
 

 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενθμζρωςθ: 6/5/2021 11:40 πμ ςελ. 1/6 ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ / ΦΡΑ 

 

 ΔΑΜΟΛΟΓΙΟ / ΦΠΑ  

 

1. Ε 
Ποια θ διαφορά ειςαγωγισ και ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ; 
 

 Α 
*Ειςαγωγι αγακϊν  
κεωρείται θ είςοδοσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ αγακϊν προερχόμενων από τρίτεσ (εκτόσ  
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) χϊρεσ και φορολογείται αντικειμενικά, χωρίσ να λαμβάνεται  
υπόψθ θ ιδιότθτα του ειςαγωγζα, δθλαδι χωρίσ να εξετάηεται αν ο ειςαγωγζασ είναι  
υποκείμενοσ ςτο φόρο ι όχι, ι αν αυτόσ ενεργεί κατά τθν ειςαγωγι μζςα ςτα πλαίςια  
άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του. Συνεπϊσ θ ειςαγωγι αγακϊν κα  
φορολογθκεί ακόμα και όταν ειςαγωγζασ είναι πρόςωπο που δεν αςκεί καμία  
οικονομικι δραςτθριότθτα (ιδιϊτθσ). Επιπλζον, θ ειςαγωγι φορολογείται ανεξάρτθτα  
αν αποτελεί απόρροια ςυναλλαγισ με αντάλλαγμα, δωρεάσ, μίςκωςθσ κλπ..  
* Ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν  
κεωρείται θ απόκτθςθ αγακϊν που αποςτζλλονται ι μεταφζρονται ςτον αποκτϊντα  
από τον πωλθτι ι τον ίδιο τον αποκτϊντα ι από πρόςωπο που ενεργεί για λογαριαςμό  
τουσ, ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ από άλλο κράτοσ μζλοσ από το οποίο αναχϊρθςε θ  
αποςτολι ι θ μεταφορά του αγακοφ.  
Η ενδοκοινοτικι απόκτθςθ αγακϊν φορολογείται όταν ςυντρζχουν οι εξισ  
προχποκζςεισ: 

 να πρόκειται για αγακά που μεταφζρονται ςτθν Ελλάδα από άλλο κράτοσ μζλοσ, 
ο αποκτϊν (αγοραςτισ) να είναι υποκείμενο ςτο φόρο πρόςωπο ι μθ  
υποκείμενο ςτο φόρο νομικό πρόςωπο, που ενεργεί με τθν ιδιότθτα του  
υποκειμζνου ςτο φόρο,  

 ο πωλθτισ να είναι υποκείμενοσ ςτο φόρο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, να μθν 
απαλλάςςεται λόγω φψουσ ακακαρίςτων εςόδων ςτθ χϊρα του, οφτε να  
πραγματοποιεί παραδόςεισ αγακϊν, για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολογίασ  
βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ,  

 θ ςυναλλαγι να πραγματοποιείται από επαχκι αιτία δθλ. να υπάρχει  
αντάλλαγμα ςε χριμα ι είδοσ,  

 θ ςυναλλαγι να πραγματοποιείται ςτα πλαίςια άςκθςθσ τθσ οικονομικισ     
δραςτθριότθτασ τόςο του πωλθτι όςο και του αγοραςτι.  

Ειδικότερα, θ ενδοκοινοτικι απόκτθςθ καινοφργιου μεταφορικοφ μζςου υπόκειται ςε  
φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ ανεξάρτθτα από τθν ιδιότθτα του εγκατεςτθμζνου ςτο  
εςωτερικό τθσ χϊρασ προςϊπου.  

   

 
2. Ε 

Κατά τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων πώσ διαμορφώνεται θ φορολογθτζα αξία για τθν 
επιβολι του Φ.Π.Α.; 
 

 Α 
Σφμφωνα με το άρκρο 20 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου 
Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν, θ φορολογθτζα αξία 
διαμορφϊνεται από: 

 τθ δαςμολογθτζα αξία, όπωσ προςδιορίηεται από τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ διατάξεισ 
(δθλ. τθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι - τιμολογιακι τιμι, ςτθν οποία 
προςτίκεται ςτοιχεία, όπωσ, ζξοδα μεταφοράσ και αςφάλιςθσ, προμικειεσ, royalties 
κ.λ.π), 

 τουσ δαςμοφσ, φόρουσ, τζλθ, ειςφορζσ και δικαιϊματα που οφείλονται εκτόσ του 
εςωτερικοφ τθσ χϊρασ, κακϊσ και από όςα ειςπράττονται κατά τθν ειςαγωγι υπζρ 
του Δθμοςίου ι τρίτων, εκτόσ από το ποςόν του φόρου προςτικεμζνθσ αξίασ, 
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 τα παρεπόμενα ζξοδα τθσ ειςαγωγισ αγακϊν, όπωσ τα ζξοδα προμικειασ, μεςιτείασ, 
τόκων, ςυςκευαςίασ, φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αςφάλιςθσ και μεταφοράσ μζχρι του 
πρϊτου τόπου προοριςμοφ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφόςον και κατά το μζροσ 
που δεν ζχουν περιλθφκεί ςτθ δαςμολογθτζα αξία, 

 τα ζξοδα τα οποία πραγματοποιοφνται για τυχόν μεταφορά των αγακϊν από τον 
πρϊτο τόπο προοριςμοφ ςε άλλο τόπο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςτο εςωτερικό 
άλλου Κράτουσ-Μζλουσ τθσ Κοινότθτασ που είναι γνωςτόσ κατά τον χρόνο 
τελωνιςμοφ των εμπορευμάτων και τθ κζςθ τουσ ςε ανάλωςθ 

  

 
3. Ε 

Σι κεωρείται «μεταφορικό μζςο» για ςκοποφσ Φ.Π.Α.; 
 
 

 Α 
Για ςκοποφσ Φ.Ρ.Α., «μεταφορικά μζςα» κεωροφνται  

 τα ςκάφθ μικουσ άνω των 7,5 μζτρων  

 τα αεροςκάφθ των οποίων το ςυνολικό βάροσ κατά τθν απογείωςθ υπερβαίνει 
τα 1.550 χιλιόγραμμα  

 τα χερςαία οχιματα με κινθτιρα κυβιςμοφ άνω των 48 κυβικϊν εκατοςτϊν ι 
ιςχφοσ άνω των 7,2 kW, τα οποία προορίηονται για τθ μεταφορά προςϊπων ι 
εμπορευμάτων. 

  

 
4. Ε 

Ποια μεταφορικά μζςα κεωροφνται καινοφργια για ςκοποφσ Φ.Π.Α.; 
 

 Α 
Τα μεταφορικά μζςα κεωροφνται «καινοφργια» ςτισ εξισ περιπτϊςεισ : 
α) για τα χερςαία οχιματα με κινθτιρα, όταν κατά τθν παράδοςι τουσ (πϊλθςθ):    
αα) ζχουν διανφςει λιγότερα από 6.000 χιλιόμετρα ι  
ββ) δεν ζχουν παρζλκει ζξι (6) μινεσ από τθ κζςθ τουσ ςε πρϊτθ κυκλοφορία,  
β) για τα πλοία, εφόςον παραδίδονται εντόσ τριϊν μθνϊν (3) από τθν πρϊτθ τουσ κζςθ 
ςε κυκλοφορία ι προτοφ το πλοίο πραγματοποιιςει 100 ϊρεσ πλεφςθσ, 
γ) για τα αεροςκάφθ, εφόςον παραδίδονται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν πρϊτθ τουσ 
κζςθ ςε κυκλοφορία ι προτοφ το αεροςκάφοσ πραγματοποιιςει 40 ϊρεσ πτιςθσ. 

  

 
5. Ε 

Ποφ καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. κατά τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων; Ο Φ.Π.Α. αποτελεί 
κόςτοσ για τισ επιχειριςεισ; 

 

 Α 
Ο Φ.Ρ.Α. κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν, τθν ενδοκοινοτικι απόκτθςθ καινοφργιων 
μεταφορικϊν μζςων (οχθμάτων, πλοίων, αεροςκαφϊν), υποκείμενων ςε Ε.Φ.Κ. αγακϊν, 
κακϊσ και μεταχειριςμζνων οχθμάτων, υπαγόμενων ςε τζλοσ ταξινόμθςθσ, 
καταβάλλεται ςτο Τελωνείο με τθν υποβολι του αντίςτοιχου τελωνειακοφ 
παραςτατικοφ *Ενιαίου Διοικθτικοφ Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.) ειςαγωγισ ι Ειδικισ Διλωςθσ+. 
Ο Φ.Ρ.Α. που καταβάλλεται ςτο Τελωνείο αναγράφεται ςτθ Διλωςθ Φ.Ρ.Α. που 
υποβάλλει ο υποκείμενοσ ςτον φόρο ειςαγωγζασ, ϊςτε να ζχει το δικαίωμα ζκπτωςθσ 
του ποςοφ Φ.Ρ.Α. που ζχει καταβλθκεί ςτο Τελωνείο. Κατά ςυνζπεια, ο Φ.Ρ.Α. δεν 
αποτελεί κόςτοσ για τισ επιχειριςεισ. 

  

 
6. Ε 

Ποιεσ είναι  οι ςθμαντικότερεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ, ο τόποσ καταβολισ του 
Φ.Π.Α. και ποια θ διαδικαςία  που ακολουκείται για τθν απόκτθςθ μεταχειριςμζνων 
Ι.Χ. αυτοκινιτων από χώρεσ τθσ Ε.Ε.; 
 

 Α 
Οι ςθμαντικότερεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ που επιβάλλονται ςτα μεταχειριςμζνα Ι.Χ. 
αυτοκίνθτα που αποκτοφνται από τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. είναι το Τζλοσ Ταξινόμθςθσ 
(Τ.Τ.) και ο  Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.). 
Ωσ προσ τον Φ.Ρ.Α.: 
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α) Ωσ προσ το κζμα του τόπου καταβολισ του Φ.Ρ.Α. ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν 
ερϊτθςθ με α/α 7. 
β) Ωσ προσ τον ςυντελεςτι Φ.Ρ.Α. και τθ διαμόρφωςθ τθσ Φορολογθτζασ Αξίασ Φ.Ρ.Α., 
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ερϊτθςθ με α/α 2.  

  

 
7. Ε 

Πότε καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. ςτθν Ελλάδα και πότε ςτθ χώρα αγοράσ, όταν 
αγοράηονται από εγκατεςτθμζνα ςτθ χώρα μασ πρόςωπα αυτοκίνθτα, μοτοςικλζτεσ 
κ.λ.π. από πωλθτζσ εγκατεςτθμζνουσ ςε άλλεσ χώρεσ τθσ Ε.Ε. και ποια θ διαδικαςία  
μεταφοράσ των ειδών αυτών ςτθ χώρα μασ;  
 

 Α 
Ο Φ.Ρ.Α. καταβάλλεται ςτθν Ελλάδα όταν αγοράηονται:  
1) καινοφργια αυτοκίνθτα ι μοτοςικλζτεσ από οποιονδιποτε αγοραςτι εγκατεςτθμζνο 
ςτθ χϊρα μασ,  
2) μεταχειριςμζνα επιβατικά αυτοκίνθτα μζχρι εννζα (9) κζςεων μαηί με τθ κζςθ του 
οδθγοφ, από εγκατεςτθμζνεσ ςτθ χϊρα μασ εταιρείεσ πϊλθςθσ ι μίςκωςθσ αυτοκινιτων 
ι μεταφοράσ προςϊπων με κόμιςτρο (εμπόρουσ αυτοκινιτων, εκμεταλλευτζσ ΤΑΧΙ, 
εταιρείεσ ενοικίαςθσ αυτοκινιτων), από πωλθτζσ ενταγμζνουσ ςτο κανονικό κακεςτϊσ 
Φ.Ρ.Α. και  
3) μεταχειριςμζνα φορτθγά αυτοκίνθτα από τουσ αγοραςτζσ που αναφζρονται ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ β’, κακϊσ και από οποιονδιποτε  άλλο επιτθδευματία (φυςικό 
ι νομικό πρόςωπο) που αςκεί ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθ χϊρα μασ, 
από πωλθτζσ ενταγμζνουσ ςτο κανονικό κακεςτϊσ Φ.Ρ.Α.  
Οι αγοραςτζσ των περιπτϊςεων β’ και γ’ υποχρεοφνται, πριν από τθν πραγματοποίθςθ 
τθσ αγοράσ, να εγγράφονται, μζςω τθσ αρμόδιασ για τθ φορολογία τουσ Δθμόςιασ 
Οικονομικισ Υπθρεςίασ (Δ.Ο.Υ.), ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα VIES, προκειμζνου οι 
εγκατεςτθμζνοι ςτα άλλα Κράτθ- Μζλθ τθσ Ε.Ε. πωλθτζσ να εκδίδουν τα τιμολόγια χωρίσ 
Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν.  
Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται ςτθ χώρα πώλθςθσ ςτισ περιπτώςεισ αγοράσ:  
1) μεταχειριςμζνων μεταφορικϊν μζςων από αγοραςτζσ εγκατεςτθμζνουσ ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ οι οποίοι δεν αςκοφν ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα 
(ιδιϊτεσ, κ.τ.λ.), από πωλθτζσ ενταγμζνουσ ςτο κανονικό κακεςτϊσ Φ.Ρ.Α. και 
2) μεταχειριςμζνων μεταφορικϊν μζςων από οποιοδιποτε πρόςωπο εγκατεςτθμζνο 
ςτθ χϊρα μασ όταν ο εγκατεςτθμζνοσ ςε άλλο Κράτοσ- Μζλοσ πωλθτισ είναι ενταγμζνοσ 
ςτο ειδικό κακεςτϊσ Φορολογίασ Ρερικωρίου Κζρδουσ και ενεργεί τθν πϊλθςθ με το 
κακεςτϊσ αυτό.  
Για τθν εφαρμογι του Φ.Ρ.Α.: 

 κεωρείται μεταχειριςμζνο ζνα αυτοκίνθτο, όταν κατά τθν παράδοςι του (πϊλθςθ), 
αφενόσ ζχουν παρζλκει τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ από τθ κζςθ του ςε πρϊτθ 
κυκλοφορία (από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ πρϊτθσ άδειασ κυκλοφορίασ) και 
αφετζρου ζχει διανφςει περιςςότερα από ζξι χιλιάδεσ (6.000) χιλιόμετρα. Πταν δεν 
ςυντρζχει καμία ι μόνο μία από τισ παραπάνω προχποκζςεισ, το αυτοκίνθτο 
κεωρείται, όςον αφορά το Φ.Ρ.Α. καινοφργιο.  

 Η καταβολι του Φ.Ρ.Α. ςτθ χϊρα αγοράσ, πρζπει να προκφπτει από το τιμολόγιο 
πϊλθςθσ. 

 Πταν ο πωλθτισ είναι ιδιϊτθσ, το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό πϊλθςθσ πρζπει να είναι 
κεωρθμζνο από τθν Ελλθνικι Ρροξενικι Αρχι τθσ χϊρασ, ςτθν οποία 
πραγματοποιείται θ πϊλθςθ.  

 Στθν περίπτωςθ που ο πωλθτισ είναι ιδιϊτθσ, είναι απαραίτθτο τα ςτοιχεία του 
προςϊπου ςτο όνομα του οποίου ζχει εκδοκεί θ τελευταία άδεια κυκλοφορίασ, να 
ςυμπίπτουν με το πρόςωπο που αναφζρεται ωσ πωλθτισ ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
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πϊλθςθσ. 

  

 
8. Ε 

Ποιοσ είναι ο ςυντελεςτισ Φ.Π.Α. που εφαρμόηεται κατά τθν ειςαγωγι 
εμπορευμάτων; 
 

 Α 
Κατά τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων, ο ςυντελεςτισ Φ.Ρ.Α. ανζρχεται ςε 24%  επί τθσ 
φορολογθτζασ αξίασ, με εξαίρεςθ τα είδθ του Ραραρτιματοσ III του «Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» 
για τα οποία ο ςυντελεςτισ ανζρχεται ςε 13%.  
Μζχρι τθν 30.06.2021 (Υπουργικι Απόφαςθ A. 1272/2020- ΦΕΚ 5597/Β/21-12-2020)για 
τα νθςιά Λζςβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λζρο, οι ςυντελεςτζσ του φόρου μειϊνονται κατά 
τριάντα τοισ εκατό (30%), δθλαδι ο κανονικόσ ςυντελεςτισ Φ.Ρ.Α. ανζρχεται ςε 17%, 
ενϊ ο μειωμζνοσ ςυντελεςτισ Φ.Ρ.Α. ανζρχεται ςε 9%, εφόςον πρόκειται για αγακά, τα 
οποία κατά τον χρόνο που ο φόροσ γίνεται απαιτθτόσ: 
α) βρίςκονται ςτα νθςιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο ςτο φόρο που είναι 
εγκαταςτθμζνοσ ςτα νθςιά αυτά, 
β) πωλοφνται με προοριςμό τα νθςιά αυτά από υποκείμενο ςτο φόρο, εγκαταςτθμζνο 
ςε οποιοδιποτε μζροσ του εςωτερικοφ τθσ χϊρασ, προσ αγοραςτι υποκείμενο ι προσ 
μθ υποκείμενο ςτο φόρο νομικό πρόςωπο, εγκαταςτθμζνο ςτα νθςιά αυτά, 
γ) αποςτζλλονται ι μεταφζρονται προσ υποκείμενο ςτο φόρο ι προσ μθ υποκείμενο ςτο 
φόρο νομικό πρόςωπο που είναι εγκαταςτθμζνο ςτα νθςιά αυτά, ςτα πλαίςια τθσ 
ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ αγακϊν, 
δ) ειςάγονται ςτα νθςιά αυτά. 
Η πιο πάνω μείωςθ των ςυντελεςτϊν δεν ιςχφει για τα καπνοβιομθχανικά προϊόντα και 
τα μεταφορικά μζςα. 
Τζλοσ, ςυντελεςτισ Φ.Ρ.Α. 6% ενδεικτικά εφαρμόηεται κατά τθν ειςαγωγι :  
- φαρμάκων για τθν ιατρικι του ανκρϊπου των δαςμολογικϊν κλάςεων 3003 & 3004,  
- εμβολίων για τθν ιατρικι του ανκρϊπου τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 3002, 
- βιβλίων τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 4901,  
- βιβλίων με εικόνεσ για παιδιά τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 4903,   
- εφθμερίδων και περιοδικϊν εκδόςεων τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 4902, 
-παραςκευάςματα και αντιδραςτιρια που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ιατρικι του 
ανκρϊπου 
- θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ 2716, του φυςικοφ αερίου 
δαςμολογικισ κλάςθσ 2711 και τθσ κζρμανςθσ μζςω δικτφου (τθλεκζρμανςθ) και 
- μπαςτουνιϊν λευκϊν (ΔΚ 6602) και γραφομθχανϊν με χαρακτιρεσ Braille (ΔΚ 8472), τα 
οποία προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία όραςθσ. 
Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςτα πλαίςια τθσ προςπάκειασ λιψθσ μζτρων για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ κατόπιν ςχετικισ τροποποίθςθσ τθσ οδθγίασ ΦΡΑ 
112/2006/EC, ςφμφωνα με το άρκρο 73 του νόμου 4764/2020 τροποποιικθκε το άρκρο 
21 του Κϊδικα ΦΡΑ, προκειμζνου να εφαρμόηεται  μθδενικόσ ςυντελεςτισ Φ.Ρ.Α. ςε 
εμβόλια και in vitro διαγνωςτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τθν πρόλθψθ και τθ 
διάγνωςθ τθσ νόςου Covid-19 και ςε ςυναφείσ υπθρεςίεσ ζωσ και τισ 31-12-2022. 
Οι ςυντελεςτζσ Φ.Ρ.Α. που εφαρμόηονται κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν εφαρμόηονται και 
για τισ λοιπζσ φορολογθτζεσ πράξεισ τθσ παράδοςθσ και τθσ ενδοκοινοτικισ απόκτθςθσ 
αγακϊν. 

  

 
9. Ε 

Ποιεσ προχποκζςεισ και ποια δικαιολογθτικά απαιτοφνται για να είναι δυνατι θ 
απαλλαγι από το Φ.Π.Α. για αγορζσ εγχώριων προϊόντων ι ειςαγόμενων από τρίτεσ 
προσ τθν Ε.Ε. χώρεσ, τα οποία προορίηονται να εξαχκοφν ςε τρίτεσ χώρεσ ι να 
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πωλθκοφν ςε άλλεσ Κοινοτικζσ χώρεσ, αυτοφςια ι μεταποιθμζνα; 
 

 Α 
α) Οι Ελλθνικζσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ μποροφν να τφχουν απαλλαγισ από το  
Φ.Ρ.Α. για τα αγακά που αγοράηουν  από το εςωτερικό τθσ χϊρασ, με ςκοπό να τα 
εξάγουν ςε τρίτεσ χϊρεσ ι να τα πωλιςουν ςε άλλεσ Κοινοτικζσ χϊρεσ, αυτοφςια ι 
μεταποιθμζνα, με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται με τθν αρικ. ΡΟΛ 
1167/2015 (Β’ 1808, ΑΔΑ: 64ΒΥΗ-584) Απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων 
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν.  
β) Οι παραπάνω επιχειριςεισ μποροφν να τφχουν απαλλαγισ από το Φ.Ρ.Α. και για τα 
αγακά που ειςάγουν ςτθ χϊρα μασ από τρίτεσ προσ τθν Κοινότθτα χϊρεσ, με ςκοπό να 
τα εξάγουν  ςε τρίτεσ χϊρεσ ι να τα πωλιςουν ςε άλλεσ Κοινοτικζσ χϊρεσ, αυτοφςια ι 
μεταποιθμζνα, με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται με τθν αρικ. ΡΟΛ 
1194/2015 (Β’ 1968, ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ) Απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων 
Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν (ςχετικι θ αρικ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5020798 
ΕΞ2015/5.10.2015 εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων -  Γ.Γ.Δ.Ε.). 
Η απαλλαγι χορθγείται, με τθν προςκόμιςθ Ειδικοφ Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγισ 
από το Φ.Ρ.Α., το οποίο εκδίδεται από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

  

 
10. Ε 

Ποια εμπορεφματα απαλλάςςονται από τθν καταβολι Φ.Π.Α., όταν εξάγονται ςε 
τρίτεσ προσ τθν Ε.Ε. χώρεσ;  
 
 

 Α 
Η εξαγωγι αγακϊν ςε τρίτεσ προσ τθν Ε.Ε. χϊρεσ, ανεξάρτθτα από το είδοσ και τθ φφςθ 
τουσ (αγακά για εμπορικι ι προςωπικι χριςθ), απαλλάςςεται από το Φ.Ρ.Α., ωσ εξισ :  
α) Στθν περίπτωςθ, κατά τθν οποία τα αγακά εξάγονται από τον ίδιο τον πωλθτι ι από 
άλλο πρόςωπο που ενεργεί για λογαριαςμό του πωλθτι απαιτείται:  
αα) Υποβολι τελωνειακοφ παραςτατικοφ εξαγωγισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
ενωςιακισ τελωνειακισ νομοκεςίασ. Επί του οικείου τελωνειακοφ παραςτατικοφ 
εξαγωγισ δθλϊνεται ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) του υποκειμζνου ςτο 
φόρο πωλθτι-εξαγωγζα.  
ββ) Τιμολόγιο πϊλθςθσ που εκδίδεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4308/2014 (Α’ 
251) «Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ», με τθν 
ζνδειξθ «ΑΡΑΛΛΑΓΗ ΑΡΟ ΦΡΑ - ΑΘΟ 24 ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κφρωςθ Κϊδικα 
Φ.Ρ.Α.» «ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Ρ.Α.» και δθλϊνεται επί του οικείου τελωνειακοφ παραςτατικοφ 
εξαγωγισ. Ειδικά, για τισ λιανικζσ πωλιςεισ αγακϊν που ενεργοφνται από υποκείμενο 
ςτο Φ.Ρ.Α. πωλθτι-εξαγωγζα εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα ςε αγοραςτι-ιδιϊτθ 
εγκατεςτθμζνο εκτόσ Ε.Ε. δφναται να εκδίδεται, κατά τισ διατάξεισ του ανωτζρω νόμου, 
ςτοιχείο λιανικισ πϊλθςθσ (απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ) από τθν οποία να προκφπτουν 
τα ςτοιχεία του πελάτθ. 
γγ) Αποδεικτικό εξόδου των αγακϊν από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε., όπωσ 
προκφπτει από το θλεκτρονικό μινυμα ΙΕ 599 «Γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ εξαγωγισ» 
- «Export Notification», το οποίο εκδίδεται από το Τελωνείο Εξαγωγισ, μζςω του 
υποςυςτιματοσ Ελζγχου Εξαγωγϊν του ICISnet. Σε περίπτωςθ υποβολισ από τον 
υποκείμενο ςτο φόρο πωλθτι-εξαγωγζα του οικείου τελωνειακοφ παραςτατικοφ 
εξαγωγισ ςε άλλο Κράτοσ- Μζλοσ, κατά τισ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ τελωνειακισ 
νομοκεςίασ, οποιοδιποτε αποδεικτικό εξόδου των αγακϊν από το τελωνειακό ζδαφοσ 
τθσ Ε.Ε., το οποίο παρζχεται από αρμόδια τελωνειακι αρχι άλλου Κράτουσ- Μζλουσ τθσ 
Ε.Ε. 
δδ) Τραπεηικό μζςο πλθρωμισ από το οποίο κα προκφπτει θ καταβολι του αντιτίμου 
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τθσ αξίασ του τιμολογίου πϊλθςθσ, για κάκε ςυναλλαγι ξεχωριςτά ι ςυγκεντρωτικά για 
περιςςότερεσ ςυναλλαγζσ, κατά το μζροσ τθσ αντιπαροχισ που δεν καταβάλλεται ςε 
είδοσ και δεν ςυμψθφίηεται λογιςτικά ζναντι οφειλισ του αντιςυμβαλλομζνου.  
Στισ περιπτϊςεισ που για ςυγκεκριμζνεσ ςυναλλαγζσ ι για ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ, 
λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν τουσ, θ προςκόμιςθ τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ είναι 
αδφνατθ ι εξαιρετικά δυςχερισ, ο λόγοσ τθσ αδυναμίασ εξόφλθςθσ με τθ χριςθ 
τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ πρζπει να αναγράφεται πάνω ςτο ςϊμα του φορολογικοφ 
ςτοιχείου που εκδίδεται και να αποδεικνφεται με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.  
Επίςθσ, το ανωτζρω γεγονόσ κα γνωςτοποιείται ςτθν αρμόδια φορολογικι και 
τελωνειακι αρχι αποκλειςτικά πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ, 
προκειμζνου να αξιολογοφνται τα πραγματικά περιςτατικά κατά τθ διενζργεια του 
ελζγχου, ανεξαρτιτωσ του χρόνου που ο τελευταίοσ κα διενεργθκεί. Εφόςον, θ 
εξόφλθςθ τθσ ςυναλλαγισ γίνεται με μετρθτά ι παραδίδονται ςυναλλαγματικζσ οι 
οποίεσ εξοφλοφνται εκτόσ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ο υποκείμενοσ ςτο φόρο πωλθτισ 
υποχρεοφται να κατακζςει εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν πραγματοποίθςθ 
τθσ εξαγωγισ ςε τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί ςε οποιαδιποτε αναγνωριςμζνθ 
τράπεηα ι πιςτωτικό οργανιςμό το ποςό των μετρθτϊν που ειςζπραξε. 
β) Στθν περίπτωςθ, κατά τθν οποία τα αγακά εξάγονται εκτόσ τθσ Κοινότθτασ από τον μθ 
εγκατεςτθμζνο ςτο εςωτερικό τθσ Ε.Ε. αγοραςτι, υποκείμενο ι μθ ςτο φόρο πρόςωπο, 
ο οποίοσ δφναται ςε περιςταςιακι βάςθ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ τελωνειακζσ 
διατάξεισ να υποβάλλει τελωνειακά παραςτατικά εξαγωγισ, ακολουκείται θ εξισ 
διαδικαςία: 
αα) Ο υποκείμενοσ ςτο φόρο πωλθτισ των αγακϊν παραδίδει τα προσ εξαγωγι αγακά 
ςτον αγοραςτι, εκδίδοντασ τιμολόγιο πϊλθςθσ με Φ.Ρ.Α. ι απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4308/2014.  
ββ) Ο αγοραςτισ - εξαγωγζασ, εφόςον οι τελωνειακζσ αρχζσ κάνουν αποδεκτό το αίτθμα 
υποβολισ τελωνειακοφ παραςτατικοφ εξαγωγισ, αποςτζλλει ςτον πωλθτι, εντόσ 
ενενιντα (90) θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγωγισ, το θλεκτρονικό μινυμα ΙΕ 
599 «Γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ εξαγωγισ» - «Export Notification». Κατ’ εξαίρεςθ, το 
ανωτζρω αποδεικτικό δφναται να αποςτζλλεται ςε μεταγενζςτερο χρόνο, εφόςον 
δικαιολογείται από τα πραγματικά περιςτατικά τθσ ςυναλλαγισ. 
γγ) Ο πωλθτισ εξαγωγζασ εκδίδει πιςτωτικό τιμολόγιο ςτο όνομα του αγοραςτι - 
εξαγωγζα και καταβάλλει το ποςόν του Φ.Ρ.Α. ςε τραπεηικό λογαριαςμό του 
δικαιοφχου. 
γ) Στθν περίπτωςθ, κατά τθν οποία τα αγακά εξάγονται από εγκατεςτθμζνο ςε τρίτθ 
χϊρα αγοραςτι ταξιδιϊτθ: βλζπε ςχετικά, τισ απαντιςεισ ςτισ ςχετικζσ ςυχνζσ 
ερωτιςεισ για τουσ ταξιδιϊτεσ  

  

 
11. Ε 

Ποιεσ είναι οι επιβαρφνςεισ για τελωνιςμό, από τρίτθ χώρα, Η/Τ (και διάφορων 
θλεκτρονικών ειδών); 
 

 Α 
Ωσ προσ το Φ.Ρ.Α. : 
Οι ειςαγόμενοι από τρίτεσ χϊρεσ θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ επιβαρφνονται με 
ςυντελεςτι Φ.Ρ.Α., είκοςι τζςςερα  τοισ εκατό (24%). 
Οι μειωμζνοι ςυντελεςτζσ κατά τριάντα τοισ εκατό ιςχφουν για τα νθςιά Λζρο, Κω, Σάμο, 
Χίο και Λζςβο μζχρι τθν 30.06.2021 (Υπουργικι Απόφαςθ A. 1272/2020 -ΦΕΚ 
5597/Β/21-12-2020) 
 
 

 


