑ 

 

1. Η πώληση αγαθών.
1 

2. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, αερίου, ψύχους και θερµότητας που µπορούν να 

αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής. 

3. Η πώληση αγαθών που γίνεται µε παρακράτηση της κυριότητας µέχρι αποπληρωµής 

του τµήµατος τους. Ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται εφάπαξ σε ολόκληρη την αξία του 

τµήµατος κατά το χρόνο που θα γίνεται η πώληση. 

4. Η αγορά ή πώληση αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνοµά του, οπότε 

αυτός θεωρείται αγοραστής ή πωλητής αντίστοιχα ως προς τον παραγγελέα. 

5. Η νόµιµη αποζηµίωση που καταβάλλεται για την µεταβίβαση της κυριότητας 

κινητών και ακίνητων αγαθών µε τον όρο φυσικά ότι τα αγαθά αυτά ανήκουν σε 

υποκείµενο στο ΦΠΑ και όχι σε ιδιώτη. Ειδικά για τα ακίνητα απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να πρόκειται για καινούργια.  

6. Η µεταβίβαση µιας επιχείρησης ή µέρους ή κλάδου αυτής λειτουργικά ανεξαρτήτου, 

µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία, δεν θεωρείται παράδοση αγαθών και δεν 

υπόκειται σε ΦΠΑ, εφόσον αυτός που αποκτά τα αγαθά, συνεχίζει τις εργασίες του 

προκατόχου του και υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 

προσώπου που τα µεταβιβάζει, δηλαδή γίνεται υποκείµενος στο ΦΠΑ. Αντίθετα η 

παράδοση αγαθών σε κληρονόµο που προτίθεται να τα αναλώσει για προσωπικές του 

ανάγκες, υπόκειται σε ΦΠΑ. Επίσης η µεταβίβαση υπόκειται σε ΦΠΑ, όταν το 

πρόσωπο που µεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις 

οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι εισφορές των 

εταίρων ή µετόχων λόγω συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας δεν υπόκειται σε 

ΦΠΑ. Επίσης, σε ΦΠΑ δεν υπόκειται οι απορροφήσεις, οι συγχωνεύσεις και οι 

µετατροπές των εταιριών, ούτε και οι εισφορές ατοµικών επιχειρήσεων. Σε περίπτωση 

όµως που µια επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος απόδοσης ΦΠΑ, απορροφάται 

από µία άλλη επιχείρηση που ανήκει στις απαλλασσόµενες λόγω ύψους ακαθάριστων 

εσόδων (έσοδα κάτω από 9.000€), τότε η µεταβίβαση αυτή υπόκειται σε ΦΠΑ γιατί η 

επιχείρηση που απορροφά είναι απαλλασσόµενη.
2
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1. Άρθρο 5 παράγραφο 1 ν. 2859/00 
Υποκείµενος στο ΦΠΑ και υπόχρεος στην απόδοση του φπα στο δηµόσιο σ περίπτωση εκούσιου ή 
αναγκαστικού πλειστηριασµού είναι ο κύριος των πλειστηριαζοµένων αγαθών ( Π.4138/1719/747/ πολ. 191/88) 
 

2 Τα µικροποσά που εισπράττουν οι νοικοκυρές που εργάζονται στο σπίτι για λο/σµό του επιτηδευµατία 
(ύφασµα , νήµατα ) περιστασιακά και όχι κατά σύστηµα δεν υπόκεινται σε φπα (Yπ. Οικ εγκ.Μ252/87) 
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2.1.3 Αγορές ή πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που γίνονται για λογαριασµό 

αγροτών 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις αυτοί που αγοράζουν ή πωλούν αγροτικά προϊόντα για 

λογαριασµό των αγροτών υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε ορισµένες άλλες περιπτώσεις δεν 

υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εξής: 

 

1. Ο έµπορος που πουλάει αγροτικά προϊόντα για λογαριασµό του παραγωγού-

αγρότη του ειδικού καθεστώτος, µε δικά του φορολογικά στοιχεία υπολογίζει 

ΦΠΑ, µε τον συντελεστή του αγαθού, στην αξία των αγροτικών προϊόντων στην 

οποία περιλαµβάνεται η προµήθειά του. Τον ΦΠΑ αυτόν τον αποδίδει ο έµπορος 

στη ∆ΟΥ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις πωλήσεις που γίνονται από 

συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασµό των αγροτών του ειδικού 

καθεστώτος λιανικώς ή µέσα σε κεντρικές αγορές διακίνησης αγροτικών 

προϊόντων. Επίσης, οι συνεταιρισµοί πωλούν αγροτικά προϊόντα δικής τους 

εκµετάλλευσης που επιβαρύνουν πάντα την αξία πώλησης και µε ΦΠΑ.  

2. Ο παραγγελιοδόχος που αγοράζει αγροτικά προϊόντα απευθείας από τον αγρότη 

του ειδικού καθεστώτος, είναι υποχρεωµένος να εκδίδει θεωρηµένο τιµολόγιο 

αγοράς αγροτικών προϊόντων χωρίς να προσθέσει ΦΠΑ. 

3. Όταν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πωλούν αυτούσια αγροτικά προϊόντα σε τρίτους 

υποκείµενους στο ΦΠΑ για λογαριασµό των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, 

εκδίδουν τιµολόγια πώλησης, χωρίς να προσθέτουν ΦΠΑ στην αξία πώλησης. 

Για την προµήθεια που εισπράττουν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί εκδίδουν 

εκκαθάριση και υπολογίζουν ΦΠΑ πάνω στην προµήθεια µε τον αντίστοιχο 

συντελεστή του αγαθού. Ο ΦΠΑ αυτός καταβάλλεται στο δηµόσιο από τον 

αγροτικό συνεταιρισµό µέσα στα χρονικά περιθώρια απόδοσης του ΦΠΑ δηλαδή 

ανά τρίµηνο και µέσα σε είκοσι µέρες ή ένα µήνα και µέσα σε είκοσι µέρες. Αν 

όµως τα αγροτικά προϊόντα διατίθεται λιανικώς ή µέσα σε κεντρικές αγορές 

διακίνησης αυτούσιων αγροτικών προϊόντων, τότε οι αγροτικοί συνεταιρισµοί θα 

πρέπει να εισπράττουν ΦΠΑ για τις πωλήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές. Οι 
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συνεταιρισµοί θα αποδίδουν στο δηµόσιο το σύνολο του ΦΠΑ, δηλαδή τόσο το 

ΦΠΑ της αξίας των προϊόντων όσο και το ΦΠΑ της προµήθειας που εισπράττουν 

από τις πωλήσεις. Επίσης, όλες οι πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που 

πραγµατοποιούνται από τους συνεταιρισµούς σε κινητές λαϊκές αγορές 

υπόκεινται σε ΦΠΑ. Το ίδιο γίνεται και όταν εισπράττουν οι αγροτικοί 

συνεταιρισµοί από τις βιοµηχανίες έξοδα µεταφοράς για να τα δώσουν στους 

αγρότες που µε τα δικά τους µεταφορικά µέσα µετέφεραν τα αγροτικά τους 

προϊόντα από το κτήµα τους στο εργοστάσιο. ∆ηλαδή οι συνεταιρισµοί εκδίδουν 

τιµολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για το 

ποσό των εξόδων µεταφοράς που εισπράττουν χωρίς να προσθέσουν ΦΠΑ. Αν 

όµως οι πωλήσεις που κάνουν οι συνεταιρισµοί γίνονται για λογαριασµό αγροτών 

που δεν ανήκουν στο ειδικό καθεστώς, τότε και η αξία πώλησης και τα 

µεταφορικά έξοδα επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές οι αγροτικοί 

συνεταιρισµοί αποδίδουν µε εκκαθάριση το ΦΠΑ στους αγρότες του κανονικού 

καθεστώτος και αυτοί µε τη σειρά τους τον αποδίδουν στον δηµόσιο, εκτός από 

τους ίδιους τους συνεταιρισµούς.
1
 

4. Όταν µία βιοµηχανία αγοράζει αγροτικά προϊόντα κατευθείαν από αγρότες 

ειδικού καθεστώτος. Τότε εκδίδει τιµολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων χωρίς 

να προστεθεί το ΦΠΑ ούτε στην αξία αγοράς των προϊόντων που αγοράζει ούτε 

και στο ποσό των τυχόν µεταφορικών εξόδων που καταβάλλει στους αγρότες. Αν 

όµως η βιοµηχανία αγοράζει από αγρότες που δεν ανήκουν στο ειδικό καθεστώς 

αλλά στο κανονικό καθεστώς, τότε στο τιµολόγιο που εκδίδεται για την αξία της 

αγοράς των αγροτικών προϊόντων και των τυχόν εξόδων µεταφοράς προστίθεται 

και ο ΦΠΑ.   

 

 

 

 

 

 

 

1 Όταν τα αγροτικά προϊόντα διακινούνται από πρατήριο του αγροτικού συνεταιρισµού τους, τότε εισπράττεται 
φπα και αποδίδεται στο ∆ηµόσιο µόνο στις περιπτώσεις που πωλούνται λιανικά. 
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2.1.4 Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση για το ΦΠΑ στις παραδόσεις 

αγαθών 

 

Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται και ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός από το δηµόσιο κατά 

το χρόνο που πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών και εκδίδεται το τιµολόγιο 

πώλησης-δελτίο αποστολής ή τιµολόγιο πώλησης ή η απόδειξη λιανικής πώλησης για 

τις πωλήσεις ή η απόδειξη αυτοπαράδοσης
1
 για τις αυτοπαραδόσεις, ή η σύνταξη της 

έκθεσης πλειστηριασµού. 

 

2.1.5 Ποια είναι η φορολογητέα αξία στις παραδόσεις αγαθών, εφηµερίδων και 

περιοδικών 

 

Σαν φορολογητέα αξία στις παραδόσεις αγαθών θεωρείται η αξία που εισέπραξε ή 

πρόκειται να εισπράξει για τις πράξεις του αυτές ο προµηθευτής των αγαθών από τον 

αγοραστή, προσαυξηµένη µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άµεσα µε αυτή. Η 

αξία αυτή µπορεί να είναι σε µετρητά ή σε είδος αλλά υπολογίζεται όµως πάντοτε σε 

χρήµα. 

 

Στις παραδόσεις εφηµερίδων και περιοδικών από εκδοτικές και εισαγωγικές 

επιχειρήσεις που η διανοµή τους γίνεται µέσω πρακτορείων διανοµής, ως φορολογητέα 

αξία θεωρείται η τιµή λιανικής πώλησης των εφηµερίδων και των περιοδικών, χωρίς 

ΦΠΑ, µετά την αφαίρεση από την τιµή αυτή της προµήθειας που χορηγείται στα 

διάφορα πρακτορεία διανοµής. Αν η διανοµή δε γίνεται µέσω πρακτορείων διανοµής η 

προµήθεια που καταβάλλεται δεν αφαιρείται για τον προσδιορισµό της φορολογητέας 

αξίας. 

 

 

 

 

1 α) Η απόδειξη αυτοπαράδοσης που εκδίδεται για τις αυτοπαραδόσεις είναι αθεώρητη και εκδίδεται αµέσως µε 
την παράδοση του αγαθού ( Υπ.Οικ.Σ 1370/87, άρθρα 14 και 15 του ΚΒΣ ). Για τις αυτοπαραδόσεις , αντί της 
απόδειξης αυτοπαράδοσης ,επιτρέπεται η έκδοση αθεώρητης απόδειξης δαπανών ή τιµολόγιο , εφόσον κατά τη 
έκδοση τους αναγράφεται η ένδειξη ‘’ απόδειξη αυτοπαράδοσης ‘’. 
β )Όταν εκδίδεται δελτίο αποστολής και στη συνέχεια µέσα σ’ ένα µήνα, τιµολόγιο πώλησης τότε ο φπα γίνεται 
απαιτητός από το δηµόσιο την ηµέρα που εκδίδεται το τιµολόγιο πώλησης και όχι το δελτίο αποστολής (άρθρο 
16 παρ. 2α Ν.2859/00) 
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2.1.6 Αυτοπαράδοση αγαθών 

Στο ΦΠΑ υπάγονται και ορισµένες πράξεις, οι οποίες δεν είναι στην πραγµατικότητα 

παραδόσεις αλλά για σκοπούς ΦΠΑ θεωρούνται ως παραδόσεις και επιβαρύνονται µε 

ΦΠΑ. ∆εν είναι πραγµατικές παραδόσεις αφού δεν υπάρχει επαχθής αιτία ή δεν γίνεται 

µεταβίβαση κυριότητας. Πρόκειται για τις λεγόµενες πράξεις αυτοπαράδοσης αγαθού 

και προβλέπεται η υπαγωγή τους σε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κώδικα ΦΠΑ, 

προκειµένου να διασφαλίζονται αφενός ίσοι όροι ανταγωνισµού και αφετέρου η 

επιβολή του φόρου κατά τη διάθεση αγαθών στον τελικό καταναλωτή. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 θα πρέπει να γίνεται αυτοπαράδοση και κατ’ 

επέκταση να επιβαρύνονται µε ΦΠΑ οι ακόλουθες πράξεις: 

 

� ∆ωρεάν διάθεση από υποκείµενο αγαθών της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του 

κώδικα ΦΠΑ, π.χ. αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες. 

 

� ∆ωρεάν διάθεση αγαθών από υποκείµενη σε φόρο δραστηριότητα σε άλλη µη 

υπαγόµενη της ίδιας επιχείρησης. 

 

� ∆ωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

 

� Ανάληψη από τον υποκείµενο αγαθών της επιχείρησης για ικανοποίηση 

προσωπικών αναγκών ή για το προσωπικό της επιχείρησης.  

 

� Ιδιοσυγκατοίκηση, µίσθωση. Ιδιόχρηση και ή µε οποιοδήποτε τρόπο 

χρησιµοποίηση νέου ακινήτου υπαγόµενο σε ΦΠΑ. 

 

� Ανάληψη µερίδας σε αγαθά από εταίρο ή κληρονόµο εφόσον γίνεται διακοπή 

εργασιών, λύση της εταιρίας, αποχώρηση ή θάνατος εταίρου. 

 

Ως φορολογητέα αξία στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών θα πρέπει να 

λαµβάνεται η τρέχουσα τιµή αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόµοιων και εάν δεν 

υπάρχει τιµή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των 

πράξεων αυτό. 
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Ο ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης καταβάλλεται µε την περιοδική δήλωση της φορολογικής 

περιόδου, που διενεργείται η αυτοπαράδοση. Για την αυτοπαράδοση εκδίδεται το 

ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης. Υπόχρεος για την έκδοση του στοιχείου και την 

καταβολή του  

ΦΠΑ είναι ο υποκείµενος που διενεργεί την αυτοπαράδοση. Η φορολογική υποχρέωση 

και το απαιτητό του φόρου συντελείται κατά το χρόνο που ο υποκείµενος 

παραλαµβάνει το αγαθό. Για τα αγαθά επένδυσης που δεν έχει παρέλθει η πενταετία 

διενεργείται διακανονισµός και όχι αυτοπαράδοση. Εφόσον όµως παρέλθει η πενταετία 

από τη χρησιµοποίηση τους ισχύουν οι κανόνες αυτοπαράδοσης. Τέλος, δεν απαιτείται 

αυτοπαράδοση για την παράδοση δώρων µικρής αξίας µέχρι 10€ και µέχρι το 1% του 

τζίρου καθώς και των δειγµάτων. 

 

2.1.7 Απώλεια αγαθών 

 

Η παράγραφος αυτή επεξηγεί πότε οφείλεται φόρος και πότε όχι, στις περιπτώσεις 

απώλειας, κλοπής ή καταστροφής των αγαθών. 

 

1. Αν δεν έχετε παραδώσει τα αγαθά, τότε δεν οφείλεται φόρος 

2. Αν έχετε παραδώσει τα αγαθά, τότε οφείλεται φόρος 

3. Αν απωλεσθούν κατά την µεταφορά τους προς  τον πελάτη σας και η σύµβαση 

καθιστά υπεύθυνο τον πελάτη για οποιαδήποτε απώλεια πριν την παράδοση, τότε 

οφείλεται φόρος 

4. Αν τα αγαθά απωλεσθούν κατά την µεταφορά τους προς τον πελάτη σας και η 

σύµβαση καθιστά υπεύθυνο εσάς για οποιαδήποτε απώλεια πριν την παράδοση και : 

 

� Έχετε εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. προς τον πελάτη σας, τότε ο φόρος οφείλεται 

επί του ποσού που φαίνεται από το τιµολόγιο, εκτός και αν έχετε εκδώσει 

έγκυρο πιστωτικό σηµείωµα, 

�  ∆εν έχετε εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α., τότε δεν οφείλεται φόρος γιατί δεν έχετε 

πραγµατοποιήσει παράδοση. 

 

5. Αν παραχωρείται κατεστραµµένα αγαθά σε ασφαλιστή, µε βάση τους όρους 

ασφαλιστηρίου εγγράφου, τότε δεν οφείλεται φόρος, 
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6. Αν αγαθά έχουν κλαπεί από την επιχείρησή σας, µπορεί να µην υποχρεωθείτε να 

αποδώσετε φόρο αν έχετε καταγγείλει την υπόθεση στην αστυνοµία. 

 

2.2 Παράδοση Ακινήτου  

 

Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην παράδοση αποπερατωµένων ή ηµιτελών κτιρίων ή τµηµάτων 

των κτιρίων και του οικοπέδου που συµµεταβιβάζεται µαζί µε το κτίριο ως ενιαία 

ιδιοκτησία, εφ’ όσον η παράδοση του ακινήτου: 

 

� Πραγµατοποιείται από επαχθή αίτια, δηλαδή µε αντάλλαγµα. Το αντάλλαγµα, όπως 

ισχύει γενικά για τις παραδόσεις αγαθών, µπορεί να καταβάλλεται είτε µε µετρητά είτε 

επί πιστώσει. Μπορεί επίσης να συνίσταται σε χρήµα, σε είδος, σε αντάλλαγµα µε άλλο 

ακίνητο, σε παροχή υπηρεσιών κλπ. 

� Πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, που λειτουργεί στα πλαίσια 

της δραστηριότητας του σαν εργολάβος κατασκευαστής. ∆ηλαδή η επιχείρηση που η 

δραστηριότητα της είναι ανέγερση και πώληση ακινήτων. 

�  Πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά. ∆ηλαδή το ακίνητο 

πρέπει να είναι νέο και να µην έχει χρησιµοποιηθεί µε κανένα τρόπο. 

 

Κτίρια θεωρούνται τα κτίσµατα γενικά και όλες οι κατασκευές που συνδέονται µε τα 

κτίσµατα ή το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και µόνιµο, ανεξάρτητα εάν είναι 

αποπερατωµένα ή ηµιτελή. Τα κτίσµατα αυτά µπορεί να είναι πολυκατοικία, 

µονοκατοικία, αποθήκη κλπ. 

 

Πρώτη εγκατάσταση πραγµατοποιείται µε την πρώτη χρησιµοποίηση του ακινήτου 

κατά οποιοδήποτε τρόπο καθώς επίσης και µε την παρέλευση πενταετίας από την 

έκδοση της άδειας χωρίς να έχει παραδοθεί το ακίνητο. 

 

Εκτός από τα παραπάνω προϋποθέσεων για να υπάγεται ένα ακίνητο σε ΦΠΑ θα 

πρέπει η άδεια κατασκευής να εκδίδεται ή να αναθεωρείται η αρχική άδεια µετά την 

1/1/2006 χωρίς όµως να έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. 
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Στο ΦΠΑ επίσης υπάγεται η µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων, εφόσον 

πρόκειται για ακίνητα, που υπάγονται σύµφωνα µε τα παραπάνω σε ΦΠΑ. Υπάγεται 

όµως σε ΦΠΑ η µεταβίβαση ιδανικών µεριδίων οικοπέδου, στις περιπτώσεις που ισχύει 

το τεκµήριο του αποπερατωµένου ακινήτου σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογίας 

κεφαλαίου. Η µεταβίβαση από εργολάβο ακινήτου που έχει περιέλθει στην κυριότητα 

του από την αντιπαροχή υπάγεται σε ΦΠΑ. Επίσης σε ΦΠΑ υπάγεται η µεταβίβαση 

ακινήτου από ευκαιριακό κατασκευαστή, όπως και η µεταβίβαση ακινήτου από τα 

σχέδια υπάγεται σε ΦΠΑ και εφαρµόζεται το τεκµήριο του περατωµένου ακινήτου 

εφόσον αυτή γίνεται µε την συµφωνία της παράδοσης έτοιµου ακινήτου. Ο ΦΠΑ της 

αυτοπαράδοσης ακινήτου καταβάλλεται µέσω της περιοδικής δήλωσης της αντίστοιχης 

φορολογικής περιόδου. 

 

 

2.2.1 Περιπτώσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ 

 

� Η µεταβίβαση µόνο του οικοπέδου χωρίς κτίριο δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. 

� Η µεταβίβαση ακινήτου που η άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1/1/06 δεν υπάγεται σε 

ΦΠΑ. Όπως επίσης η µεταβίβαση ακινήτου που η άδεια ανέγερσης του ή αναθεώρησης 

έχει εκδοθεί πριν την 1/1/06 δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. 

� Η µεταβίβαση ακινήτου που µεταβιβάζεται από ιδιώτη δεν υπάγεται σε ΦΠΑ 

� Η µεταβίβαση ακινήτου σε δικαιούχο απαλλαγής Α’ κατοικίας απαλλάσσεται από 

ΦΠΑ και διέπεται από τις διατάξεις περί Φόρου Μεταβιβάσεως Ακινήτου ( ΦΜΑ ). 

Για τις πωλήσεις αυτές ο πωλητής δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών. 

� Η µεταβίβαση ακινήτου που έχει εξαιρεθεί δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. Εξαίρεση µπορεί 

να χορηγηθεί στις περιπτώσεις που η άδεια εκδίδεται ή αναθεωρείται µετά την 1/1/06, 

αλλά όµως είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδοµία και είχε υπογραφεί 

εργολαβικό προσύµφωνο στην περίπτωση αντιπαροχής µέχρι την 25/11/05. 

� Η µεταβίβαση από οικοπεδούχο ακινήτου που περιήλθε στην κατοχή του από 

αντιπαροχή δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. Εάν όµως ο οικοπεδούχος είναι νοµικό 

κερδοσκοπικό πρόσωπο η µεταβίβαση υπάγεται σε ΦΠΑ. 

� Η µεταβίβαση συντελεστή δόµησης δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, αφού η µεταβίβαση του 

εξοµοιώνεται µε παράδοση οικοπέδου. 
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2.2.2 Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση για το ΦΠΑ στις παραδόσεις 

ακινήτων 

 

Η φορολογική υποχρέωση στις παραδόσεις ακινήτων γεννιέται και ο ΦΠΑ γίνεται 

απαιτητός κατά το χρόνο που υπογράφεται το οριστικό συµβόλαιο ή που συντάσσεται 

η έκθεση κατακύρωσης στην περίπτωση πλειστηριασµού και µέχρι τη σύνταξη της 

περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ή που γίνεται η µεταγραφή στις λοιπές περιπτώσεις 

που δεν απαιτείται η κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου. Επίσης η φορολογική 

υποχρέωση για το ΦΠΑ γεννιέται και όταν το ακίνητο µετά την ολοκλήρωση της 

κατασκευής του αρχίζει να ιδιοκατοικείται ή να παραδίνεται σε µη φορολογητέα 

δραστηριότητα της ίδιας επιχείρησης ή να µισθώνεται ή να παραδίνεται δωρεάν χρήση 

του ακινήτου ή να χρησιµοποιείται για οποιοδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση. 

 

2.2.3 Ποια είναι η φορολογητέα αξία στις παραδόσεις ακινήτων  

 

Ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το τίµηµα που έλαβε ή που πρόκειται να λάβει για 

τις πράξεις αυτές ο πωλητής από τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο 

προσαυξηµένο µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται µε τις πράξεις αυτές. Στις 

αυτοπαραδόσεις ακινήτων ως φορολογητέα αξία θεωρείται το κόστος κατασκευής και 

στους πλειστηριασµούς ακινήτων το εκπλειστηρίασµα. 

 

2.2.4 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργολάβου για το ΦΠΑ 

 

1. Πριν υπογραφεί το συµβόλαιο για να κατατεθεί ο ΦΠΑ στην ∆ΟΥ, υποβάλλεται 

συγχρόνως και µια ειδική δήλωση για την καταβολή του ΦΠΑ. Το ποσό του ΦΠΑ που 

θα εκπίπτει µε την υποβολή της ειδικής δήλωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό ΦΠΑ 

εισροών, µε βάση την πραγµατική διάθεση των αγαθών ή υπηρεσιών ανά οικοδοµή. 

∆ηλαδή η αξία του ακινήτου θα περιλαµβάνεται στις εκροές της φορολογικής δήλωσης 

του ΦΠΑ της συγκεκριµένης φορολογικής περιόδου και θα υπολογίζεται πάνω σ’ 

αυτήν ο ΦΠΑ εισροών. 

2. Η κάθε κατασκευαζόµενη οικοδοµή θα πρέπει να δηλώνεται στη ∆ΟΥ της έδρας 

της επιχείρησης και ως υποκατάστηµα. ∆ηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν τόσα δηλωµένα  
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υποκαταστήµατα όσες και οι οικοδοµές κατασκευάζονται µέσα στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα. Επίσης ο εργολάβος θα πρέπει να δηλώσει ότι θα πραγµατοποιεί στο εξής 

φορολογητέες δραστηριότητες και όχι απαλλασσόµενες. 

3. Για κάθε οικοδοµή θα πρέπει να τηρείται και θεωρηµένο βιβλίο κοστολογίου 

οικοδοµών, στο οποίο θα απεικονίζεται το συνολικό κόστος της κάθε οικοδοµής 

χωριστά.  

4. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την έκδοση της οικοδοµής άδειας και σε 

κάθε περίπτωση πριν την πρώτη παράδοση ιδιοκτησίας, ο εργολάβος θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει στη ∆ΟΥ το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος του ακινήτου και την 

κατανοµή του σε επιµέρους ιδιοκτησίες. 

5. Με την ολοκλήρωση της οικοδοµής ο εργολάβος θα γνωστοποιεί το συνολικό 

πραγµατικό κόστος κατασκευής της οικοδοµής, µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία, όπως 

αυτά προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης.    

6.  Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ανά µήνα ή τρίµηνο περιοδική 

δήλωση του ΦΠΑ στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου. 
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2.3 Παροχή Υπηρεσιών 

 

2.3.1 Ποιες παροχές υπηρεσιών θεωρούνται υποκείµενες σε ΦΠΑ 

 

1. Παροχές υπηρεσιών θεωρούνται οι πράξεις εκείνες που δεν αποτελούν παραδόσεις 

αγαθών. Τέτοιες πράξεις που θεωρούνται παροχές υπηρεσιών και υπόκεινται σε 

ΦΠΑ είναι οι εργασίες διαφόρων επιχειρήσεων. 

2. Επίσης ως παροχή υπηρεσιών που υπόκεινται σε ΦΠΑ είναι και η µεταφορά 

προσώπων στο εσωτερικό της χώρας που γίνεται µε αυτοκίνητα τα οποία εκτελούν 

συγκοινωνία σε υπεραστικές, οδικές γραµµές, καθώς και οι µεταφορές προσώπων 

που γίνονται από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία µέσα στα νησιά. Στο ΦΠΑ 

επίσης υπάγονται και οι υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών µε πλοία κάτω των 50 

κόρων. 

3. Η µεταβίβαση ή εκχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού υπόκειται σε ΦΠΑ. ∆εν 

υπόκειται σε ΦΠΑ η φήµη και η πελατεία όταν µεταβιβάζεται σαν σύνολο η 

επιχείρηση. 

4. Η αµοιβή της υποχρέωσης για παράλειψη ή ανοχή µιας πράξης ή κατάστασης 

θεωρείται παροχή υπηρεσιών και υπόκειται σε ΦΠΑ. 

5. Οι εργασίες συντήρησης των ακινήτων υπόκεινται ως παροχή υπηρεσιών σε ΦΠΑ. 

6. Οι ντίλερς, που ασκούν κατά σύστηµα αυτό το επάγγελµα, εκδίδουν θεωρηµένες 

αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, στις οποίες προσθέτουν και το ανάλογο ΦΠΑ, το 

οποίο εκπίπτει από τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Αν όµως οι ντίλερς δεν 

ασκούν κατά σύστηµα το επάγγελµα αυτό τότε οι αµοιβές τους δεν υπάγονται στο 

ΦΠΑ. 

 

2.3.2 Ποιες άλλες εργασίες ή πράξεις θεωρούνται ως παροχή υπηρεσιών και 

υπόκεινται σε ΦΠΑ 

 

1. Η εκµετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωµένων δωµατίων και οικιών, κατασκηνώσεων 

και άλλων παρόµοιων εγκαταστάσεων θεωρείται παροχή υπηρεσιών. 

2. Η εκµετάλλευση χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και 

τροχόσπιτων θεωρείται παροχή υπηρεσιών. 



 
 

 

39 
 

3. Η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα 

διασκέδασης και παρόµοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση παροχή 

υπηρεσιών. 

4. Η εκτέλεση υπηρεσίας µε καταβολή αποζηµίωσης ύστερα από επιταγή δηµόσιας 

αρχής ή στο όνοµα της ή σε εκτέλεση νόµου θεωρείται παροχή υπηρεσιών. 

5. Η µίσθωση βιοµηχανοστασίων και χρηµατοθυρίδων καθώς και τα εµπορικά κέντρα 

θεωρούνται ως παροχή υπηρεσιών. 

6. Οι εργασίες φασόν
1
 πάνω σε ενσώµατα κινητά αγαθά. 

7. Η χρησιµοποίηση από τον υποκείµενο στο ΦΠΑ αγαθών της επιχείρησής του για 

την ικανοποίηση αναγκών του ίδιου ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για 

σκοπούς ξένους προς αυτή θεωρείται παροχή υπηρεσιών, εφόσον κατά την 

απόκτηση των αγαθών αυτών δηµιουργήθηκε δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ. 

8. Η παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους 

προς την επιχείρηση. 

9. Η χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του 

υποκείµενου που απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, καθώς επίσης και χρησιµοποίηση 

δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για 

υπηρεσίες για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σε περίπτωση 

λήψης όµοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείµενο στο ΦΠΑ. 

10. Η αµοιβή της µεσολάβησης υποκείµενων στο ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών 

υπόκειται σε ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Από τις εργασίες φασόν θα πρέπει  να προκύπτει νέο προϊόν εµφανώς διάφορο από τα υλικά µε τα οποία κατασκευάστηκε 
(άρθρο 8 παρ. 2ε  Ν. 2859/00), αλλιώς έχουµε απλή περίπτωση παροχή υπηρεσιών. Γ ια τις εργασίες φασόν , θα πρέπει ο 
εργοδότης ή ο εργολάβος να είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα  και ο αντισυµβαλλόµενος να είναι εγκατεστηµένος σε άλλο 
κράτος-µέλος. Για φασόν αµοιβή  του εργολάβου δεν υποβάλλεται πίνακας listing ούτε και ο εργοδότης δηλώνει ως 
ενδοκοινοτική απόκτηση την αξία αµοιβής φασόν. 

2.3.3 Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών 
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Η φορολογική υποχρέωση της παροχής υπηρεσιών γεννιέται και ο ΦΠΑ γίνεται 

απαιτητός κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η παροχή υπηρεσιών. 

Ειδικότερα η φορολογική υποχρέωση γεννιέται
1
: 

� Κατά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών ή άλλου στοιχείου που 

έχει τη θέση του τιµολογίου. 

� Κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, που 

πραγµατοποιείται ύστερα από επιταγή δηµόσιας αρχής ή στο όνοµά της ή σε εκτέλεση 

νόµου. 

� Κατά το χρόνο που έχει συµφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης, σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Η απόδειξη αυτοπαράδοσης για τις περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών εκδίδεται με την 

ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας και εντός της αυτής διαχειριστικής περιόδου (υπ οικ. Σ 1370/87, 

άρθρα 14& 15 του ΚΒΣ) 

 

 

2.3.4 Ποια είναι η φορολογητέα αξία στην παροχή υπηρεσιών 
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Σαν φορολογητέα αξία στην παροχή υπηρεσιών λαµβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή 

που πρόκειται να λάβει αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον λήπτη ή τρίτο 

πρόσωπο, προσαυξηµένη µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άµεσα µε αυτήν. 

 

Ειδικότερα όταν χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες της επιχείρησης για ικανοποίηση 

ατοµικών αναγκών ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους µε την 

επιχείρησή του, τότε σαν φορολογητέα παίρνεται το σύνολο των εξόδων που 

αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών αυτών. Επίσης όταν ο ίδιος παρέχει 

τις υπηρεσίες του στην επιχείρησή του, σαν φορολογητέα αξία παίρνεται η κανονική 

αξία αυτών, δηλαδή η αξία που έπρεπε να καταβάλλει για την λήψη των υπηρεσιών 

αυτών, σε ένα πρόσωπο τρίτο που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Αυτό ισχύει και σε κάθε 

περίπτωση που η παροχή υπηρεσίας δεν συνίσταται σε χρήµα. Στη φορολογητέα αξία 

περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα που βαρύνουν το λήπτη. Στη φορολογητέα αξία δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι εκπτώσεις καθώς και οι επιστροφές του τµήµατος σε 

περίπτωση ολικής ή µερικής ακύρωσης παροχής υπηρεσιών. Τέλος τα πόσα που 

λαµβάνει ο υποκείµενος στο ΦΠΑ από τον λήπτη των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών 

που πραγµατοποιεί στο όνοµα και για λογαριασµό του λήπτη υπηρεσιών, εφόσον τα 

ποσά αυτά έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασµό στα λογιστικά του βιβλία και 

το πραγµατικό ποσό των δαπανών να προκύπτει από τα αντίστοιχα παραστατικά που 

έχουν εκδοθεί στο όνοµα του λήπτη των υπηρεσιών και τα οποία παραδίδονται στο 

λήπτη των υπηρεσιών. 

 

2.3.5 Συνεχείς παροχές υπηρεσιών 

 

Αν παρέχεται υπηρεσίες πάνω σε συνεχή βάση και 

λαµβάνεται πληρωµές περιοδικά ή από χρόνο σε χρόνο, τότε 

δηµιουργείται φορολογικό σηµείο κάθε φορά που εκδίδεται 

τιµολόγιο ή λαµβάνεται πληρωµή, οποιοδήποτε από τα δύο 

επέρχεται πρώτο. 

 

Αν οι πληρωµές οφείλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (για παράδειγµα µε οδηγίες 

στην τράπεζα ή µε άµεση χρέωση) τότε µπορείτε να εκδώσετε ένα τιµολόγιο ΦΠΑ 
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στην αρχή οποιασδήποτε περιόδου µέχρι ένα χρόνο, το οποίο θα καλύπτει όλες τις 

οφειλόµενες πληρωµές της περιόδου. Για κάθε πληρωµή πρέπει να δείχνετε: 

 

• Την ηµεροµηνία κατά την οποία οφείλεται η πληρωµή 

• Το ποσό που οφείλεται για κάθε πληρωµή χωρίς το φόρο 

• Το συντελεστή του ΦΠΑ 

• Το ΦΠΑ που είναι πληρωτέος 

Αν αποφασίσετε να εκδίδεται τιµολόγια ΦΠΑ µε αυτόν τον τρόπο, δεν έχετε 

υποχρέωση να αποδίδετε φόρο µε την έκδοση του τιµολογίου αλλά κατά την 

ηµεροµηνία που οφείλεται η πληρωµή ή την ηµεροµηνία που τη λαµβάνετε, 

οποιαδήποτε επέρχεται πρώτη. Ο πελάτης σας δεν πρέπει να διεκδικήσει ως φόρο 

εισροών οποιοδήποτε ΦΠΑ φαίνεται στο τιµολόγιο ΦΠΑ µέχρι την ηµεροµηνία που 

οφείλεται η πληρωµή ή µέχρι να λάβετε εσείς την πληρωµή, οποιοδήποτε επέρχεται 

πρώτο. 

 

Οι ίδιες διαδικασίες εφαρµόζονται για συνεχείς παροχές ορισµένων αγαθών, όπως 

νερού και ηλεκτρισµού. 

 

2.3.6 Παροχές υπηρεσιών που υπόκεινται στο µειωµένο συντελεστή 

 

1. Υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες επισιτισµού, αλλά 

εξαιρούµενης διάθεσης οινοπνευµατώδη ποτών, µπύρας και κρασιού. 

2. ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και παρόµοιους χώρους, 

συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος διακοπών και της µίσθωσης 

χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα. 

3.  Υπηρεσίες γραφείων κηδειών. 

4. Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού, αποκοµιδής και ανακύκλωσης απορριµµάτων, εκτός 

από αυτές που παρέχονται από κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και 

οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. 

5. Υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών ή καλλιτεχνών και ερµηνευτών έργων τέχνης, 

καθώς και τα δικαιώµατά τους. 

 

2.3.7 Ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσίας 
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Στο ΦΠΑ υπάγονται ορισµένες περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών στις οποίες ενώ δεν 

υπάρχει αντάλλαγµα θεωρούνται φορολογητέες. Όπως συµβαίνει στις αυτοπαραδόσεις 

αγαθών έτσι και στις ιδιοχρησιµοποιήσεις υπηρεσιών, ο υποκείµενος πρέπει να 

αποδίδει ΦΠΑ έχοντας εκδώσει το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης ή οποιοδήποτε 

στοιχείο µετά από σχετική διόρθωση του τίτλου. Υπόχρεος για την έκδοση του 

στοιχείου ιδιοχρησιµοποίησης και την απόδοση ΦΠΑ είναι ο υποκείµενος που 

διενεργεί την ιδιοχρησιµοποίηση. 

 

Πρέπει να γίνεται ιδιοχρησιµοποίηση και κατ’ επέκταση να επιβαρύνονται µε ΦΠΑ οι 

ακόλουθες πράξεις: 

1. Η χρησιµοποίηση από τον υποκείµενο αγαθών για ικανοποίηση ατοµικών αναγκών 

ή του προσωπικού. 

2. Η χρησιµοποίηση αγαθών για ξένους σκοπούς προς την επιχείρηση. 

3. Η παροχή υπηρεσιών για ατοµική ανάγκη του υποκείµενου ή του προσωπικού του 

ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση. 

4. Η χρησιµοποίηση από τον υποκείµενο δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της 

επιχείρησής του. 

 

Ως φορολογητέα αξία για την ιδιοχρησιµοποίηση λαµβάνεται το σύνολο των εξόδων 

που αναλογούν στην εκτέλεση της υπηρεσίας. Ειδικά για τις δαπάνες λαµβάνεται ως 

φορολογητέα αξία η κανονική αξία που καταβάλλει οποιοσδήποτε αγοραστής ή λήπτης 

κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο . Ο ΦΠΑ της ιδιοχρησιµοποίησης καταβάλλεται 

µε την περιοδική δήλωση της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου που διενεργείται η 

ιδιοχρησιµοποίηση. Η φορολογική υποχρέωση και το απαιτητό του φόρου συντελείται 

κατά το χρόνο που λαµβάνει χώρα η ιδιοχρησιµοποίηση. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 : ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 
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3.1 Έννοια – Ορισµός  

 

Εισαγωγή θεωρείται η είσοδος αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, όταν αυτά 

προέρχονται από Τρίτη – Χώρα.  Τρίτη – Χώρα είναι οποιοδήποτε έδαφος που δεν 

ανήκει στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας. 

 

Η εισαγωγή συντελείται στην Ελλάδα όταν τα αγαθά κατά τη θέση τους σε ανάλωση ή 

σε ελεύθερη κυκλοφορία βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας. 

Επίσης εισαγωγή είναι η είσοδος αγαθών από εδάφη της Κοινότητας, τα οποία για 

σκοπούς ΦΠΑ θεωρούνται Τρίτη – Χώρα. Τα εδάφη αυτά αναφέρονται στο 

Παράρτηµα ΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. Τέτοια εδάφη είναι το Άγιο Όρος (Ελλάδα), τα 

Κανάρια νησιά (Ισπανία), οι υπερπόντιες κτήσεις στην Γαλλία, Γιβραλτάρ, νησιά 

Τσάνελ (Ηνωµένο Βασίλειο) κ.λπ. 

 

Η εισαγωγή διενεργείται µε την κατάθεση διασάφησης ( Ενιαίο ∆ιοικητικό Έγγραφο-

Ε.∆.Ε.). Κατά την εισαγωγή καταβάλλονται στο Τελωνείο τυχόν δασµοί ή άλλες 

επιβαρύνσεις και ΦΠΑ. 

Ανάλογα την κατάταξη του αγαθού εφαρµόζεται ο σχετικός συντελεστής ΦΠΑ στην 

αξία που διαµορφώνεται κατά τον εκτελωνισµό. Ο καταβληθείς ΦΠΑ στο Τελωνείο 

καταχωρείται στην περιοδική δήλωση προκειµένου να εκπέστε. 

Εάν τα αγαθά που προορίζονται για εισαγωγή τεθούν σε τελωνειακό καθεστώς 9π.χ. 

µεταποίησης, επανεξαγωγής, αποθήκευσης, κ.λπ.), αναστέλλεται η είσπραξη του ΦΠΑ 

µέχρι τα αγαθά να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, οπότε συντελείται η 

εισαγωγή. 

 

3.2 Επισηµάνσεις – Παρατηρήσεις 

 

• Η εισαγωγή αγαθών αποτελεί πράξη αντικειµενικά υπαγόµενη σε ΦΠΑ, 

ανεξάρτητα δηλαδή την ιδιότητα του προσώπου που εισάγει τα αγαθά π.χ. 

έµπορος, ιδιώτης, νοµικό πρόσωπο κ.λπ., ενώ οι παραδόσεις στο εσωτερικό της 

χώρας υπάγονται στο φόρο εάν γίνονται από υποκείµενο του ΦΠΑ.  

• Η φορολογική γεννάται κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η εισαγωγή αγαθών 

στο εσωτερικό της χώρας. 
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• Το απαιτητό του φόρου γεννάται κατά το χρόνο που γίνονται δεκτά τα τελωνειακά 

παραστατικά της εισαγωγής (διασάφηση). 

• Εάν τα αγαθά τεθούν σε ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς, η φορολογική 

υποχρέωση και το απαιτητό του ΦΠΑ γεννάται κατά την έξοδο των αγαθών από το 

καθεστώς αυτό.  

• Η φορολογητέα αξία της εισαγωγής διαµορφώνεται από τη δασµολογητέα αξία, 

τους δασµούς, φόρους ή τέλη, τα παρεπόµενα έξοδα όπως τα µεταφορικά, 

φόρτωση, εκφόρτωση, συσκευασία, ασφάλιση κ.λπ. 

• Στην περίπτωση που τα αγαθά που αποστέλλονται από άλλο Κράτος-µέλος προς 

την Ελλάδα η πράξη αυτή θεωρείται εισαγωγή αλλά ενδοκοινοτική απόκτηση. 

• Ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρµόζεται κατά την εισαγωγή είναι ο ίδιος που 

εφαρµόζεται στην παράδοση των ίδιων αγαθών στο εσωτερικό της χώρας. 

• Στην περίπτωση αποστολής αγαθών προς την Ελλάδα από περιοχές της Κοινότητας 

που δεν θεωρούνται «κοινοτικό έδαφος» δεν έχουµε ενδοκοινοτική συναλλαγή 

αλλά εισαγωγή (π.χ. Κανάρια νησιά, νησιά Τσάνελ κ.λπ.) 

• Ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της τελικής αξίας που έχουν ήδη αθροιστικά υπολογιστεί 

όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις (π.χ. ειδικός φόρος κατανάλωσης, φόροι υπέρ τρίτων 

κ.λπ.). 

• Κατά την εισαγωγή ισχύει υπό προϋποθέσεις η απαλλαγή για αγορά παγίου 

εξοπλισµού (Π. 2869/87) και η απαλλαγή για αγαθά, πρώτες ύλες, υλικά 

συσκευασίας, εφόσον τα αγαθά θα αποτελέσουν αντικείµενο ενδοκοινοτικής 

παράδοσης (ΠΟΛ 1262/93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Παραδείγµατα – δηλώσεις 
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Περίπτωση 1
η
 : Αγορά από Τρίτη Χώρα και υπαγωγή σε Τελωνειακό καθεστώς 

 

Ελληνική επιχείρηση (Α) αγοράζει πρώτες ύλες από Τρίτη Χώρα (Β) τις οποίες κατά 

την άφιξή τους θέτει σε Τελωνειακό καθεστώς (γ) π.χ. σε καθεστώς µεταποίησης υπό 

τελωνειακό έλεγχο.                                                                  ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ 

               ΕΛΛΑ∆Α 

  

 

 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω εισαγωγή συντελείται όταν τα αγαθά τίθενται µε την 

διασάφηση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, οπότε 

και γεννάται η φορολογική υποχρέωση και το απαιτητό του φόρου. 

Στην εν λόγω περίπτωση που τα αγαθά δεν εισαχθούν τελικά στην Ελλάδα, αλλά 

εξαχθούν µε τις προβλεπόµενες τελωνειακές διαδικασίες δεν θα καταβληθεί ΦΠΑ.  

 

Στην περίπτωση όµως που εισαχθούν (τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση) 

ο ΦΠΑ και οι άλλες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν κατά την έξοδο από το τελωνειακό 

καθεστώς που έχουν υπαχθεί (καθεστώς µεταποίησης στην περίπτωσή µας). 

 

Στην περιοδική δήλωση θα καταχωρηθούν τα έξοδα εισαγωγής µε ΦΠΑ και τα έξοδα 

χωρίς ΦΠΑ στον κωδικό 666 της εκκαθαριστικής. 

 

Σηµείωση : 

Εάν έχουν γίνει έξοδα διαδικασίας χωρίς ΦΠΑ κατά την ένταξη των αγαθών σε 

τελωνειακό καθεστώς, αυτά αναγράφονται στον κωδικό 666 της εκκαθαριστικής όπως 

π.χ. .έξοδα Τραπέζης, ∆ΕΤΕ κλπ 

 

 

 

Περίπτωση 2
η
 : Εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για ενδοκοινοτική παράδοση 

 

   Α 
 
           Β 

      
     Γ   
 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
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Ελληνική επιχείρηση (Α) εµπορίας ξηρών καρπών εισάγει ξηρούς καρπούς από 

Τουρκία (Β) τους οποίους θα παραδώσει σε άλλο Κράτος-µέλος (Γ) σαν ενδοκοινοτική 

παράδοση. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ     

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ          

         ΤΟΥΡΚΙΑ 

Γ          

 

•           

     ΕΛΛΑ∆Α  Β 

        ΑΓΑΘΑ ● 

   ΑΓΑΘΑ Α      

    ●      

           

             

        

 

 Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο ∆. 1163/2001, προβλέπεται απαλλαγή από το ΦΠΑ 

εισαγωγής για τα αγαθά που εισάγονται από Τρίτη χώρα και προορίζονται να 

αποτελέσουν ενδοκοινοτική παράδοση. Η απαλλαγή υλοποιείται κατά τον 

εκτελωνισµό, εφόσον ο εισαγωγέας προσκοµίζει στο τελωνείο ισόποσης αξίας µε τη 

φορολογητέα, Ειδικό ∆ιπλότυπο ∆ελτίο Απαλλαγής (πορτοκαλί διπλότυπο ΠΟΛ 

1262/93). 

 

Κατά συνέπεια ο εισαγωγέας δεν καταβάλλει ΦΠΑ στο τελωνείο και την αγορά από 

την Τουρκία την καταχωρεί στον 666 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. 

 

Σηµείωση :  

Η ενδοκοινοτική παράδοση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε έξι (6) µήνες. 

Μπορεί µε έγκριση του τελωνείου να δοθεί παράταση δύο (2) µηνών και επιπλέον 

οχτώ (8) µηνών, εάν πρόκειται για πρώτες ή βοηθητικές ύλες. 

 

 

3.4 Νοµικό πλαίσιο 
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Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν το ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, οι απαλλαγές και η 

υπαγωγή αγαθών σε τελωνειακά καθεστώτα, προβλέπονται από τα άρθρα 10,23 και 25 

του Κώδικα ΦΠΑ. 

 

Για την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες ΑΥΟ και 

Εγκύκλιοι: 

 

� ΑΥΟ π. 8272/4880/ΠΟΛ 363/1987 και ΠΟΛ 115/96  

� ΑΥΟ Τ. 10440/1923/Α0019/24.11.1993 

� Ε. 2549/1996 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
:ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ– ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

4.1 Ορισµός  

 

Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθού θεωρείται κάθε πράξη µε την 

οποία µεταβιβάζεται σε ένα πρόσωπο το δικαίωµα να διαθέτει 

ενσώµατα κινητά αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται 

από τον πωλητή ή τον αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που 

ενεργεί για λογαριασµό των προσώπων αυτών, από άλλο κράτος-

µέλος  προς το εσωτερικό της χώρας. 

 

Ενδοκοινοτική απόκτηση συντελείται όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

� Να πρόκειται για αγαθά που αποστέλλονται ή µεταφέρονται από άλλο κράτος-

µέλος  από τον πωλητή ή τον αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για 

λογαριασµό τους 

� Ο αγοραστής να είναι πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο µε δικαίωµα έστω και 

µερικής έκπτωσης του φόρου ή πρόσωπο υποκείµενο χωρίς δικαίωµα έκπτωσης 

του φόρου, ή αγρότης ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο στο φόρο 

� Ο πωλητής να είναι υποκείµενος στο φόρο σε άλλο κράτος-µέλος 

� Η συναλλαγή να πραγµατοποιείται στα πλαίσια της άσκησης της οικονοµικής 

δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή. 

 

Επισηµαίνεται ότι υποκείµενος στο ΦΠΑ θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, 

ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόµενο σκοπό ή το αποτέλεσµα 

της δραστηριότητας αυτής. 

 

Επίσης, υποκείµενος σε ΦΠΑ καθίσταται κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγµατοποιεί 

περιστασιακά παράδοση ενός καινούριου µεταφορικού µέσου, το οποίο αποστέλλεται 

ή µεταφέρεται προς άλλο κράτος-µέλος 
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Ενδοκοινοτική απόκτηση συνήθως διενεργούν υποκείµενοι που υπάγονται στο 

κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις, όπου ενδοκοινοτική 

απόκτηση πραγµατοποιούν υπό προϋποθέσεις και: 

 

• Το δηµόσιο, οι δήµοι ή Ν.Π.∆.∆. 

• Απαλλασσόµενα πρόσωπα ή µη υποκείµενα στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 

πρόσωπα. 

• Οποιοδήποτε πρόσωπο που αγοράζει καινούριο µεταφορικό µέσο. 

 

Με βάση τις ιδιαιτερότητες της συναλλαγής µπορούµε να διακρίνουµε τις 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σε : 

 

� Απλές αποκτήσεις 

� Τριγωνικές αποκτήσεις  

� Απόκτηση αγαθών µε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

� Απόκτηση µεταφορικών µέσων 

� Μεταφορά αγαθών κοινοτικής επιχείρησης στην Ελλάδα 

 

Στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης από Έλληνα υποκείµενο στο κανονικό 

καθεστώς ή από άλλο πρόσωπο από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, προβλέπονται 

ορισµένες τόσο από το κοινοτικό όσο από το εθνικό φορολογικό δίκαιο οι εξής 

υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνονται: 

 

1. Εγγραφή στο σύστηµα VIES 

2. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

3. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (listing) 

4. ∆ήλωση INTRASTAT άφιξης 

 

1) Εγγραφή στο σύστηµα  VIES 

 

Το VIES είναι σύστηµα ελέγχου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Vat Information 

Exchange System) 
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Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστηµα που λειτουργεί από το 1993 µε το οποίο είναι 

συνδεδεµένα όλα τα κράτη-µέλη. Βασίζεται στην αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών 

που έχει στη διάθεσή της κάθε φορολογική διοίκηση, αφού έχει πρόσβαση στις βάσεις 

δεδοµένων των άλλων κρατών-µελών. 

 

Σε κάθε κράτος-µέλος υπάρχει ένα κεντρικό µητρώο υποκείµενων στο ΦΠΑ, το οποίο 

περιλαµβάνει όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διενεργούν ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές. Το µητρώο αυτό είναι δυναµικό και εµπλουτίζεται µε τους νέους 

υποκείµενους που αρχίζουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Με την εγγραφή στο σύστηµα 

ο υποκείµενος λαµβάνει τον « ευρωπαϊκό αριθµό ΦΠΑ», τον οποίο πρέπει να 

χρησιµοποιεί σε κάθε ενδοκοινοτική συναλλαγή. Ο αριθµός αυτός για την Ελλάδα 

είναι ο ΑΦΜ µε τον ειδικό κωδικό EL. Κάθε πρόσωπο που διενεργεί ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές είναι υποχρεωµένο να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει το αριθµό του 

VIES του, καθώς επίσης και τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυµβαλλόµενου µε τον 

αντίστοιχο κωδικό που ισχύει για κάθε κράτος-µέλος. Στην περίπτωση που διενεργεί 

για πρώτη φορά ενδοκοινοτική απόκτηση έχει υποχρέωση εγγραφής στο σύστηµα 

VIES. Η εγγραφή γίνεται στην αρµόδια ∆ΥΟ µε την υποβολή δήλωσης µεταβολών στο 

VIES. 

 

Με το σύστηµα αυτό ο πωλητής έχει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση  να 

ελέγχει την εγκυρότητα του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή, τον τόπο εγκατάστασης του 

και κατά συνέπεια διασφαλίζεται ότι ο αγοραστής θα δηλώσει τη συναλλαγή σαν 

ενδοκοινοτική απόκτηση και θα φορολογηθεί στο κράτος-µέλος εγκατάστασής του. 

 

2) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

 

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται από όλους τους υπόχρεους ΦΠΑ ανεξάρτητα 

εάν πραγµατοποιούν ή όχι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

 

Όσοι διενεργούν ενδοκοινοτικές είναι απαραίτητο να απεικονίζουν αυτές  στην 

περιοδική τους δήλωση, επειδή οι δηλούµενες αξίες σε εθνικό επίπεδο 

διασταυρώνονται µε τα στοιχεία που συλλέγονται σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να είναι 

εφικτός ο φορολογικός έλεγχος. 
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Για τις κοινοτικές αποκτήσεις οι καταχωρήσεις γίνονται στους κωδικούς 301-306 (η 

αξία) και 331-336 (το ΦΠΑ) του πίνακα Βα και ταυτόχρονα στους κωδικούς 351-356 

(η αξία) και 371-376 (το ΦΠΑ) του πίνακα Ββ. Επίσης αυτές καταχωρούνται στον 

κωδικό 341 του πίνακα Βγ. 

 

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις πρέπει να περιλαµβάνονται στην δήλωση της 

φορολογικής περιόδου που πραγµατοποιήθηκε η απόκτηση, όπως και οι υπόλοιπες 

συναλλαγές. 

 

3) Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (listing) 

 

Ο υποκείµενος στο φόρο όταν πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις έχει την 

υποχρέωση, εκτός από τις σχετικές καταχωρίσεις στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ, να 

υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αποκτήσεων (listing), τόσο για τις απλές 

αποκτήσεις όσο και για τις τριγωνικές από τα άλλα κράτη-µέλη. ∆εν υπάρχει 

υποχρέωση υποβολής ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στην περίπτωση απόκτησης 

δειγµάτων χωρίς τιµολογούµενη αξία. 

 

Οι αξίες των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων καταχωρούνται στον πίνακα µειωµένες κατά 

το ποσό των εκπτώσεων ή επιστροφών. Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να υποβληθεί 

διορθωτικός πίνακας. 

 

Υποχρέωση υποβολής υφίσταται ανεξάρτητα από το ύψος των ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων. ∆εν υπάρχει υποχρέωση υποβολής εάν σε κάποιο τρίµηνο δεν 

πραγµατοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. 

 

4) ∆ήλωση INTRASTAT άφιξης 

 

Ο υποκείµενος στο φόρο εφόσον πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, έχει 

υποχρέωση να υποβάλλει κάθε µήνα ∆ήλωση INTRASTAT άφιξης. Με τη δήλωση 

αυτή παρέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν τον προηγούµενο της δήλωσης µήνα. 



 
 

 

53 
 

 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT άφιξης έχουν οι µη υποκείµενοι ή 

απαλλασσόµενοι, εφόσον για τις αποκτήσεις έχουν υποχρέωση δήλωσης ΦΠΑ, λόγω 

εγγραφής τους στο σύστηµα VIES. ∆εν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση: οι 

ιδιώτες, οι µικρές επιχειρήσεις του άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ και οι υπόχρεοι που 

κατά το προηγούµενο ή το τρέχον έτος δεν έχουν υπερβεί το εκάστοτε ισχύον κατώφλι 

για τις αφίξεις που σήµερα ανέρχεται στα 55.000€. δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 

εάν το προηγούµενο µήνα δεν πραγµατοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. ∆εν 

συµπληρώνεται δήλωση στην περίπτωση που λαµβάνεται συµπληρωµατική έκπτωση. 

 

Στην περίπτωση επιστροφών προγενέστερων ενδοκοινοτικών αποστολών υποβάλλεται 

δήλωση. Επίσης στην περίπτωση τριγωνικής απόκτησης υπόχρεος για δήλωση 

INTRASTAT είναι ο τελικός παραλήπτης των αγαθών. 

 

Τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της αρχικά 

υποβληθείσας δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν έχουν συµπεριληφθεί στη δήλωση 

εµπορευµατικές κινήσεις πρέπει να υποβληθεί συµπληρωµατική δήλωση. 

 

4.2 Πότε γεννιέται η φορολογική υποχρέωση στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 

αγαθών  

 

Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τον χρόνο που πραγµατοποιείται η 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 

πραγµατοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου 

που τα αποκτά. Επίσης, στην περίπτωση που ο προµηθευτής αναλαµβάνει και την 

υποχρέωση αποστολής των αγαθών στην Ελλάδα, η ενδοκοινοτική απόκτηση 

πραγµατοποιείται κατά τον χρόνο που αρχίζει η αποστολή. 

 

∆ηλαδή, για να θεωρηθεί, ως ενδοκοινοτική απόκτηση µια παράδοση αγαθών που 

πραγµατοποιείται σε άλλο κράτος-µέλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και η 

αποστολή ή η µεταφορά των αγαθών αυτών από το άλλο κράτος-µέλος στο εσωτερικό 

της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, αν τα αγαθά παραµείνουν στο κράτος-µέλος όπου έγινε η 

παράδοση, για οποιοδήποτε λόγο, τότε δεν θεωρείται ότι πραγµατοποιείται 
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ενδοκοινοτική απόκτηση στο εσωτερικό της Ελλάδας και εποµένως δεν οφείλεται 

ΦΠΑ στην Ελλάδα. Για την πράξη αυτή θα πρέπει να καταβληθεί ΦΠΑ στο άλλο 

κράτος-µέλος ως παράδοση αγαθών που πραγµατοποιήθηκε εντός του κράτους αυτού. 

 

Ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός από το δηµόσιο κατά τον χρόνο που εκδίδεται το τιµολόγιο 

ή άλλο στοιχείο που έχει θέση τιµολογίου και στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν 

εκδόθηκε τιµολόγιο ή άλλο στοιχείο, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός από το δηµόσιο το 

αργότερο την 15
η
 µέρα του επόµενου µήνα απ’ αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η 

φορολογική υποχρέωση. Ο ΦΠΑ αυτός καταβάλλεται στο δηµόσιο ή δηλώνεται στις 

εισροές και εκροές µαζί µε άλλες πράξεις του ίδιου µήνα και µέχρι τις 20 του επόµενου 

µήνα που ακολουθεί το µήνα που ο ΦΠΑ έγινε απαιτητός. Αν τα αγαθά παραλήφθηκαν 

στην Ελλάδα σε µήνα µεταγενέστερο από εκείνον που εκδόθηκε το τιµολόγιο, τότε 

γίνεται πρόβλεψη για την ενδοκοινοτική αυτή απόκτηση στο µήνα που εκδόθηκε το 

τιµολόγιο.  

 

4.3 Ποια είναι η φορολογητέα αξία στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 

 

Στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που εκφράζονται σε ευρώ, ως φορολογητέα 

αξία λαµβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προµηθευτής των 

αγαθών αυτών, δηλαδή η τρέχουσα τιµή αγοράς των αγαθών ή παρόµοιων αγαθών, ή 

αν δεν υπάρχει τιµή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά τον χρόνο πραγµατοποίησης 

των πράξεων αυτών. 

Στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα ως 

φορολογητέα αξία λαµβάνεται η αξία εκείνη που προκύπτει µε βάση την επίσηµη τιµή 

πώλησης του συναλλάγµατος της προτελευταίας Τετάρτης του προηγούµενου µήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 : ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

5.1 Γενικά 

 

Τριγωνικές είναι οι εµπορικές συναλλαγές στις οποίες συµµετέχουν τρείς υποκείµενοι 

στο Φ.Π.Α. Στην πράξη µια τέτοια συναλλαγή αποτελείται από µια µόνο παράδοση 9 

(φυσική µετακίνηση) αγαθών και από δύο όµως τιµολογήσεις. 

 

Έτσι  εάν µια γερµανική επιχείρηση αγοράσει από µια ελληνική εµπορεύµατα, µε την 

εντολή, αυτά να αποσταλούν στην Βουλγαρία , έχουµε µια φυσική διακίνηση 

εµπορευµάτων από Ελλάδα στη Βουλγαρία και δύο τιµολογήσεις, από την ελληνική 

επιχείρηση προς την γερµανική και από τη γερµανική προς τη βουλγαρική. Από 

πλευράς ΦΠΑ, για τις τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές , έχει προβλεφθεί 

απλουστευµένη διαδικασία (οδηγία 92/11/εοκ, Άρθρο 15 του κώδικα ΦΠΑ και ΠΟΛ 

1317/93), ώστε να µειώνεται το εµπορικό και το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων , 

που διενεργούν τέτοιες συναλλαγές. 

 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού αναλύονται οι τριγωνικές συναλλαγές σε τρία (3) 

µέρη. 

 

Πιο συγκεκριµένα στο πρώτο µέρος αναλύονται οι τριγωνικές ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις και στο δεύτερο οι τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Σηµειώνεται ότι 

ο διαχωρισµός σε τριγωνικές αποκτήσεις και σε τριγωνικές παραδόσεις γίνετε για 

πρακτικούς και φοροτεχνικούς λόγους. Ουσιαστικά, πρόκειται και στην µια περίπτωση 

και στην άλλη περίπτωση για τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές, όπου µια 

ελληνική επιχείρηση, είτε ενεργεί ενδοκοινοτική απόκτηση είτε ενεργεί ενδοκοινοτική 

παράδοση. Στο τρίτο µέρος παρατίθενται παραδείγµατα µε τριγωνικές συναλλαγές, οι 

οποίες δεν είναι ενδοκοινοτικές, παρά το γεγονός ότι συµµετέχουν µία ή και δύο 

κοινοτικές επιχειρήσεις. Υπενθυµίζεται ότι για να θεωρείτε ενδοκοινοτική σε ΦΠΑ που 

είναι εγκατεστηµένες σε τρία (3) διαφορετικά κράτη-µέλη. 
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Παρακάτω ακολουθεί συνοπτικός πίνακας µε τις δηλωτικές υποχρεώσεις των 

υποκείµενων που µεσολαβούν σε µια τριγωνική ενδοκοινοτική συναλλαγή ( ΠΟΛ 

1317/93). 

 

  

5.2 Νοµικό πλαίσιο  

  

Οι διατάξεις για τις τριγωνικές συναλλαγές περιλαµβάνονται κυρίως στο άρθρο 15 του 

Κώδικα ΦΠΑ, όπως υιοθετήθηκαν µε το Ν.2166/93. 

 

Για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών εκδόθηκαν οι παρακάτω Εγκύκλιοι: 

 

Τόπος φορολόγησης της ενδοκοινοτικής απόκτησης- Τριγωνικές συναλλαγές Ε∆ΥΟ  

1131481/7043/ΠΟΛ 1282/1992 

Τόπος φορολόγησης των τριγωνικών συναλλαγών. Ε∆ΥΟ 1117821/97032270/ΠΟΛ 

1317/1993 

 

 

 

Α.ΓΕΡΜΑΝΟΣ Β.ΕΛΛΗΝΑΣ Γ.ΙΤΑΛΟΣ 

1.Εκδίδει τιµολόγιο στον Β 

αναγράφοντας τον ελληνικό 

ΑΦΜ/ΦΠΑ(του πελάτη ),η 

αξία του οποίου δηλώνεται 

στο τετράγωνο των 

ενδοκοινοτικών 

παραδόσεων. 

2. Συµπληρώνεται 

περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

3. Συντάσσει 

Ανακεφαλαιωτικό πίνακα 

µε τον ΑΦΜ/ΦΠΑ (του 

πελάτη) 

4. Υποβάλει δήλωση 

INTRASTAT 

1. Εκδίδει τιµολόγιο προς 

τον Γ αναγράφοντας σ’ 

αυτό τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του Γ 

και την ένδειξη ότι 

πρόκειται για τριγωνική 

συναλλαγή 

2. Συντάσσει 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

µε τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του Γ 

µε την ένδειξη ότι 

πρόκειται για τριγωνική 

συναλλαγή και 

Ανακεφαλαιωτικό πίνακα 

µε τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του Λ 

3. Συµπληρώνεται 

περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

  

o Συµπληρώνεται περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ στην οποία 

δηλώνει το τιµολόγιο του Β στο 

τετράγωνο των ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων , χρεοπιστώνοντας 

τον οφειλόµενο φόρο. 

o Υποβάλει δήλωση INTRASTAT 



 
 

 

57 
 

5.3 Τριγωνικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 

 

5.3.1 Έννοια-ορισµοί 

 

Μια συναλλαγή θεωρείται τριγωνική ενδοκοινοτική απόκτηση, εφόσον µεσολαβούν 

τρεις υποκείµενοι στο ΦΠΑ εγκατεστηµένοι σε τρία διαφορετικά κράτη-µέλη , εκ των 

οποίων µπορεί ο ένας να είναι ελληνική επιχείρηση, που ενεργεί ταυτόχρονα απόκτηση 

και παράδοση. 

 

Σαν πράξη η συναλλαγή αυτή αφορά µετακίνηση αγαθών από ένα κράτος-µέλος σε ένα 

άλλο, αλλά για να πραγµατοποιηθεί µεσολαβούν δύο τιµολογήσεις. Έτσι αν π.χ µια 

ελληνική επιχείρηση αγοράζει αγαθά από Ιταλία σε Τσεχία και δύο τιµολογήσεις από 

Ιταλία σε Ελλάδα και από Ελλάδα σε Τσεχία. 

 

Για τις τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές προβλέπετε απλοποιηµένη φορολογική 

διαδικασία και γι’ αυτό το λόγο δεν απαιτείτε ορισµός φορολογικού αντιπροσώπου από 

τον ενδιάµεσο συναλλασσόµενο ο οποίος είναι αγοραστής και πωλητής ταυτόχρονα. 

 

Στις απλοποιηµένες τριγωνικές αποκτήσεις, ο ΦΠΑ θα καταβληθεί στο κράτος – µέλος 

προορισµού των αγαθών σαν ενδοκοινοτική απόκτηση. 

 

5.3.2 Παρατηρήσεις-Επισηµάνσεις 

 

Στις περιπτώσεις τριγωνικών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που συµµετέχει και έλληνας 

υποκείµενος και προκειµένου να διασφαλίζεται φορολογικά, όσον αφορά το ΦΠΑ, θα 

πρέπει: 

1. Να είναι υποκείµενος στο φόρο και να έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ 

2. Να επιβεβαιώνει ότι και οι άλλοι δυο συναλλασσόµενοι είναι εγγεγραµµένοι στο 

VIES και έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα τους 

3. Να διασφαλίζεται ότι πραγµατοποιείται φυσική µεταφορά των αγαθών από το ένα 

κράτος – µέλος στο άλλο 

4. Να εκδίδει τα προβλεπόµενα από το Κ.Β.Σ στοιχεία , αναγράφοντας σ’ αυτό ότι 

πρόκειται για τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση , στις περιπτώσεις όπου 
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πραγµατοποιεί ταυτόχρονα τριγωνική απόκτηση και ενδοκοινοτική παράδοση, 

όπως για παράδειγµα µια ελληνική επιχείρηση αγοράζει αγαθά από ιταλική , µε 

εντολή να σταλούν τα εµπορεύµατα από την Ιταλία στο Βέλγιο 

5. Να περιλαµβάνει τις συναλλαγές αυτές στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικείες 

φορολογικής περιόδου 

6. Να υποβάλλει στους σχετικούς Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών 

Παραδόσεων και Αποκτήσεων (listing) 

7. Να υποβάλλει δήλωση INTRASTAT Αποστολής ή Άφιξης µόνο στις περιπτώσεις 

που είναι αποστολέας ή τελικός παραλήπτης των αγαθών. 

    

5.3.3 Παραδείγµατα – Έντυπα – ∆ηλώσεις  

 

Περίπτωση 1: Απλή και τριγωνική ενδοκοινοτική απόκτηση 

 

Ελληνική επιχείρηση αλλαντικών αγοράζει στις 10/03/2011 από τη Γαλλία κρέας 

χοιρινό αξίας 40.000,00€. Επιπλέον στις 15/03/2011 αγοράζει χοιρινό κρέας από τη 

Ολλανδία αξίας 50.000,00€. Με εντολή της, το κρέας αποστέλλεται σε ιταλική 

επιχείρηση , την οποία η ελληνική επιχείρηση τιµολογεί στις 25/03/2011 µε 

70.000,00€. 

    

                                                 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

             ΓΑΛΛΙΑ                                                                              ΕΛΛΑ∆Α 

                                                   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

                ΙΤΑΛΙΑ                                                                            ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 ΙΤΑΛΙΑ                                                                               ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

Η ελληνική επιχείρηση την φορολογική περίοδο του Μαρτίου 2011 διενεργεί µια 

τριγωνική απόκτηση από Γαλλία και ταυτόχρονα µια τριγωνική συναλλαγή στην οποία 
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πραγµατοποιεί µια τριγωνική απόκτηση από Ολλανδία και µια τριγωνική παράδοση 

στην Ιταλία. 

 

Για τις εν λόγω συναλλαγές η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει: 

 

1. Στην περιοδική δήλωση του Μαρτίου να συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

2. Να υποβάλλει για το τρίµηνο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μαρτίου)                

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων από Γαλλία και 

Ολλανδία και  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών προς την Ιταλία. 

 



 
 

 

60 
 

3. Να υποβάλλει INTRASTAT Άφιξης για την αγορά κρέατος από Γαλλία. Για την 

τριγωνική απόκτηση δεν θα υποβάλλει INTRASTAT Άφιξης ή Αποστολής 

δεδοµένου ότι ούτε αφίχθηκαν ούτε απεστάλησαν αγαθά από την Ελλάδα. 

 

 

Τέλος σηµειώνεται ότι η αξία των 50.000,00€ (τιµολόγιο της ολλανδικής επιχείρησης 

προς την ελληνική) θα αναγράφει στο κωδικό 666 της εκκαθαριστικής δήλωσης της 

ελληνικής επιχείρησης. 

 

Περίπτωση 2: Τριγωνική Ενδοκοινοτική Απόκτηση 

 

Ελληνική επιχείρηση αγοράζει στις 15/03/2011 υφάσµατα αξίας 30.000,00€ από 

βουλγαρική υφαντουργία και δίνει εντολή να παραδοθούν σε επιχείρηση κατασκευής 

ενδυµάτων στη Γερµανία. Για την πώληση αυτή η ελληνική επιχείρηση τιµολογεί στις 

17/03/2011 τη γερµανική επιχείρηση µε 40.000,00€. Η συνολική αξία αυτή είναι µια 

απλοποιηµένη τριγωνική συναλλαγή στην οποία η ελληνική επιχείρηση πραγµατοποιεί 

µια οιονεί τριγωνική απόκτηση από Βουλγαρία και ταυτόχρονα , επιβεβαιώνει ότι οι 

άλλοι δύο συναλλασσόµενοι από Βουλγαρία και Γερµανία έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ και ότι 

υπάρχει φυσική µεταφορά των υφασµάτων από Βουλγαρία στη Γερµανία. Η ελληνική 

επιχείρηση για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις ΦΠΑ που δηµιουργούνται από τη 

συναλλαγή αυτή θα πρέπει: 

1. Να καταχωρήσει στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του Μαρτίου την τριγωνική 

συναλλαγή 
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2. Να υποβάλλει για το τρίµηνο  ( Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος ) 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων προς Γερµανία. 

3. ∆εν θα υποβάλλει ∆ήλωση INTRASTAT  Άφιξης ή Αποστολής , επειδή τα αγαθά 

ούτε αφίχθηκαν ούτε απεστάλησαν από Ελλάδα. 

4. Να αναγράφει την αξία του βουλγαρικού τιµολογίου (30.000,00) στον κωδικό 666 

της περιοδικής δήλωσης. 

 

Περίπτωση 3:Τριγωνική Ενδοκοινοτική Απόκτηση 

 

Ελληνική επιχείρηση στις 10/12/2011 αγοράζει εµπορεύµατα αξία 50.000,00€ από 

ρουµανική επιχείρηση και δίνει εντολή να παραδοθούν σε εργοστάσιο στη Γερµανία. Η 

ελληνική επιχείρηση τιµολογεί τη γερµανική στις 15/12/2011 µε 70.000,00€. Η 

συναλλαγή αυτή είναι µια απλοποιηµένη τριγωνική ενδοκοινοτική συναλλαγή, στην 

οποία η ελληνική επιχείρηση πραγµατοποιεί µια οιονεί τριγωνική απόκτηση από 

Ρουµανία και ταυτόχρονα µια τριγωνική παράδοση στη Γερµανία. 

 

Ο Έλληνας αγοραστής και πωλητής ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι οι άλλοι δυο 

συναλλασσόµενοι από Ρουµανία και Γερµανία έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ και ότι διενεργείται η 

µεταφορά αγαθών από τη Ρουµανία στη Γερµανία. 

 

Η ελληνική επιχείρηση για τη συναλλαγή αυτή µε τις άλλες δύο κοινοτικές 

επιχειρήσεις θα πρέπει:  

 

1. Να καταχωρήσει στην περιοδική δήλωση του µηνός ∆εκεµβρίου την τριγωνική 

συναλλαγή. 

2. Να επιβάλλει για το τρίµηνο (Οκτωβρίου-Νοεµβρίου –∆εκεµβρίου) 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αποκτήσεων από Ρουµανία και Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων προς τη Γερµανία. 

3. ∆εν έχει υποχρέωση να υποβάλλει ∆ήλωση INTRASTAT Άφιξης ή Αποστολής , 

επειδή τα εµπορεύµατα δεν αφίχθηκαν ούτε απεστάλησαν από Ελλάδα. 

4. Να αναγράφει την αξία του ρουµανικού τιµολογίου (50.000,00)στον κωδικό 666 

της περιοδικής δήλωσης. 
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5.4 Τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις  

 

5.4.1 Έννοια – Ορισµοί 

 

Τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση είναι η συναλλαγή που µεσολαβούν τρείς 

υποκείµενοι στο ΦΠΑ , εγκατεστηµένοι σε διαφορετικά κράτη-µέλη εκ των οποίων 

µπορεί ο ένας να είναι η ελληνική επιχείρηση που ενεργεί παράδοση αγαθών σε άλλο 

κράτος – µέλος. 

 

Στην πράξη βέβαια πρόκειται για µια µόνο συναλλαγή µε µία φυσική µεταφορά 

αγαθών αλλά µε δύο τιµολογήσεις. Τέτοια περίπτωση είναι εάν π.χ µια γαλλική 

επιχείρηση αγοράζει προϊόντα από ελληνική επιχείρηση , αλλά δίνει εντολή να σταλούν 

τα εµπορεύµατα σε βουλγάρικη επιχείρηση, που είναι εγκατεστηµένοι στη Γαλλία και 

στη συνέχεια η γαλλική επιχείρηση να τα στείλει στη Βουλγαρία ή εναλλακτικά να 

ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο η γαλλική επιχείρηση στη βουλγαρική, οπότε η 

ελληνική επιχείρηση θα πραγµατοποιούσε απλή ενδοκοινοτική παράδοση στη 

Βουλγαρία µε παραλήπτη το φορολογικό αντιπρόσωπο της γαλλικής επιχείρησης και 

στη συνέχεια αυτός θα παρέδιδε µε βουλγάρικο ΦΠΑ τα αγαθά στη βουλγαρική 

επιχείρηση ή εναλλακτικά να ορίσει η γαλλική επιχείρηση φορολογικό αντιπρόσωπο 

στην Ελλάδα, οπότε η ελληνική επιχείρηση θα παρέδιδε µε ελληνικό ΦΠΑ στον 

φορολογικό αντιπρόσωπο και στη συνέχεια αυτός θα πραγµατοποιούσε ενδοκοινοτική 

παράδοση στη Βουλγαρία. Οι διαδικασίες αυτές δηµιουργούν  µεγάλο διοικητικό και 

εµπορικό κόστος στις επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό εφαρµόζονται κανόνες 

απλοποίησης (ΠΟΛ 1317/93). 

 

Με τους κανόνες αυτούς προβλέπεται µια απλοποιηµένη φορολόγηση των τριγωνικών 

συναλλαγών, που πραγµατοποιούνται µεταξύ υποκείµενων εγκατεστηµένων σε τρία 

διαφορετικά κράτη-µέλη χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να ορισθεί από καµία 

επιχείρηση φορολογικός αντιπρόσωπος. 
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5.4.2 Παρατηρήσεις -Επισηµάνσεις 

  

Στις περιπτώσεις τριγωνικών ενδοκοινοτικών παραδόσεων , που συµµετέχει και 

Έλληνας υποκείµενος , προκειµένου να διασφαλίζεται φορολογικά , όσον αφορά το 

ΦΠΑ , θα πρέπει: 

 

1. Να είναι υποκείµενος στο ΦΠΑ και έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ. ∆ηλαδή να είναι 

εγγεγραµµένος στο VIES. 

2. Να επιβεβαιώνει ότι οι άλλοι δύο συναλλασσόµενοι έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ και είναι 

εγγεγραµµένοι στο VIES της χώρας τους. 

3. Να διασφαλίζει ότι γίνεται φυσική µεταφορά αγαθών από το ένα κράτος –µέλος 

στο άλλο. 

4. Να εκδίδει τα προβλεπόµενα από το ΚΒΣ στοιχεία, αναγράφοντας σε αυτά ότι 

πρόκειται για τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση. 

5. Να περιλαµβάνει τις συναλλαγές αυτές στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικίας 

φορολογικής περιόδου. 

6. Να υποβάλει τους τριµηνιαίους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες( Listing). 

7. Να υποβάλει δήλωση INTRASTAT  Αποστολής ή Άφιξης , µόνο στις 

περιπτώσεις που είναι αποστολέας ή τελικός παραλήπτης. 

 

5.4.3 Παραδείγµατα –Έντυπα –∆ηλώσεις  

 

Περίπτωση 1: Απλή και τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση  

 

Ελληνική επιχείρηση παραδίδει εµπορεύµατα στις 10/03/2011 αξίας 50.000,00€ σε 

βουλγαρική επιχείρηση. Επίσης εκδίδει τιµολόγιο στις 15/03/2011 σε γερµανική 

επιχείρηση για εµπορεύµατα αξίας 60.000,00€, τα οποία λαµβάνει εντολή να 

αποστείλει την ίδια ηµεροµηνία σε ιταλική επιχείρηση. 

 

Η ελληνική επιχείρηση επιβεβαιώνει ότι οι αντισυµβαλλόµενοι είναι εγγεγραµµένοι 

στο VIES και αναγράφει στα τιµολόγια ότι πρόκειται για ενδοκοινοτική παράδοση. Για 

την συγκεκριµένη συναλλαγή ο Έλληνας πωλητής θα υποβάλει: 

1. Περιοδική δήλωση του Μαρτίου  
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2. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτική Παραδόσεων για το τρίµηνο (Ιανουάριος-

Φεβρουάριος-Μάρτιος) 

3. ΙNTRASTAT Αποστολής του Μαρτίου τόσο για τα εµπορεύµατα προς τη 

Βουλγαρία (απλή   παράδοση) όσο και για τα εµπορεύµατα προς την Ιταλία (τριγωνική 

παράδοση), που έστειλε κατ’ εντολή της γερµανικής επιχείρησης. 

 

Περίπτωση 2: Τριγωνική Ενδοκοινοτική Παράδοση 

 

Γερµανική επιχείρηση αγοράζει δύο τόνους τυποποιηµένο ελαιόλαδο αξίας 70.000,00€ 

από ελληνική επιχείρηση, η οποία δεν έχει διαθέσιµα αποθέµατα. Απευθύνεται σε 

ιταλική επιχείρηση και συµφωνεί µαζί της να παραδώσει την εν λόγο ποσότητα στη 

γερµανική επιχείρηση έναντι 60.000,00€. Το τιµολόγιο της ελληνικής προς την 

γερµανική επιχείρηση εκδίδετε στις 24/04/2011 και τον ίδιο µήνα η ιταλική τιµολογεί 

την ελληνική. 

 

Η ελληνική επιχείρηση επιβεβαιώνει ότι η συναλλασσόµενοι είναι εγγεγραµµένοι στο 

VIES και αναγράφει στο τιµολόγιο χωρίς  ΦΠΑ –τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση. 

 

Η συναλλαγή αυτή είναι µια απλοποιηµένη τριγωνική ενδοκοινοτική συναλλαγή, στην 

οποία η ελληνική επιχείρηση πραγµατοποιεί µια τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση 

στη Γερµανία και µια οιονεί τριγωνική απόκτηση από την Ιταλία. Για την συναλλαγή 

αυτή η ελληνική επιχείρηση τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Να υποβάλει περιοδική δήλωση 

2. Να υποβάλει τριµηνιαίο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων. 

3. Να υποβάλει INTRASTAT ,επειδή τα αγαθά ούτε αφίχθησαν ούτε απεστάλησαν 

από Ελλάδα. 

4. Να αναγράφει την αξία του ιταλικού τιµολογίου (60.000,00)στον κωδικό 666 της 

εκκαθαριστικής δήλωσης 

 

Περίπτωση 3: Τριγωνική Ενδοκοινοτική Παράδοση 

 

Ολλανδική επιχείρηση αγοράζει από ελληνική αγαθά αξίας 50.000,00€ µε εντολή αυτά 

να παραδοθούν σε ιταλική επιχείρηση στην Ρώµη. Το τιµολόγιο προς την ολλανδική 
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επιχείρηση εκδίδεται στις 15/03/2011 και τα εµπορεύµατα µεταφέρονται τον ίδιο µήνα 

στην Ιταλία από ιταλική µεταφορική επιχείρηση, η οποία τιµολογεί την ολλανδική 

επιχείρηση. 

 

Ο Έλληνας πωλητής είναι εγγεγραµµένος στο VIESκαι έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ. 

Επιβεβαιώνεται µε fax ότι τόσο η ολλανδική επιχείρηση όσο και η ιταλική είναι 

κανονικοί υποκείµενοι εγγεγραµµένοι στο VIES και έχουν ΑΦΜ/ΦΠΑ. 

 

Η συναλλαγή αυτή είναι µια απλοποιηµένη τριγωνική ενδοκοινοτική συναλλαγή, στην 

οποία η ελληνική επιχείρηση πραγµατοποιεί µια κανονική παράδοση στην ολλανδική 

και αυτή µε τη σειρά της πραγµατοποιεί µια τριγωνική παράδοση στην ιταλική. Η 

ελληνική επιχείρηση για την συναλλαγή αυτή θα πρέπει: 

1. Να υποβάλει περιοδική δήλωση 

2. Να υποβάλει τριµηνιαίο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων. 

3. Να υποβάλει INTRASTAT Αποστολής των εµπορευµάτων προς την Ιταλία. Τα 

οποία έστειλε κατ’ εντολή της ολλανδικής επιχείρησης. 

 

5.5  Άλλες τριγωνικές συναλλαγές 

 

5.5.1 Έννοια –Ορισµοί 

 

Στα προηγούµενα κεφάλαια 2.2 και  2.3 αναλύθηκαν οι τριγωνικές ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις και οι τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Υπάρχουν όµως και 

τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες δεν µπορεί να θεωρηθούν ενδοκοινοτικές , αφού οι 

συναλλασσόµενοι δεν είναι υποκείµενοι εγκατεστηµένοι σε τρία διαφορετικά κράτη-

µέλη. 

 

Ενδέχεται , για παράδειγµα , οι δύο από τους συναλλασσόµενους να είναι 

εγκατεστηµένοι στο ίδιο κράτος- µέλος ή κάποιος εκ τω τριών να είναι εγκατεστηµένος 

σε τρίτη χώρα κ.λ.π. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν πραγµατοποιεί τριγωνική συναλλαγή και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχει απαλλαγεί ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής συναλλαγής. 
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5.5.2 Παρατηρήσεις – Επισηµάνσεις 

 

�Στις τριγωνικές συναλλαγές που δεν είναι ενδοκοινοτικές , δεν υπάρχει 

υποχρέωση υποβολής τριµηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Παράδοσης ή 

Απόκτησης. 

�Στις περισσότερες από αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

INTRASTAT είτε άφιξης είτε αποστολής. 

�Σε ορισµένες από αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο 

φορολογικού αντιπροσώπου είτε κράτους-µέλους είτε στο κράτος µέλος 

αποστολής των εµπορευµάτων. 

�Στην περιοδική δήλωση οι εν λόγο συναλλαγές καταχωρούνται κατά περίπτωση 

και όχι σαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

 

5.5.3 Παραδείγµατα-∆ηλώσεις 

 

Περίπτωση 1: Τιµολόγηση από Έλληνα σε κοινοτικό και παράδοση σε άλλον 

Έλληνα 

 

Γερµανική επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα από ελληνική επιχείρηση, η οποία είναι 

εγκατεστηµένη στην Θεσσαλονίκη και δίνει εντολή να παραδοθούν για λογαριασµό της 

σε άλλη ελληνική επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστηµένη στα Γιάννενα. 

 Στην περίπτωση τιµολόγησης αγαθών από επιχείρηση , εγκατεστηµένη στην Ελλάδα 

σε κοινοτική επιχείρηση , εφ όσον τα αγαθά δεν µεταφέρονται σε άλλο κράτος-µέλος , 

η πώληση αυτή δεν αποτελεί ενδοκοινοτική παράδοση. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσεται (σαν ενδοκοινοτική 

παράδοση) από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών τα οποία µεταφέρονται η αποστέλλονται 

σε άλλο κράτος-µέλος. 

 

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ίδιου νόµου , η παράδοση αγαθού θεωρείται 

ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας , εφ όσον κατά το χρόνο γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης και του απαιτητού φόρου, το αγαθό βρίσκετε στο εσωτερικό 

της χώρας. Η συναλλαγή αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν ενδοκοινοτική παράδοση 

και εποµένως η τιµολόγηση θα γίνει µε ελληνικό ΦΠΑ. 



 
 

 

67 
 

 

Κατά συνέπεια η ελληνική επιχείρηση θα συµπεριλάβει την πώληση αυτή στις 

πωλήσεις της στο εσωτερικό της χώρας και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει LISTING 

παράδοσης INTRASTAT αποστολής για τη συναλλαγή αυτή. 

 

Περίπτωση 2: Τιµολόγηση από Έλληνα σε Τρίτη χώρα και παράδοση σε άλλη 

επιχείρηση 

 

Αµερικάνικη επιχείρηση που έχει που έχει έδρα την Αθήνα , αγοράζει εµπορεύµατα και 

δίνει εντολή να παραδοθούν για λογαριασµό της σε άλλη επιχείρηση εγκατεστηµένη 

στη Πάτρα. Η τριγωνική συναλλαγή δεν µπορεί να θεωρηθεί ενδοκοινοτική και 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ ο τόπος παράδοσης και κατά συνέπεια 

φορολόγησης είναι η Ελλάδα. 

 

Συνεπώς η ελληνική επιχείρηση µε έδρα την Αθήνα θα τιµολογήσει την αµερικάνικη µε 

ελληνικό ΦΠΑ και θα παραδώσει τα εµπορεύµατα στην άλλη επιχείρηση στην Πάτρα. 

Κανονικά θα έπρεπε η αµερικάνικη επιχείρηση να έχει ορίσει φορολογικό 

αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και στην περίπτωση αυτή η ελληνική επιχείρηση στην 

Αθήνα θα αναγράψει στο τιµολόγιο και τον ΑΦΜ του αντιπροσώπου. 

Για την συναλλαγή αυτή η ελληνική πωλήτρια επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να 

υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Παραδόσεων ή INTRASTAT. Στην περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ θα συµπεριλάβει την πώληση ( τιµολόγηση στην αµερικάνικη) στις 

εκροές ανάλογα το συντελεστή. 

 

Περίπτωση 3: Τιµολόγηση από Έλληνα σε Τρίτη χώρα και παράδοση σε άλλο 

κράτος-µέλος 

 

Αµερικάνικη επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα από ελληνική επιχείρηση και δίνει 

εντολή να αποσταλούν από την Ελλάδα στην Ιταλία. Η πώληση αγαθών σε αγοραστή 

τρίτης χώρας , εφ όσον τα εµπορεύµατα αποστέλλονται ή µεταφέρονται σε άλλο 

κράτος- µέλος µπορεί υπό προϋποθέσεις να θεωρηθεί ενδοκοινοτική παράδοση παρά το 

γεγονός ότι στην τριγωνική αυτή συναλλαγή συµµετέχει και εγκατεστηµένος σε τρίτη 

χώρα. 



 
 

 

68 
 

 

Η ελληνική χώρα πραγµατοποιεί πωλήσεις εµπορευµάτων σε αµερικάνικο πελάτη της, 

τα εµπορεύµατα όµως τα αποστέλλει στην Ιταλία, κατόπιν εντολής του πελάτη της. Ο 

αµερικάνος δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας , που σηµαίνει 

ότι δεν διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, ούτε έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο σε 

κάποιο άλλο κράτος-µέλος. 

 

Στην περίπτωση αυτή έχουµε τριγωνική συναλλαγή µε τη συµµετοχή επιχείρησης από 

τρίτη χώρα(Αµερική). 

 

Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 13 και 28 του Κώδικα ΦΠΑ προκύπτει 

ότι η συναλλαγή στο εσωτερικό της χώρας και θα επιβαρυνθεί µε ελληνικό ΦΠΑ. 

 

Κατά συνέπεια η ελληνική επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση για τη συναλλαγή αυτή να 

υποβάλει LISTING Παράδοσης. 

 

Στην περίπτωση που ο αµερικάνος έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε ένα άλλο κράτος –µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε η συναλλαγή θα ήταν τριγωνική ενδοκοινοτική συναλλαγή. 

�Η ελληνική επιχείρηση θα τιµολογούσε τον αµερικάνικο πελάτη της 

αναγράφοντας στο τιµολόγιο και τον ΑΜΦ/ΦΠΑ του αµερικάνου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα για τις δηλωτικές υποχρεώσεις. 

�Θα περιλάµβανε τη συναλλαγή αυτή σαν ενδοκοινοτική παράδοση στην 

περιοδική δήλωση ΦΠΑ  

�Θα υπέβαλλε INTRASTAT αποστολής στην Ιταλία , εάν είχε υπερβεί το όριο των 

55.000,00€ 

�Θα περιλάµβανε στο LISTING παράδοσης του συγκεκριµένου τριµήνου την εν 

λόγω συναλλαγή. 

Υπενθυµίζεται ότι για να θεωρηθεί µια συναλλαγή σαν ενδοκοινοτική συναλλαγή θα 

πρέπει να ισχύουν η παρακάτω προϋποθέσεις: 

�Να πραγµατοποιεί φυσική µεταφορά αγαθού από το ένα κράτος – µέλος στο άλλο  

Και 

�Η τιµολόγηση να γίνει µεταξύ δύο ή τριών ΑΦΜ/ΦΠΑ εγκατεστηµένων σε δύο ή 

τρία διαφορετικά κράτη-µέλη αντίστοιχα. 
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Περίπτωση 4:Τιµολόγηση από Έλληνα σε κοινοτικό και αποστολή αγαθών σε 

Τρίτη χώρα 

 

Γαλλική επιχείρηση αγοράζει αγαθά από ελληνική επιχείρηση στη Λάρισα και δίνει 

εντολή να εξαχθούν για λογαριασµό της Λίβανο. 

 

Η πώληση αγαθών (τιµολόγηση) σε υποκείµενο άλλου κράτους – µέλους , τα οποία δεν 

αποστέλλονται στην κοινότητα αλλά εξάγονται σε Τρίτη χώρα δεν αποτελεί 

ενδοκοινοτική παράδοση. Η συναλλαγή αυτή δεν θεωρείται ενδοκοινοτική γιατί δεν 

συντρέχουν  οι αναγκαίες προϋποθέσεις  δηλαδή µεταφορά του αγαθού από το ένα 

κράτος –µέλος σε άλλο και τιµολόγηση µεταξύ δύο υποκείµενων µε ΑΦΜ/ΦΠΑ 

εγκατεστηµένων σε διαφορετικά κράτη-µέλη. 

 Η ελληνική επιχείρηση θα αντιµετωπίσει τη συναλλαγή αυτή σαν εξαγωγή και όχι σαν 

ενδοκοινοτική παράδοση. 

•Θα εκδώσει τα προβλεπόµενα από το Κ.Β.Σ στοιχεία στο όνοµα της γαλλικής 

επιχείρησης, αναγράφοντας όµως σ’ αυτά και τα στοιχεία του παραλήπτη των 

εµπορευµάτων στην τρίτη χώρα. 

•Θα πραγµατοποιήσει εξαγωγή στο όνοµα της και για λογαριασµό του πελάτη – 

αγοραστή 

• Θα καταχωρήσει τη συναλλαγή αυτή σαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 

309 σαν εξαγωγή.  

•∆εν έχει υποχρέωση  για τη συναλλαγή αυτή  να υποβάλλει  LISTING 

Ενδοκοινοτικής Παράδοσης ούτε INTRASTAT  Αποστολής στη Γαλλία. 

•Επισηµαίνετε ότι για τη συναλλαγή αυτή δεν απαιτείται ορισµός φορολογικού 

εκπροσώπου από την γαλλική επιχείρηση (ΠΟΛ 118/1995) 

 

Περίπτωση 5:Ελληνική επιχείρηση αγοράζει από Τρίτη χώρα και παραδίδει σε 

τρίτη χώρα 

 

Ελληνική επιχείρηση αγοράζει εµπόρευµα από µια τρίτη χώρα ,Νορβηγία και το 

παραδίδει σε άλλη τρίτη  χώρα ,Μαρόκο. Η συναλλαγή αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ενδοκοινοτική αλλά αποτελεί µια πράξη εκτός φορολογικού εδάφους της χώρας και 

της κοινότητας. Για την ελληνική επιχείρηση η πράξη αυτή είναι απαλλασσόµενη µε 
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δικαίωµα έκπτωσης και θα καταχωρηθεί στον κωδικό 309 της περιοδικής δήλωσης 

ΦΠΑ και δεν τίθεται υποβολής LISTING και INTRASTAT. 

 

Περίπτωση 6: Τιµολόγηση από Τρίτη χώρα και αγαθά από κοινότητα 

 

Ελληνική επιχείρηση αγοράζει από αµερικάνικη επιχείρηση . τα αγαθά έρχονται από 

Ιταλία κα’ εντολή και για λογαριασµό της αµερικανικής επιχείρησης. Η συναλλαγή 

αυτή δεν είναι ενδοκοινοτική αφού δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Να 

γίνετε δηλαδή η τιµολόγηση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µε ΑΦΜ/ΦΠΑ 

εγκατεστηµένων σε διαφορετικά κράτη-µέλη και να πραγµατοποιείται φυσική 

µεταφορά των αγαθών από το ένα κράτος-µέλος στο άλλο. Κάτω από ορισµένες 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εγκύκλιο ΠΟΛ 1091/1994 τα εµπορεύµατα 

παρότι δεν είναι ενδοκοινοτικά θα πρέπει να προσκοµίζονται στο τελωνείο για την 

καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Επειδή όµως αυτό καθιστά την πράξη ανέφικτη , 

δηλαδή οδική µεταφορά εµπορευµάτων από Ιταλία, ο οφειλόµενος ΦΠΑ µπορεί να 

καταβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ µε έκτακτη περιοδική δήλωση µέχρι την 15
η
 ηµέρα 

του επόµενου µήνα απ’ αυτόν που παρελήφθησαν τα εµπορεύµατα. Ο ΦΠΑ που 

καταβλήθηκε µε τον τρόπο αυτόν αναγράφεται στον κωδικό 402 του Πίνακα της 

περιοδικής δήλωσης της τρέχουσας περιόδου ώστε να συµψηφισθεί. Για τη συναλλαγή 

ο αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει  INTRASTAT άφιξης στην οποία στο πεδίο 18 θα 

αναγράψει τη µονάδα (1) και στο πεδίο 19 την αξία κατ’ εκτίµηση. Αντίθετα δεν 

υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών 

Αποκτήσεων. Εάν η αµερικανική επιχείρηση έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ιταλία τότε θα 

είχαµε απλή ενδοκοινοτική παράδοση από Ιταλία σε Ελλάδα. Εάν η αµερικανική 

επιχείρηση είχε ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος – µέλος (εκτός Ελλάδας-Ιταλίας) θα 

είχαµε τριγωνική ενδοκοινοτική συναλλαγή.  

 

Περίπτωση 7: Εισαγωγή αγαθών από Τρίτη χώρα και τιµολόγηση από κοινοτικό 

υποκείµενο. 

 

Ελληνική επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα από επιχείρηση εγκατεστηµένη στην 

Γαλλία αλλά τα προϊόντα έρχονται από Τρίτη χώρα(Τουρκία). 
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Η συναλλαγή αυτή δεν είναι ενδοκοινοτική απόκτηση, αφού δεν συντρέχουν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή: 

•Τιµολόγηση µεταξύ υποκείµενων µε ΑΦΜ/ΦΠΑ εγκατεστηµένων σε 

διαφορετικά κράτη-µέλη και 

•Φυσική µεταφορά αγαθού από ένα κράτος – µέλος σε άλλο. 

Ο οφειλόµενος ΦΠΑ θα καταβληθεί στο τελωνείο µε τη διασάφηση εισαγωγής και η 

αγοράστρια επιχείρηση θα τον εκπέσει µε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Εξυπακούεται 

ότι αφού δεν πρόκειται για ενδοκοινοτική απόκτηση δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής  

LISTING απόκτησης ή  INTRASTAT άφιξης. Η αξία του γαλλικού τιµολογίου θα 

αναγράφει στον κωδικό 666 της εκκαθαριστικής δήλωσης. 

 

Περίπτωση 8: Αγορά και πώληση σε άλλο κράτος-µέλος χωρίς µεταφορά στην 

Ελλάδα. 

 

Ελληνική επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα στη Ρουµανία από επιχείρηση και δίνει 

εντολή να παραδοθούν σε άλλη ρουµανική επιχείρηση, χωρίς τα αγαθά να 

µεταφερθούν στην Ελλάδα. 

 

Η συναλλαγή αυτή δεν θεωρείται ενδοκοινοτική συναλλαγή αλλά πρόκειται για 

παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της Ρουµανίας και εποµένως θα φορολογηθεί στην 

Ρουµανία. 

 

Για την συναλλαγή αυτή η ελληνική επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση υποβολής πίνακα 

LISTING ούτε INTRASTAT. Η ελληνική επιχείρηση επειδή διενεργεί συναλλαγές 

στη Ρουµανία έχει υποχρέωση να εξετάσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις στη 

Ρουµανία ( λήξη ΑΦΜ, φορολογικός αντιπρόσωπος κλπ.). 

 

Στην περιοδική της δήλωση η  ελληνική επιχείρηση θα καταχωρήσει τη συναλλαγή 

αυτή στον κωδικό 308<<εκροές φορολογητέες εκτός Ελλάδας>> και µε τη συναλλαγή 

αυτή διενεργεί µια πράξη απαλλασσόµενη µε δικαίωµα έκπτωσης. 
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Περίπτωση 9: Αγορά αγαθών σε άλλο κράτος –µέλος που εξάγονται απευθείας σε 

Τρίτη χώρα. 

  

Ελληνική επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα από την Βουλγαρία και δίνει εντολή να 

αποσταλούν για λογαριασµό της στη Ρωσία. Πρόκειται για περίπτωση όπου η 

ελληνική επιχείρηση αγοράζει αγαθά από άλλο κράτος –µέλος και δίνει εντολή στον 

κοινοτικό πωλητή να εξάγει τα εν λόγο αγαθά σε τρίτη χώρα  κατ’ εντολή και για 

λογαριασµό της ελληνικής επιχείρησης. 

 

Η αγορά αυτή δεν αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση , αφού δεν υπάρχει φυσική 

µεταφορά των αγαθών στην Ελλάδα και κατά συνέπεια η συναλλαγή αυτή δεν θα 

πρέπει να δηλωθεί σαν ενδοκοινοτική απόκτηση ούτε να υποβληθεί 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή INTRASTAT  άφιξης 

(άρθρο 5 και 11 του Κώδικα ΦΠΑ). 

 

Πρόκειται για µια συναλλαγή φορολογητέα εκτός Ελλάδος και η ελληνική επιχείρηση 

θα πρέπει να συµβουλευτή τη φορολογική διοίκηση του κράτους αγοράς για τυχών 

φορολογικές τις  υποχρεώσεις (π.χ λήψη ΑΦΜ). Στην περιοδική δήλωση η ελληνική 

επιχείρηση θα καταχωρήσει την πράξη αυτή στον κωδικό 309 κατά περίπτωση. 

 

Περίπτωση 10: Αγορά αγαθών σε άλλο κράτος – µέλος που αποστέλλονται σε µη 

φορολογικό έδαφος της κοινότητας 

 

Πρόκειται για παρόµοια µε την προηγούµενη περίπτωση (περίπτωση 9) συναλλαγή , 

αφού η παράδοση σε τέτοια εδάφη (π.χ τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας )θεωρείται 

εξαγωγή. 

 

Περίπτωση 11: Αγορά αγαθών από Τρίτη χώρα και παράδοση σε µη φορολογικό 

έδαφος της κοινότητας 

 

Όπως σηµειώθηκε και στην προηγούµενη περίπτωση τα µη φορολογικά εδάφη της 

κοινότητας θεωρούνται Τρίτη χώρα (παράρτηµα II του κώδικα ΦΠΑ ). 
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Έτσι αν µια ελληνική επιχείρηση αγοράσει λιπάσµατα από την Αργεντινή (Τρίτη 

χώρα) και τα παραδώσει στα Κανάρια νησιά (µη φορολογικό έδαφος της κοινότητας), 

διενεργεί µία πράξη απαλλασσόµενη µε δικαίωµα έκπτωσης. Η αξία αγοράς θα 

αναγράφει στον 666 της εκκαθαριστικής δήλωσης και η αξία πώλησης θα αναγραφεί 

στον κώδικα 309 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 : ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

   

6.1 Γενικά – Έννοια- Ορισµοί 

 

Οι ειδικές απαλλαγές που προβλέπονται µε το άρθρο αυτό καλύπτουν ειδικές 

περιπτώσεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού απαλλάσσονται υπό προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από τις σχετικές ΑΥΟ εγκύκλιους: 

�Η παράδοση και εισαγωγή πλοίων ,πλωτών µέσων και υλικών. Πρόκειται για τα 

πλοία που χρησιµοποιούνται στην εµπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, τις 

Ένοπλες ∆υνάµεις , πλωτά ναυπηγήµατα και τα υλικά ή εξαρτήµατα που 

ενσωµατώνονται σ’ αυτά (π.8271/87,ΠΟΛ 1156/97 και ΠΟΛ 115/99). 

�Η παράδοση και εισαγωγή αεροσκαφών . πρόκειται για αεροσκάφη που 

χρησιµοποιούνται από αεροπορικές εταιρίες ή το δηµόσιο καθώς και τα 

εξαρτήµατα και ανταλλακτικά αυτών.(ΠΟΛ 1155/99). 

�Η παράδοση καυσίµων , λιπαντικών και τροφοεφοδίων προς πλοία ή αεροσκάφη 

(π.8271/87, π.1591/87, ΠΟΛ115/99). 

�Η ναύλωση ή µίσθωση πλοίων και αεροσκαφών καθώς και η εργασίες επισκευής, 

συντήρησης κλπ (π.8271/87,ΠΟΛ 1155/99)
1
. 

�Η παροχή υπηρεσιών προς πλοία ή αεροσκάφη και στο φορτίο αυτών 

(π.8271/87). 

�Η παράδοση αγαθών και υπηρεσιών σε Πρεσβείες , Προξενεία , ∆ιεθνείς 

Οργανισµούς , ΝΑΤΟ κλπ (π. 7089/87 , ΠΟΛ 1196/93). 

�Οι διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές προσώπων. 

�Η παράδοση και εισαγωγή πλοίων για την αλιεία και σπογγαλιεία, υλικών και 

αντικειµένων για τα πλοία αυτά(π.8271/87 και ΠΟΛ 1320/99). 

 

 

 

 

1η περίπτωση αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 27 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του 

άρθρου 19 του νόµου 3091/2002 και ισχύει από την δηµοσίευση του νόµου στο ΦΕΚ δηλαδή από 

24/12/2012 σύµφωνα µε το άρθρο 30 περί του ιδίου νόµου. 
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6.2 Παρατηρήσεις – επισηµάνσεις 

 

�Η αναγραφεί της απαλλακτικής διάταξης στο τιµολόγιο είναι υποχρεωτική( 

Ν.3193/03, ΠΟΛ 1004/04) 

�Οι επιχειρήσεις που διενεργούν τις πιο πάνω αναφερόµενες παραδόσεις ή παροχή 

υπηρεσιών , πραγµατοποιούν πράξεις απαλλασσόµενες, µε δικαίωµα έκπτωσης 

ή επιστροφής του φόρου εισροών. 

�Οι πιο πάνω αναφερόµενες απαλλαγές αφορούν µόνο εισαγωγή ή παράδοση στο 

εσωτερικό της χώρας. Η αγορά σε άλλο κράτος – µέλος τυγχάνει απαλλαγής 

στο άλλο κράτος- µέλος και γι’ αυτό δεν αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση. 

�Τα σκάφη που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισµό δεν απαλλάσσονται. 

�Τα σκάφη που προορίζονται για επαγγελµατικά ή για αλιεία απαλλάσσονται , 

εφόσον όµως αποχαρακτηρίζονται έχουν υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ 

�Για την απαλλαγή σε εφοδιασµούς πλοίων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 

Ε∆∆Α (πορτοκαλί απαλλακτικό της ΠΟΛ1262/93). Η απαλλαγή παρέχεται 

βάση άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από σχετικές  ΑΥΟ π.χ 

8271/87. 

�Η απαλλαγή σε πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού περιορίζετε µόνο στα 

καύσιµα και στα λιπαντικά. 

�Η απαλλαγή σε Πρεσβείες , ΝΑΤΟ, ∆ιεθνείς Οργανισµούς κλπ και στο 

προσωπικό αυτών παρέχεται (υπό προϋποθέσεις ) είτε τα πρόσωπα αυτά έχουν 

εγκατάσταση στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος-µέλος. 

�Η απαλλαγή προς τα αλιευτικά σκάφη παρέχεται είτε αυτά υπάγονται στο 

κανονικό είτε στο ειδικό καθεστώς του αργυρού 40 του Κώδικά ΦΠΑ. 

�Η απαλλαγή του ΦΠΑ των ανωτέρων περιπτώσεων χορηγείτε υπό προϋποθέσεις 

που προβλέπονται από τις σχετικές ΑΥΟ ή εγκυκλίους. Σε κάθε περίπτωση 

προκειµένου να υλοποιηθεί η απαλλαγή απαιτείται το σχετικό δικαιολογητικό 

ανάλογα την περίπτωση(βεβαίωση, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ), το οποίο θα 

πρέπει να παραδίδεται στον προµηθευτή προκειµένου να µην χρεώσει ΦΠΑ. 
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6.3 Περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών 

Περίπτωση 1: Εφοδιασµός πλοίου (ΑΥΟ π.1591/87) 

 

Εφοδιαστής πλοίων παραδίδει τρόφιµα αξίας 5.000,00€ και εξαρτήµατα-

ανταλλακτικά αξίας 10.000,00€ σε εµπορικό πλοίο, που είναι ελλιµενισµένο στην 

Ελευσίνα. Ο εφοδιαστής εκδίδει ∆Α-Τιµολόγιο στο οποίο αναφέρετε το όνοµα, η 

κατηγορία του σκάφους , το είδος , η ποσότητα και η αξία των αγαθών. Σηµειώνετε 

επίσης η ένδειξη «Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο του Κώδικα ΦΠΑ». 

 

Προκειµένου να πιστοποιείται η παράδοση χωρίς ΦΠΑ ο εφοδιαστής φυλάσσει το 

αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού φόρτωσης – εφοδιασµού του πλοίου και θα 

συµπεριλάβει την αξία των τροφίµων και των υλικών (5.000,00+10.000,00) στον 

κωδικό 309 της περιοδικής δήλωσης. 

 

Σηµείωση: 

 

Η παράδοση εφοδίων απευθείας στο πλοίο είτε απαλλάσσεται εξ αρχής από ΦΠΑ είτε 

επιβαρύνεται µε ΦΠΑ. ∆εν προβλέπεται δηλαδή η εκ των υστέρων της τιµολόγηση µε 

ΦΠΑ, έκδοση πιστωτικού τιµολογίου µε ΦΠΑ. Η έκδοση πιστωτικού µε ΦΠΑ , 

προβλέπεται µόνο στη τιµολόγηση από προµηθευτή σε εφοδιαστή , ο οποίος θα 

εφοδιάσει πλοίο.  

 

Περίπτωση 2: Αγορά εφοδίων από εφοδιαστή και εφοδιασµός πλοίου (π.1591/87) 

 

Εφοδιαστής πλοίων αγοράζει στις 20/03 χρώµατα και χηµικά αξίας 20.000,00€ από 

προµηθευτή Α καθώς και τροφοεφόδια αξίας 4.000,00€ από προµηθευτή Β, 

προκειµένου να εφοδιάσει πλοίο που είναι ελλιµενισµένο στην Θεσσαλονίκη. 

•Ο προµηθευτής Α εκδίδει προς τον εφοδιαστή ∆Α-Τιµολόγιο 20.000,00€ µε ΦΠΑ 

3.800,00€ και αναγράφει αξία και ΦΠΑ στην περιοδική δήλωση του Μαρτίου 

στους κωδικούς 303 και 333. 

• Ο προµηθευτής Β εκδίδει προς τον εφοδιαστή ∆Α-Τιµολόγιο 4.000,00€ µε ΦΠΑ 

360,00€ και αναγράφει αξία και ΦΠΑ στην περιοδική δήλωση του Μαρτίου 

στους κωδικούς 301 και 331. 
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• Ο εφοδιαστής τιµολογεί την διαχειρίστρια του πλοίου για τα χρώµατα , τα χηµικά 

και τα τροφοεφόδια µε 50.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (απαλλαγή σύµφωνα µε την 

ΑΥΟ π.1591/87) και θα συµπληρώσει την περιοδική δήλωση του Μαρτίου ως 

εξής: 

 

Στις 10/04 (40 µέρες πριν από αυτές που προβλέπονται από την π. 1591/87) ο 

εφοδιαστής παραδίδει υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη από το Τελωνείο, στους 

προµηθευτές του, από την οποία προκύπτει η φόρτωση των αγαθών που αγόρασε από 

αυτούς σε συγκεκριµένο πλοίο, προκειµένου αυτοί να εκδώσουν πιστωτικό τιµολόγιο 

µε το ΦΠΑ που επιβάρυναν τον εφοδιαστή ( 3.800,00€ ο Α και 360,00€ ο Β). 

 

Μετά την έκδοση των πιστωτικών τιµολογίων ΦΠΑ από τους προµηθευτές: 

•Ο εφοδιαστής θα απεικονίσει το συνολικό ΦΠΑ (3.800,00€ + 360,00€) στην 

περιοδική δήλωση του Απριλίου ως εξής: 

•Ο προµηθευτής Α θα αναγράψει το ΦΠΑ του πιστωτικού τιµολογίου (3.800,00) 

που εξέδωσε στον κωδικό 402 ‘’Λοιπά προστιθέµενα ποσά’’ στην περιοδική 

δήλωση του Απριλίου. 

•Ο προµηθευτής Β αντίστοιχα θα αναγράψει το ΦΠΑ του πιστωτικού τιµολογίου 

(360,00) που εξέδωσε στον κωδικό 402 στην περιοδική δήλωση του Απριλίου. 

 

Σηµείωση: 

 

Εάν ο προµηθευτής του εφοδιαστή έχει εκδώσει µόνο ∆ελτίο Αποστολής και ο 

εφοδιαστής του προσκοµίσει πριν την έκδοση του τιµολογίου υπεύθυνη δήλωση 

θεωρηµένη από το τελωνείο ότι τα αγαθά φορτώθηκαν στο πλοίο , το τιµολόγιο 

εκδίδετε χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

 

 

Περίπτωση 3: Παράδοση υλικών και αντικειµένων σε πλοίο (ΑΥΟ π.8271/87)  
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Κατάστηµα πώλησης ειδών αλιείας παραδίδει στις 20/05 δίχτυα, σχοινιά και άλλα είδη 

σε αλιευτικό σκάφος 6.000,00€. Το αλιευτικό σκάφος εκδίδει προς τον προµηθευτή το 

θεωρηµένο ‘’∆ελτίο Προµήθειας Υλικών και Αντικειµένων’’, στο οποίο αναγράφει τα 

είδη που προµηθεύτηκε .Επιπλέον, καταχωρείτο δελτίο στο ειδικό βιβλίο που πρέπει να 

τηρεί. Ο προµηθευτής εκδίδει το σχετικό τιµολόγιο χωρίς ΦΠΑ , αναγράφοντας τα 

στοιχεία του δελτίου, την έκδοση ‘’χωρίς ΦΠΑ –ΑΥΟ ΠΟΛ π.8271/87’’ και 

επισυνάπτει το ‘’∆ελτίο Προµήθειας Υλικών και Αντικειµένων’’ στο στέλεχος του 

τιµολογίου, προκειµένου να αποδεικνύετε η απαλλαγή ΦΠΑ. Η παράδοση αυτή είναι 

πράξη απαλλασσόµενη µε δικαίωµα έκπτωσης και θα αναγράφει στον κωδικό 309 της 

περιοδικής δήλωσης του Μαΐου. 

 

Σηµείωση:  

 

Όπως και στις άλλες περιπτώσεις απαλλαγής , το απαλλακτικό παραστατικό (∆ελτίο 

Υλικών και Αντικειµένων ) πρέπει να εκδίδετε πριν ή την ίδια ηµεροµηνία µε το 

τιµολόγιο. Στην αντίθετη περίπτωση (µεταγενέστερη έκδοση)δεν ισχύει η απαλλαγή. 

 

Περίπτωση 4: Παροχή υπηρεσιών εντός πλοίου( ΑΥΟ π.8171/87) 

 

Συνεργείο επισκευής και συντήρησης πλοίων αναλαµβάνει τον καθορισµό των 

αµπαριών πλοίου που είναι ελλιµενισµένο στην Πάτρα. 

•Ο πλοίαρχος του εν λόγου πλοίου χορηγεί βεβαίωση προς το συνεργείο , στην 

οποία αναγράφει το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας και επιπλέον παραδίδει 

θεωρηµένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου. 

•Το συνεργείο τιµολογεί χωρίς φόρο και αναγράφει σ’ αυτό την ένδειξη ‘’χωρίς 

ΦΠΑ –ΑΥΟ π.8271/87’’. Φυλάσσει τα πιο πάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά 

προκειµένου να αποδεικνύετε η απαλλαγή. Η πράξη του καθορισµού είναι 

απαλλασσόµενη µε δικαίωµα έκπτωσης και θα καταχωρηθεί στον κωδικό 309 

της περιοδικής δήλωσης. 

 

 

Περίπτωση 5: Παροχή υπηρεσιών εκτός του πλοίου (π.1400/00) 
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Εάν η υπηρεσία αφορά σε υλικά και αντικείµενα πχ επισκευή ραντάρ σε συνεργείο 

στην ξηρά, δηλαδή εκτελείται υλικά εκτός του πλοίου  µπορεί να ισχύσει απαλλαγή µε 

ειδική όµως τελωνειακή διαδικασία που προβλέπετε από την ΑΥΟ Τ.1400/00 

(αντικατέστησε την Τ.3300/84). 

Περίπτωση 6: Αποχαρακτηρισµός επαγγελµατικού σκάφους  

 

Επιχείρηση που έχει την εκµετάλλευση τριών τουριστικών επαγγελµατικών σκαφών 

(Ν.2743/99) της αφαιρείται η άδεια εκµετάλλευσης του ενός µετά από σχετική 

απόφαση (15/03) από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας , λόγω ελλιπών ναυλώσεων. 

Ο αποχαρακτηρισµός από επαγγελµατικό σε ιδιωτικής χρήσης του σκάφους αυτού 

δηµιουργεί την υποχρέωση στην επιχείρηση να διενεργήσει αυτοπαράδοση , 

προκειµένου να αποδώσει τον οφειλόµενο ΦΠΑ από τον οποίο έχει απαλλαγής κατά 

την αγορά ή την κατασκευή του. 

 

Ο χρόνος πραγµατοποίησης της αυτοπαράδοσης είναι αυτός της σχετικής απόφασης 

του Υ.Ε.Ν., όπως προβλέπεται από τον Ν.2743/99. 

 

Κατά συνέπεια η επιχείρηση θα πρέπει να συµπεριλάβει στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

του Μαρτίου την αυτοπαράδοδη.(Κωδ. 303 και 309). 

 

Περίπτωση 7: Παράδοση ταχύπλοου σκάφους , κανό κλπ 

 

Ελληνική επιχείρηση εµπορίας σκαφών και ειδών θαλάσσης παραδίδει σε αγοραστή 

ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος 8.000,00€. Την ίδια περίοδο παραδίδει σε επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται σε θαλάσσια αθλήµατα, ποδήλατα θαλάσσης και κανό αξίας 

22.000,00€. 

 

∆εδοµένου ότι τα παραδιδόµενα είδη δεν µπορούν να τύχουν άµεσης απαλλαγής , η 

επιχείρηση θα επιβαρύνει τις πωλήσεις αυτές µε ΦΠΑ και θα συµπεριλάβει τις αξίες 

(8.000,00 και 22.000,00) και τον αντίστοιχο ΦΠΑ στις φορολογητέες εκροές της 

περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. 

 

Περίπτωση 8: Παράδοση αγαθού ή υπηρεσίας σε Πρεσβείες , ∆ιπλωµάτες, κλπ 
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Εταιρία εµπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών παραδίδει και εγκαθιστά 

εξοπλισµό αξίας 12.000,00€ σε Πρεσβεία της Αθήνας. Επίσης παραδίδει ηλεκτρικές 

συσκευές αξίας 2.000,00 (ψυγεία, τηλεοράσεις, φούρνους, κλπ)σε διπλωµατικό 

υπάλληλο που υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη. 

�Η πρεσβεία προσκοµίζει στην εταιρία θεωρηµένη κατάσταση από το Υπουργείο 

Εξωτερικών , η οποία βεβαιώνει το δικαίωµα απαλλαγής 

�Ο διπλωµατικός υπάλληλος ακολουθεί την ίδια διαδικασία. 

�Η εταιρία εκδίδει τιµολόγιο χωρίς φόρο τόσο στην Πρεσβεία όσο και στο 

διπλωµατικό υπάλληλο, αφού παραλάβει τις βεβαιώσεις του Υπουργείου 

Εξωτερικών καις το τιµολόγιο αναγράφει ‘’χωρίς ΦΠΑ –άρθρο 27 του κώδικα 

ΦΠΑ’’ ή ‘’χωρίς ΦΠΑ-ΑΥΟ π.7089/87’’. Οι πράξεις πώλησης στην Πρεσβεία 

και στο διπλωµατικό υπάλληλο είναι απαλλασσόµενες µε δικαίωµα έκπτωσης 

και για το λόγο αυτό η αξία τους (12.000,00 +2.000,00) θα αναγράφει στο 

κωδικό 309 της περιοδικής δήλωσης. 

 

Περίπτωση 9: Παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς 

 

Οι διεθνείς οργανισµοί που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα , τα µέλη τους και το 

διοικητικό προσωπικό τους µπορούν να τύχουν απαλλαγής ΦΠΑ από αγαθά που 

αγοράζουν ή υπηρεσίες που λαµβάνουν. Η διαδικασία απαλλαγής προβλέπεται από 

σχετικό  ΑΥΟ. Η πράξη παράδοσης αγαθού ή παροχής υπηρεσιών είναι πράξη 

απαλλασσόµενη µε δικαίωµα έκπτωσης για τον προµηθευτή και η τιµολογούµενη αξία 

αναγράφετε στον κωδικό 309 της περιοδικής δήλωσης της οικείας φορολογικής 

περιόδου. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι διεθνείς οργανισµοί στην Ελλάδα που 

δικαιούνται απαλλαγή. 
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Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Υ.Ο 

1 Γραφείου τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΠΟΛ.1068/93 

2 Γραφείου τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΠΟΛ.1068/93 

3 Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε) Π.6791/86 

4 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΠΟΛ.1066/89 

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) ΠΟΛ.1015/00 

6 Eurocontrol ΠΟΛ.1269/91 

7 Τράπεζα Ευξείνου Πόντου ΠΟΛ.1236/98 

8 Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(CEDEFOP) 

ΠΟΛ.1321/96 

9 Οργανισµός Ασφάλειας ∆ικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA) 

ΠΟΛ.1110/05 

10 NATO ΠΟΛ.1196/93 

11 NATO-Πεδίο Βολής Κρήτης ΠΟΛ.186/87 

12 Αµερικανικές ∆υνάµεις ΠΟΛ.164/88 
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 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ –

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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7.1 Ορισµός 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις διενεργούνται φορολογητέες πράξεις στο εξωτερικό της 

χώρας από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, τα οποία δεν έχουν την έδρα της οικονοµικής 

τους δραστηριότητες στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν απ’ αυτές τις φορολογικές δραστηριότητες τις εκπληρώνει ο φορολογικός 

αντιπρόσωπος. 

 

Στις διµερείς συµβάσεις φορολογίας προβλέπεται η τυχόν υποχρέωση εγκατάστασης 

και για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να εξετάσει µήπως απαιτείται να 

γίνει εγκατάσταση στη χώρα συναλλαγής πριν τον ορισµό φορολογικού 

αντιπροσώπου. 

 

Μέχρι το 2006 εφόσον ο υπόχρεος που είχε εγκατάσταση σε Τρίτη χώρα διενεργούσε 

φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα, είχε υποχρέωση να ορίσει φορολογικό 

αντιπρόσωπο  

( ΠΟΛ. 1281/93). Εφόσον ο υπόχρεος ήταν εγκατεστηµένος στην κοινότητα είχε 

υποχρέωση να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο (ΠΟΛ1174/2002). 

 

Η διαφορά µεταξύ του αντιπροσώπου και εκπροσώπου ήταν στην περίπτωση του 

αντιπροσώπου, ο έλληνας φορολογικός αντιπρόσωπος είχε αλληλέγγυα ευθύνη για την 

καταβολή του ΦΠΑ µε τον εντολέα από την Τρίτη χώρα , ενώ ο εκπρόσωπος δεν είχε. 

 

Με τον ν. 3453/2006 ισχύουν από την 01/01/2006 τα ακόλουθα για τον υπόχρεο σε 

καταβολή ΦΠΑ: 

1. Εάν ο εντολέας είναι εγκατεστηµένος σε Τρίτη χώρα: 

�Υποχρεούται να ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα 

�Το οριζόµενο στην Ελλάδα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο από τον αλλοδαπό υπόχρεο, 

εξακολουθεί να ορίζεται φορολογικός αντιπρόσωπος 

�Ο φορολογικός αντιπρόσωπος έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που 

έχει ένας έλληνας υποκείµενος που διενεργεί φορολογητέες πράξεις πχ τήρηση 



 
 

 

83 
 

ειδικού βιβλίου φορολογικού αντιπροσώπου, έκδοση στοιχείων , δηλώσεις ΦΠΑ 

κλπ. 

�Ο φορολογικός αντιπρόσωπος έχει αλληλέγγυα ευθύνη µε τον εντολέα για την 

καταβολή του οφειλόµενου ΦΠΑ. 

�Ο έλληνας παραλήπτης του αγαθού ή λήπτης της υπηρεσίας έχει ευθύνη για την 

καταβολή του ΦΠΑ, εάν δεν έχει ορισθεί φορολογικός αντιπρόσωπος. 

�Αρµόδια ∆.Ο.Υ για την ολοκλήρωση των ανωτέρων υποχρεώσεων είναι η ∆.Ο.Υ 

του φορολογικού αντιπροσώπου. 

2.Εάν ο εντολέας είναι εγκατεστηµένος στην κοινότητα: 

�Ο υποκείµενος που είναι εγκατεστηµένος στην κοινότητα και δεν διενεργεί 

φορολογητέα πράξη στην Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση να ορίζει φορολογικό 

αντιπρόσωπο σύµφωνα µε το ν.3453/2006-άρθρο 5. Παρέχεται σε αυτόν η ευχέρεια 

είτε να λαµβάνει µε ηλεκτρονικό τρόπο ΑΦΜ στη χώρα µας και µε τις δηλώσεις να 

καταβάλει µέσω του τραπεζικού συστήµατος του οφειλόµενο ΦΠΑ είτε να ορίσει 

φορολογικό αντιπρόσωπο ο οποίος θα εκπληρώσει κατ’ εντολή του τις φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

�Εφόσον επιλέγει από τον κοινοτικό πρόσωπο ο ορισµός φορολογικού 

αντιπροσώπου δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή έκδοση στοιχείων για τις 

πράξεις που ενεργεί ο εντολέας του. Τις ενέργειες αυτές τις κάνει στη χώρα του ο 

εντολέας µε βάση τη δική του νοµοθεσία. 

�Ο  παραλήπτης του αγαθού ή ο λήπτης της υπηρεσίας δεν έχει ευθύνη για τυχόν µη 

καταβολή του οφειλόµενου ΦΠΑ , από πράξεις φορολογητέες που διενεργεί ο 

κοινοτικός εντολέας στην Ελλάδα. 

�Σε περίπτωση που δεν ορισθεί φορολογικός αντιπρόσωπος ορίζεται µια αρµόδια 

∆.Ο.Υ η οποία θεωρείτε αρµόδια για την παρακολούθηση εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της κοινοτικής επιχείρησης. 

 

Συµπερασµατικά ως προς τα παραπάνω σηµειώνετε ότι, εάν ο εντολέας έχει την έδρα 

της οικονοµικής του δραστηριότητας σε Τρίτη χώρα εξακολουθεί να ισχύει η ΠΟΛ 

1281/93. Εάν ο εντολέας είναι κοινοτικός µπορεί να λάβει ΑΦΜ και να καταβάλει ο 

ίδιος το ΦΠΑ χωρίς να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο. Είτε να ορίσει φορολογικό 

αντιπρόσωπο , ο οποίος θα έχει µόνο υποχρεώσεις ΦΠΑ (δηλώσεις ,LISTING και 

INTRASAT) και όχι υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.( τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων). 
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7.2 Πράξεις που απαιτείται ο ορισµός φορολογικού αντιπροσώπου ή λήψη ΑΦΜ 

 

1.Εισαγωγικές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 

2.Εγκατάσταση ή συναρµολόγηση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από τον 

προµηθευτή 

3.Εργασίες σχετικές µε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα 

4.Μίσθωση µεταφορικών µέσων εφόσον ο εκµισθωτής είναι εγκατεστηµένος εκτός 

κοινότητας και ο µισθωτής είναι εγκατεστηµένος  στην Ελλάδα και χρησιµοποιεί το 

µεταφορικό µέσο στο εσωτερικό της χώρας 

5.Πολιτιστικές , εκπαιδευτικές , αθλητικές και παρόµοιες δραστηριότητες καθώς και 

υπηρεσίες οργάνωσης των εκδηλώσεων αυτών εφόσον εκτελούνται στο εσωτερικό 

της χώρας 

6.Υπηρεσίες σχετικές µε ενσώµατα αγαθά που βρίσκονται στην Ελλάδα εφόσον αυτές 

εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας 

7.Πωλήσεις από απόσταση µε λήπτες πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα εφόσον 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την φορολόγηση των πράξεων αυτών 

στην Ελλάδα 

8.Εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε άλλα 

κράτη-µέλη 

9.Αποθήκευση αγαθών για µεταγενέστερη πώληση ή χρησιµοποίηση  

10. Για σκοπούς λειτουργίας φορολογικής αποθήκης  

 

7.3 Πράξεις που δεν απαιτείται ο ορισµός φορολογικού αντιπροσώπου ή λήψη 

ΑΦΜ 

 

1. Παράδοση αγαθών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας στα πλαίσια 

τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών  

2. Παροχής υπηρεσιών εφόσον ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ 

στο εσωτερικό της χώρας 

3. Στην εξαγωγή αγαθών εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας πωλητή που 

ενεργεί στο όνοµα του και για λογαριασµό υποκείµενου στον φόρο αγοραστή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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4. Σε περίπτωση ευκαιριακής πραγµατοποίησης πολιτιστικών , εκπαιδευτικών , 

αθλητικών ή παρόµοιων εκδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας, στις οποίες 

περιλαµβάνετε και η διοργάνωση συνεδρίων 

 Τα πρόσωπα αυτά µπορούν αντί να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο να καταθέσουν 

εγγυητική επιστολή τράπεζας εγκατεστηµένη στην Ελλάδα , η οποία να καλύπτει το 

ποσό που αναλογεί στις παραπάνω ευκαιριακές πράξεις. 

 

7.4 Μη ορισµός φορολογικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα 

 

Σε περίπτωση που ο κοινοτικός υπόχρεος δεν έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο ή 

δεν έχει λάβει ηλεκτρονικά ΑΦΜ, ο έλληνας λήπτης δεν οφείλει να καταβάλει τον 

αναλογούντα ΦΠΑ. 

 

Σε περίπτωση που το πρόσωπο εγκατεστηµένο σε Τρίτη χώρα υποκείµενος σε φόρο 

δεν ορίζει ως οφειλή φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα , υπόχρεος για την 

καταβολή του οφειλόµενου φόρου είναι ο λήπτης των αγαθών ή  υπηρεσιών µε 

έκτακτη δήλωση ενώ στον υποκείµενο σε φόρο επιβάλλονται κυρώσεις για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

 

7.5 Παραδείγµατα   

 

Περίπτωση 1: Επιχείρηση τρίτης χώρας αγοράζει αγαθά από Ελλάδα µε εντολή 

να παραδοθούν στην κοινότητα 

 

Αµερικανική επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα αξίας 50.000,00€ από ελληνική 

επιχείρηση, στην οποία δίνει εντολή να σταλεί στην Βουλγαρία για λογαριασµό της, 

µέσα  στον ίδιο µήνα. Στην συναλλαγή αυτή έχουµε παράδοση στο εσωτερικό της 

χώρας από την ελληνική επιχείρηση στη γερµανική, οπότε η συναλλαγή αυτή θα 

τιµολογηθεί κανονικά µε ΦΠΑ. Το γεγονός ότι η ελληνική επιχείρηση στέλνει τα 

εµπορεύµατα στη Βουλγαρία, δεν αποτελεί από µόνο του ενδοκοινοτική παράδοση. 

Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, ενδοκοινοτική συναλλαγή έχουµε µόνο εφόσον 

υπάρχει φυσική µεταφορά και ταυτόχρονα τιµολόγηση από ΑΦΜ/ΦΠΑ ενός κράτους 

– µέλους σε ΦΠΑ/ΑΦΜ άλλου κράτους-µέλους. Εποµένως η ελληνική επιχείρηση δεν 
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έχει υποχρέωση υποβολής LISTING παράδοσης ούτε INTRASTAT  ούτε θα το 

καταχωρίσει στην περιοδική της δήλωσης ΦΠΑ σαν ενδοκοινοτική παράδοση αλλά 

σαν µία κανονική πώληση στο εσωτερικό της χώρας. Για να είναι σύντοµη η ανωτέρω 

συναλλαγή θα πρέπει η αµερικανική επιχείρηση να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο 

στην Ελλάδα. Η ελληνική επιχείρηση θα τιµολογήσει µε ΦΠΑ το φορολογικό 

αντιπρόσωπο ο οποίος στη συνέχεια θα πραγµατοποιήσει την ενδοκοινοτική παράδοση 

στην Βουλγαρία. Υποθέτουµε ότι πράγµατι ορίζετε φορολογικός αντιπρόσωπος ο 

οποίος λαµβάνει ΑΦΜ/ΦΠΑ µε το ελληνικό πρόθεµα EL, εκδίδει τον ίδιο µήνα 

τιµολόγιο αξίας 65.000,00€ προς την Βουλγαρία. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος έχει 

ακόλουθες δηλωτικές υποχρεώσεις: 

1.Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το τρίµηνο που έγινε η συναλλαγή στην οποία θα 

περιλάβει την αγορά (50.000,00€) από την ελληνική επιχείρηση και την 

ενδοκοινοτική παράδοση προς την Βουλγαρία (65.000,00€). Την εν λόγο 

δήλωση θα πρέπει να την υποβάλετε στη ∆.Ο.Υ που υπάγετε. 

2.∆ήλωση  INTRASTAT για το µήνα που έγινε η συναλλαγή επειδή υπερβαίνει το 

στατιστικό κατώφλι. Η δήλωση αυτή θα υποβληθεί στην ∆.Ο.Υ µέχρι της 20 

του επόµενου µήνα από αυτών της ενδοκοινοτικής παράδοσης. 

3.Τριµηνιαίου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων( 

LISTING) 

 

 

 Περίπτωση 2: Επιχείρηση τρίτης χώρας αγοράζει από Ελλάδα αγαθά και δίνει 

εντολή να παραδοθούν σε άλλη ελληνική επιχείρηση 

 

Ελβετική επιχείρηση αγοράζει εµπορεύµατα από ελληνική επιχείρηση Α στη Λάρισα 

στην οποία δίνει εντολή να τα παραδώσει σε άλλη ελληνική επιχείρηση Β στην 

Θεσσαλονίκη. Η συναλλαγή αυτή πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας και γι’ 

αυτό θα πρέπει να επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ η τιµολόγηση της ελληνικής επιχείρησης Α 

προς την ελβετική. Για σύντοµη αυτή η συναλλαγή αυτή και να µην επιβαρυνθεί σαν 

κόστος ο ΦΠΑ, θα πρέπει η ελβετική επιχείρηση να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο 

στην Ελλάδα οπότε: 

1.Η ελληνική επιχείρηση Α θα τιµολογήσει µε ΦΠΑ 23% το ελληνικό ΑΜΦ της 

ελβετικής επιχείρησης (φορολογικός αντιπρόσωπος) 
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2.Η ελβετική επιχείρηση µπορεί να τιµολογήσει απευθείας την ελληνική 

επιχείρηση Β µε την αξία των εµπορευµάτων , ενώ ο φορολογικός 

αντιπρόσωπος θα εκδώσει ∆ελτίο Αποστολής –Τιµολόγιο µε ΦΠΑ. Στον εν 

λόγο στοιχείο θα αναγράφονται εκτός του άλλον τα στοιχεία της ελβετικής 

επιχείρησης , καθώς και τα στοιχεία του φορολογικού αντιπρόσωπου. 

3. Η ελληνική επιχείρηση Β θα χρησιµοποιήσει για ενηµέρωση των βιβλίων της, το 

τιµολόγιο της ελβετικής επιχείρησης για την αξία τον εµπορευµάτων και το 

∆ελτίο Αποστολής –Τιµολόγιο του φορολογικού αντιπροσώπου για το ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ο
 :ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΠΑ  

 

8.1 Πεδίο εφαρµογής 

 



 
 

 

88 
 

Άρθρο 1:Επιβολή του φόρου 

 

Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών µε την ονοµασία <<φόρος προστιθέµενης 

αξίας>> σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ο φόρος αυτός επιρρίπτεται 

από τον νόµο υπόχρεος σε βάρος του αντισυµβαλλοµένου. 

 

Άρθρο 2: Αντικείµενο του φόρου 

 

1)Αντικείµενο του φόρου είναι: 

•Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών , εφόσον πραγµατοποιούνται από 

επαχθεί αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε 

την ιδιότητα 

•Η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας 

•Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγµατοποιείται από επαχθεί αιτία στο 

εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο 

•Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών , τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης 

2)Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου θεωρούνται : 

•Ως ‘εσωτερικό της χώρας’ η ελληνική επικράτεια, εκτός της περιοχής του Αγίου 

Όρους 

•Ως ‘έδαφος της Κοινότητας’ και ως ‘τρίτο έδαφος’, όπως αυτά καθορίζονται στο 

Παράρτηµα II του παρόντος. 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 3: Υποκείµενοι στο φόρο 

 

1. Στο φόρο υπόκειται: 
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• Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον 

ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο 

εγκατάστασης, τον επιδιωκόµενο σκοπό ή το αποτέλεσµα της δραστηριότητας αυτής. 

• Κάθε πρόσωπο , το οποίο πραγµατοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου 

µεταφορικού µέσου, το οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται προς άλλο κράτος – 

µέλος. 

• Κάθε πρόσωπο , το οποίο πραγµατοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον 

µε δήλωση του ενταχθεί στο κανονικό ΦΠΑ. 

2. Το ελληνικό ∆ηµόσιο, 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 , 

ακόµη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώµατα ή εισφορές. 

3. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι , τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 

διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται µόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως 

δηµόσια εξουσία. 

 

8.1 Φορολογητέες πράξεις 

 

Άρθρο 5: Παράδοση αγαθών 

 

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. 

2. Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνοµα του, 

θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών µεταξύ αυτού και του παραγγελέα. 

3. Ως παράδοση λογίζεται επίσης: A) πώληση αγαθών µε τον όρο της παρακράτησης 

της κυριότητας µέχρι την αποπληρωµή του τµήµατος. B) η µεταβίβαση  µε καταβολή 

αποζηµίωσης , της κυριότητας αγαθού , που ενεργείται κατόπιν επιταγής δηµόσιας 

αρχής ή στο όνοµα της ή σε εκτέλεση νόµου. 

4. ∆ε θεωρείται ως παράδοση αγαθού η µεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου , 

κλάδου ή µέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή µε τη µορφή εισφοράς σε 

υφιστάµενο ή συνιστώµενο πρόσωπο. 
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Άρθρο 8: Παροχή υπηρεσιών 

 

1. Παροχή υπηρεσιών , κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 , θεωρείται κάθε 

πράξη που δεν συνιστά παράδοση αγαθών, µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 η 

πράξη αυτή µπορεί να συνιστάται ιδίως σε : Α) µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης 

ενός άυλου αγαθού Β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή µιας πράξης ή κατάστασης 

2. Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται επίσης: α) η εκµετάλλευση ξενοδοχείου , 

επιπλωµένων δωµατίων, και οικείων, 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 όνοµα 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. 

 

Άρθρο 13: Τόπος παράδοσης αγαθών 

 

1. Η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας , 

εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης τα αγαθά βρίσκονται : α) 

στο εσωτερικό της χώρας. β)πάνω σε πλοίο , αεροπλάνο ή τραίνο και παραδίδονται 

προς επιβάτες κατά τη διάρκεια τµήµατος µεταφοράς που πραγµατοποιείται στο 

εσωτερικό. 

2. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών µετά από εγκατάσταση ή συναρµολόγηση , µε ή 

χωρίς δοκιµή λειτουργίας , ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου γίνεται η 

εγκατάσταση ή η συναρµολόγηση.  

3. Στην περίπτωση παράδοσης αερίου µέσω του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου 

ή ηλεκτρικής ενέργειας σε µεταπωλητή υποκείµενο στο φόρο. 

4. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθού πριν από την εισαγωγή τους στο εσωτερικό της 

χώρας,  ως τόπος παράδοσης θεωρείται το εσωτερικό της χώρας , εφόσον αυτό είναι 

και ο τόπος του τελικού προορισµού τους. 
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5. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρων διατάξεων , η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι 

πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον πρόκειται για αγαθά , τα οποία 

αποστέλλονται ή ,µεταφέρονται από τον προµηθευτή ή από άλλον που ενεργεί για 

λογαριασµό του από άλλο κράτος- µέλος στο εσωτερικό της χώρας και πληρούνται 

σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείµενο 

στο φόρο ή προς νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο σε φόρο β) δεν πρόκειται για 

καινούργια µεταφορικά µέσα , ούτε αγαθά , που παραδίδονται µετά από εγκατάσταση ή 

συναρµολόγηση , µε ή χωρίς δοκιµή λειτουργίας , από τον προµηθευτή ή για 

λογαριασµό του.  

6. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και 2 , η παράδοση 

αγαθών δεν θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση 

που τα αγαθά αποστέλλονται από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για 

λογαριασµό του, από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος – µέλος και πληρούνται 

σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η παράδοση αγαθών γίνεται προς υποκείµενο στο 

φόρο ή προς νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο στο φόρο β) δεν πρόκειται για καινούργια 

µεταφορικά µέσα , ούτε για αγαθά που παραδίδονται µετά από εγκατάσταση ή 

συναρµολόγηση µε ή χωρίς δοκιµή λειτουργίας. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις παραδόσεις αγαθών που 

υπάγονται σε φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 45 και 46. 

 

 

Άρθρο 14: Τόπος παροχής υπηρεσιών 

 

1. Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στην Ελλάδα 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 διανοµή 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 β) υπηρεσίες µεταφοράς, εφόσον 

εκτελούνται στο εσωτερικό της χώρας και προκειµένου για µεταφορές γ) υπηρεσίες 

ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών, καθώς και υπηρεσιών µεσολάβηση για την 
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πραγµατοποίηση αυτών των υπηρεσιών δ) υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρµολόγηση 

αγαθών προερχοµένων από άλλο κράτος ε) υπηρεσίες µίσθωση µεταφορικών µέσων , 

εφόσον ο εκµισθωτής είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας και ο µισθωτής 

χρησιµοποιεί το αγαθό σ’ αυτό ή σε άλλο κράτος – µέλος της κοινότητας ζ) µε την 

επιφύλαξη της παραπάνω περίπτωσης γ’ παροχή υπηρεσιών από µεσάζοντες. 

3. Επίσης, κατ’ εξαίρεση ο τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται στο 

εσωτερικό της χώρας στις παρακάτω περιπτώσεις υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 15: Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών 

 

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της 

χώρας. Επίσης , η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται 

στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον γίνεται από υποκείµενο στο φόρο εγκατεστηµένο 

στο εσωτερικό της χώρας. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 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 ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας β) τα αγαθά 

αποστέλλονται ή µεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας από το κράτος – µέλος 

διαφορετικό από αυτό εντός του οποίου ο υποκείµενος στο φόρο της περίπτωσης α’ 

διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ. 

Άρθρο 16: Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών 

και την παροχή υπηρεσιών 

 

Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δηµόσιο 

κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των 

υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται κάθε 

διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 17: Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών 

 

1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το ∆ηµόσιο 

κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η εισαγωγή των αγαθών, σύµφωνα µε το άρθρο 

10 του παρόντος. 
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2. Όταν τα εισαγόµενα αγαθά υπόκειται σε δασµούς, γεωργικές εισφορές ή φόρους 

ισοδυνάµου αποτελέσµατος που έχουν θεσπίσει στα πλαίσια κοινής πολιτικής. 

3. Για σκάφη αναψυχής , τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στο 

εσωτερικό της χώρας κατά την 31/12/1992 βάση δελτίων κίνησης που έχουν χορηγήσει 

οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν 

χορηγήσει οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές και ανήκουν σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

που έχουν σε άλλο κράτος µέλος την έδρα της οικονοµικής τους δραστηριότητας ή τη 

µόνιµη εγκατάσταση τους, την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους, φορολογική 

υποχρέωση γεννάται κατά τη λήξη του καθεστώτος στο οποίο είχαν υπαχθεί. 

 

Άρθρο 18 : Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική 

απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου 

 

1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο που πραγµατοποιείται η 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. 

2. Ο φόρος γίνεται απαιτητός από το ∆ηµόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου ή 

άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου και το αργότερο τη 15
η
 του επόµενου 

µήνα απ’ αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση. 

 

 

Άρθρο 19: Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική 

απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών 

 

1. Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην 

παροχή υπηρεσιών , ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή 

πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προµηθευτής των αγαθών ή αυτός που 

παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή , το λήπτη ή το τρίτο πρόσωπο, προσαυξηµένη 

µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άµεσα µε αυτή. 

2. Κατ ‘εξαίρεση, στις πιο κάτω περιπτώσεις , ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται: α) για 

τις πράξεις παράδοση αγαθών, που αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς και για τις 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών β) για τις προβλεπόµενες από τις περιπτώσεις α’ 

και β’ του άρθρου 9 παροχές υπηρεσιών , το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην 

εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών γ) για την παροχή υπηρεσιών, που 
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προβλέπεται η διάταξη της περίπτωσης γ’ του άρθρου 9 , για την ανταλλαγή αγαθών δ) 

για τις πράξεις που προβλέπονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α’ 

του άρθρου 6 , ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται τίµηµα που έλαβε ή πρόκειται να 

λάβει για τις πράξεις αυτές ο υποκείµενος από τον αγοραστή , τον λήπτη ή τρίτο 

πρόσωπο, προσαυξηµένο µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται µε τις πράξεις αυτές. 

3. Όταν τα στοιχεία προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας εκφράζοντας σε νόµισµα 

άλλου κράτους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, για τον προσδιορισµό της 

φορολογητέας αξίας λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς το ευρώ 

, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20. 

4. Στη φορολογητέα αξία περιλαµβάνονται : α) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων β) 

οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώµατα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων 

και τα τέλη χαρτοσήµου , µε εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόµου. 

 

 

Άρθρο 20: Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών 

 

1. Στην εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται: α) από τη 

δασµολογητέα αξία των εισαγόµενων αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 

ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις β) από τους δασµούς , φόρους , τέλη , εισφορές και 

δικαιώµατα που οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας γ) από τα παρεπόµενα 

έξοδα της εισαγωγής αγαθών, όπως τα έξοδα προµήθειας , µεσιτείας, τόκων, 

συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και µεταφοράς µέχρι του πρώτου 

τόπου του προορισµού τους στο εσωτερικό της χώρας δ) από τα αναφερόµενα στην 

προηγούµενη περίπτωση γ’ έξοδα , τα οποία πραγµατοποιούνται. 

2. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής αγαθών , τα οποία είχαν εξαχθεί προσωρινά εκτός της 

Κοινότητας για τελειοποίηση και επανεισαγωγή. 

3. Όταν τα στοιχεία προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή 

εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους. 

4. Προκειµένου περί πετρελαιοειδών προϊόντων υπαγόµενων σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ανεξάρτητα µε την προέλευση τους και µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

της περίπτωσης α’ του άρθρου 7 του ν.1038/1980 όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 21: Συντελεστές –Υπολογισµός του ΦΠΑ 
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1) Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό 

(23%) στη φορολογητέα αξία. Κατ’ εξαίρεση , για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 3 του παρόντος ο συντελεστής του φόρου ορίζεται 

σε δέκα τρία τις εκατό (13%). Ο συντελεστής ΦΠΑ που ορίζεται για αγαθά και τις 

υπηρεσίες του παραρτήµατος 3 δεν εφαρµόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 

περίπτωσης ια’ της παραγράφου 3 του άρθρου 14. 

2) Για τον υπολογισµό του φόρου στην παράδοση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών 

και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών , εφαρµόζονται οι συντελεστές , που 

ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 16 και 18. 

3) Για τα εισαγόµενα αγαθά εφαρµόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο 

που ο φόρος γίνεται απαιτητός , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17. 

4) Για τα νησιά των νοµών Λέσβου , Χίου , ∆ωδεκανήσου ,Κυκλάδων και τα νησιά 

του Αιγαίου , Θάσος ,Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο , οι συντελεστές του 

φόρου µειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) , εφόσον πρόκειται για αγαθά , τα 

οποία κατά το χρόνο ο φόρος γίνεται απαιτητός. 

5) Η µείωση της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για τις υπηρεσίες που 

εκτελούνται υλικά στην περιοχή αυτήν από υποκείµενο φόρο. 

6) Οι συντελεστές που προκύπτουν από την πιο πάνω µείωση στρογγυλοποιούνται 

στην πλησιέστερη ακέραια µονάδα. 

 

8.3 Απαλλαγές από το φόρο 

 

Άρθρο 22: Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας 

 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά 

Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ) και η παρεπόµενη των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών β) 

οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης γ) η παροχή 

νερού µη εµφιαλωµένου και η αποχέτευση που πραγµατοποιούνται απευθείας από τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση ( Ο.Τ.Α) δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκοµειακής 

και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης ε) η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους , 

συµβολαιογράφους , άµισθους υποθηκοφύλακες , δικαστικούς επιµελητές ,γιατρούς , 
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οδοντιάτρους , ψυχολόγους , µαίες , νοσοκόµους και φυσικοθεραπευτές στ) η παροχή 

υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες , καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής 

που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες ζ) η παράδοση 

ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίµατος & ανθρώπινου γάλακτος η) η παροχή 

υπηρεσιών από σωµατεία ή ενώσεις προσώπων προς τα µέλη τους, τα οποία µέλη 

ασκούν δραστηριότητες απαλλασσόµενη από  το φόρο ή µη υποκείµενο στο φόρο θ) η 

παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά µε την κοινωνική 

πρόνοια και ασφάλιση , καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων , που 

πραγµατοποιούνται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή άλλους οργανισµούς ή 

ιδρύµατα , αναγνωρισµένα από το κράτος ι) η µεταφορά ασθενών ή τραυµατιών µε 

οχήµατα ειδικά κατασκευασµένα ή διαρρυθµισµένα για το σκοπό αυτόν, εφόσον για 

την άσκηση της δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρµόδια δηµόσια 

αρχή ια) η παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς , καλλιτέχνες και ερµηνευτές έργων 

τέχνης , εκτός από αυτές που προέρχονται απευθείας στο κοινό ιβ) η παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή παραδόσεις αγαθών 

και παροχές υπηρεσιών , που προέρχονται από δηµόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα 

πρόσωπα αναγνωρισµένα από την , κατά περίπτωση αρµόδια αρχή ιγ)η παράδοση 

ιδιαιτέρων µαθηµάτων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης ιδ) η παροχή υπηρεσιών που 

συνδέεται στενά µε αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή από νοµικά πρόσωπα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται µε τον αθλητισµό ή 

σωµατική αγωγή ιε) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόµενη µε αυτές παράδοση 

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 εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των 

όρων του ανταγωνισµού ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή επιµορφωτικής 

φύσης και η στενά συνδεόµενοι µε αυτές παράδοση αγαθών , από νοµικά πρόσωπα ή 

άλλους οργανισµούς ή ιδρύµατα πολιτιστικούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία 

λειτουργούν νόµιµα και έχουν σκοπούς ή µορφωτικούς , εφόσον δεν οδηγούν σε 

στρέβλωση των όρων του ανταγωνισµού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται ιδίως 

οι παρεχόµενες σε επισκέπτες µουσείων, µνηµείων , αρχαιολογικών ή άλλων 

παρόµοιων χώρων , καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων , εκθέσεων και 

διαλέξεων ιζ) η διάθεση προσωπικού από νοµικά πρόσωπα θρησκευτικού ή 
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φιλοσοφικού χαρακτήρα , για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ’, 

θ’ και ιβ’ της παραγράφου αυτής, µε σκοπό την πνευµατική αρωγή και ανάπτυξη, ιη) η 

παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις δ’, θ’, ιβ’, ιδ’, ιε’ και ιστ’ της παραγράφου αυτής  ιθ) οι ασφαλιστικές και 

αντασφαλίστηκες εργασίες καθώς και οι συναφείς µε αυτές εργασίες που παρέχονται 

από ασφαλειοµεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδροµής που παρέχονται από ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα παροχής οδικής 

βοήθειας κ) οι εργασίες στις οποίες περιλαµβάνονται και η διαπραγµάτευση που 

αφορούν συνάλλαγµα , χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα τα οποία αποτελούν νόµιµα 

µέσα πληρωµής , µε εξαίρεση τα νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα για συλλογές, κα) οι 

εργασίες στις οποίες περιλαµβάνονται και η διαπραγµάτευση εκτός από την φύλαξη και 

διαχείριση που αφορούν µετοχές ανώνυµων εταιριών, µερίδια , οµολογίες και λοιπούς 

τίτλους παραστατικούς εµπορευµάτων, κβ) η διαχείριση των αµοιβών κεφαλαίων µε τις 

διατάξεις που ισχύουν για αυτά , κγ) η χορήγηση και η διαπραγµάτευση πιστώσεων 

καθώς και η διαχείριση τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί κδ) ανάληψη 

υποχρεώσεων , προσωπικών οι χρηµατικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών  και η 

διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων, κε) οι εργασίες , στις οποίες περιλαµβάνονται 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, κστ) οι µισθώσεις 

ακινήτων , εκτός αυτών των περιπτώσεων δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 , κζ) η 

παράδοση κρατικών λαχείων , δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ , ΛΟΤΤΟ ,ΠΡΟΤΟ και λαχεία του 

λαχειοφόρου αµοιβαίου στοιχήµατος(sweepstakes)  του ΟΙΠΕ , κη) η παράδοση στην 

ονοµαστική τους αξία γραµµατοσήµων που βρίσκονται σε κυκλοφορία και λοιπόν 

παρόµοιων αξιών εκτός αυτή που είναι για συλλογές κθ) η παράδοση αγαθού ή αγαθών 

επιχείρησης ως συνόλου , κλάδου ή µέρους αυτής από επαχθεί ή χαριστική αιτία ή µε 

τη µορφή εισφοράς νοµικό πρόσωπο , λ) η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία 

περιλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 20, λα) η παράδοση ακινήτων εκτός από την παράδοση που 

προβλέπουν α)οι διατάξεις του άρθρου 6 και οι διατάξεις της περιπτώσεις γ’ της 

παραγράφου 20 του άρθρου 7 &  β)η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής 

από το φόρο µεταβίβασης και την απόκτηση πρώτης κατοικίας λβ) η παράδοση και 
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διανοµή εφηµερίδων και περιοδικών από πρακτορεία και λοιπούς λιανοπωλητές , 

εφόσον αυτά διακινούνται µέσω πρακτορείων διανοµής , λγ) η παράδοση αγαθών των 

οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ λδ) τα έσοδα που πραγµατοποιούν οι 

επιχειρήσεις του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62
Α
’). 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Επίσης, µε κοινές αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονοµικών και του , κατά περίπτωση ,αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται 

οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των 

περιπτώσεων δ’, η’, θ’, ια’, ιβ’, ιδ’, ιε’, ιστ’ και ιζ’ της παραγράφου 1. 

 

Άρθρο 23:Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών 

 

1. Απαλλάσσονται από τον φόρο : α) η επανεισαγωγή αγαθών από το ίδιο πρόσωπο 

που τα εξήγαγε και στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν είχαν εξαχθεί , εφόσον έχουν 

ατέλεια, β) η οριστική εισαγωγή αγαθού , η παράδοση των οποίων απαλλάσσεται από 

τον φόρο και στο εσωτερικό της χώρας γ) η εισαγωγή προϊόντων αλιείας από 

επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας στην κατάσταση που αλιεύτηκαν µε σκοπό την εµπορία 

τους και την παράδοση, δ) η εισαγωγή αγαθών , τα οποία αποστέλλονται ή 

µεταφέρονται από την παράδοση , δ) η εισαγωγή αγαθών , τα οποία αποστέλλονται ή 

µεταφέρονται από τον εισαγωγέα σε άλλο κράτος – µέλος και η παράδοση τους 

απαλλάσσεται ε)  η εισαγωγή αερίου µέσου του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου, 

καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας 

2. Στην εισαγωγή εφηµερίδων και περιοδικών ανταλλάσσεται η είσπραξη του 

οφειλόµενου φόρου. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται όταν οι εφηµερίδες και τα περιοδικά 

διανέµονται στην Ελλάδα από τον εισαγωγέα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η κάθε λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 41:ειδικό καθεστώς αγροτών 

 

1. Οι αγρότες , για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για την 

παροχή αγροτικών υπηρεσιών , υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού και 

δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή φόρου του παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις 
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αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών , τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της 

εκµετάλλευση τους. 

2. Η επιστροφή του φόρου ενεργείτε από το δηµόσιο µε καταβολή του αγρότη ποσού , 

το οποίο προκύπτει µε την εφαρµογή των κατ’ αποκοπή συντελεστών , στην αξία των 

παραδεδοµένων αγροτικών προϊόντων και των παρεχοµένων υπηρεσιών 

3. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση 

παράδοσης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε άλλους αγρότες που υπάγονται στο 

καθεστώς του άρθρου αυτού. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 30,31,32,36 και 38 δεν εφαρµόζονται για τους αγρότες που 

υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού. 

5. Οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από δικό τους κατάστηµα, 

καθώς και αυτή που πραγµατοποιούν εξαγωγές ή παράδοση προϊόντων παραγωγής 

τους από άλλο κράτος – µέλος. 

6. Οι αγρότες µπορούν να µετατάσσονται από ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο 

κανονικό και αντίστροφα, µε δήλωση τους στον αρµόδιο της ∆.Ο.Υ. 

7. Οι  µετατασσόµενοι είναι υποχρεωµένοι να συντάσσουν, σε θεωρηµένες από τον 

αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ καταστάσεις , µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από 

την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. 

8. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζεται ότι η επιστροφή του φόρου στους αγρότες 

ενεργείται για λογαριασµό του δηµοσίου από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό.   

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η έρευνα ασχολείται µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας , ένα είδους κρατικού, 

έµµεσου πραγµατικού φόρου, ο οποίος επιβάλλεται επί των συγκεκριµένων 

συναλλαγών, ως νόµος ορίζει και εφαρµογή του άρχισε την 01/01/1987 , ο ερχόµενος 
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να αντικαταστήσει µια σειρά έµµεσων φόρων, οι οποίοι ήσαν πάρα πολύ και 

δυσνόητοι ήταν µία από της µεγαλύτερες φορολογικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν ποτέ 

στην χώρα µας , οπότε τότε έγιναν πολλές µεταβολές µε ερµηνευτικές (ΠΟΛ) ούτος 

ώστε ο ΦΠΑ να απλοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό και να εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία 

στην αγορά. 

Με το ΦΠΑ το κράτος εισπράττει φόρο από κάθε συναλλαγή επιβαρύνοντας τον 

τελευταίο καταναλωτή. Υπάρχουν όµως και εξαιρέσεις οι οποίες εφαρµόζοντας τες 

στην πράξη (τραπεζικές συναλλαγές, Άγιο Όρος, επενδυτικά προγράµµατα , δικηγόροι 

, συµβολαιογράφοι  κλπ) κατά την γνώµη µας θα έπρεπε να πριµοδοτούνται και όχι να 

εξαιρούνται . Υπάρχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης έτσι ώστε ο ΦΠΑ να αποφέρει 

περισσότερα κέρδη µε σωστότερη εφαρµογή του. 

Όπως είναι φυσικό όσο µεγαλύτερος συντελεστής του ΦΠΑ υφίσταται στην αγορά για 

τις συναλλαγές τόσο πιο πολύ οδηγεί αποτρεπτικά τους καταναλωτές. Ειδικότερα σε 

περιόδους οικονοµικής κρίσης , όπως βρισκόµαστε σήµερα , όπου ο καταναλωτής 

δυσκολεύεται να αγοράσει πολλές φορές ακόµα και τα βασικά προϊόντα , η αγορά 

παραλύει διότι γίναµε όλοι υπερκαταναλωτικοί και καταναλώνουµε περισσότερα µέσα 

από τις διαφηµίσεις και φανταχτερά πράγµατα. Επιθυµητός στόχος όλης της αγοράς θα 

πρέπει να είναι η µείωση των συντελεστών ΦΠΑ ούτως ώστε ο καταναλωτής να έχει 

την ευχέρεια και την δυνατότητα να καταναλώνει γρηγορότερα. Επίσης , για ειδικές 

περιπτώσεις της οικονοµίας πρέπει να υφίσταται ΦΠΑ µηδενικός (πχ παραµεθόριες – 

άγονες περιοχές ) , σε όλες τις συναλλαγές και σε περισσότερα κυρίως βασικά προϊόντα 

πρώτης ανάγκης. 

Τέλος , το κράτος πρέπει να πριµοδοτεί τον καταναλωτή που καταβάλει πολύ ΦΠΑ , 

µε σκοπό την τόνωση των δηµοσίων εσόδων και οι καταναλωτές να µην 

δυσανασχετούν.  
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