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Θέμα: Δπηζηξνθή ΦΠΑ ζηνπο αγξόηεο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο κε ηελ εθαξκνγή
ηνπ θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή 5%.
ε ζπλέρεηα ηεο ΑΤΟ ΠΟΛ. 1144/20.10.2010, ΦΔΚ 1759/Β/10.11.2010, παξέρνληαη
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ γηα
ηελ επηζηξνθή ζηνπο αγξόηεο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη’ απνθνπή
ζπληειεζηή 5%, σο εμήο:
1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κώδηθα
ΦΠΑ (λ.2859/2000), όπσο ηζρύνπλ από 23.4.2010 (λ.3842/10), θαη θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ
ΠΟΛ.1100/24.6.2010, νη αγξόηεο ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο, δηθαηνύληαη επηζηξνθή ΦΠΑ κε
ηελ εθαξκνγή θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή 5% ζηελ αμία ησλ πσιήζεσλ αγξνηηθώλ
πξντόλησλ παξαγσγήο ηνπο από δηθό ηνπο θαηάζηεκα ή από ιατθέο αγνξέο ή ιόγσ
εμαγσγήο ή παξάδνζεο ζε άιιν θξάηνο – κέινο.
2. Με ηελ απόθαζε ΠΟΛ.1144/20.10.2010, νξίζηεθε όηη ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ
πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηείηαη δηα ζπκςεθηζκνύ κε ην θόξν εθξνώλ πνπ πξνθύπηεη γηα
θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν, από ηηο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππάγνληαη ζην θαλνληθό
θαζεζηώο ΦΠΑ. Ο ζπκςεθηζκόο απηόο πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα κε ηελ πεξηνδηθή δήισζε
πνπ ππνβάιιεηαη. Δηδηθόηεξα, ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο
αμίαο ησλ πσιήζεσλ από ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηνλ ζπληειεζηή 5%,
αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδηθό 402 ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο, έληππν Φ2, 050 – ΦΠΑ, έθδνζε
2010. εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εμαγσγέο ή
ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο, ην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδ. 402 ζα πξέπεη λα
ηζνύηαη κε ην απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ πνζνύ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδ.
307 επί 5%.

Όζνλ αθνξά ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε, ζπκπιεξώλνληαη νη θσδηθνί 668 θαη 688,
έληππν Φ1, 009/10 ΦΠΑ, έθδνζε 2010, κε ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ θαη κε ηνλ θόξν 5%
πνπ αλαινγεί αληηζηνίρσο. εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί εμαγσγέο ή ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο, ην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ
θσδ. 668 ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θσδ. 607.
3. Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, νη αγξόηεο πνπ πσινύλ
πξντόληα δηθήο ηνπο παξαγσγήο από δηθό ηνπο θαηάζηεκα ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε
βηβιίνπ εζόδσλ εμόδσλ από 1.7.2010, θαη όζνη ηα πσινύλ ζηηο ιατθέο αγνξέο από
1.10.2010. Σν εηδηθό ζηνηρείν απνηειεί ην δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ εγγξαθή ζην ηεξνύκελν
βηβιίν, σο ζηνηρείν θόζηνπο γηα ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αγξόηε πνπ έρεη
δηθαίσκα επηζηξνθήο κε ηνλ θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή 5%. Τπελζπκίδεηαη επίζεο όηη ην
εηδηθό απηό ζηνηρείν δελ επηβαξύλεηαη κε ΦΠΑ.
4. Σν πεξηερόκελν ηνπ εηδηθνύ ζηνηρείνπ γηα ηελ παξάδνζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ
από ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αγξόηε, όπσο νξίζηεθε
κε ην ππόδεηγκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ απόθαζε ΠΟΛ.1144/10, είλαη αλάινγν κε ην
πεξηερόκελν ηνπ εηδηθνύ ζηνηρείνπ ηεο απόθαζεο Π.6793/647/7.10.86, ε νπνία θαη
θαηαξγήζεθε κε ηελ λέα απόθαζε. εκεηώλεηαη όηη δελ νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν ρξώκα γηα
ην πξσηόηππν ηνπ ζηνηρείνπ. Ωο εθ ηνύηνπ ζηειέρε πνπ έρνπλ ζεσξεζεί κε ηελ
πξντζρύνπζα απόθαζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη εμαληιήζεώο ηνπο, αξθεί
από ην πεξηερόκελό ηνπο λα πξνθύπηνπλ ηα δεδνκέλα πνπ νξίδνληαη ζην ππόδεηγκα πνπ
πξνζαξηάηαη ζηελ ΑΤΟ ΠΟΛ 1144/10.
5. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4.γ΄, ηνπ
άξζξνπ 41, νη αλσηέξσ αγξόηεο παξακέλνπλ ζην εηδηθό θαζεζηώο ηνπ άξζξνπ 41 θαη
δηθαηνύληαη επηζηξνθή ΦΠΑ κε εθαξκνγή ηνπ θαη’ απνθνπή ζπληειεζηή 11%, γηα ηηο
πσιήζεηο αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ηηο παξνρέο ππεξεζηώλ πξνο άιινπο σποκείμενοσς
ζηο θόρο. Η επηζηξνθή απηή πξαγκαηνπνηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ ΑΤΟ
Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/ 3.2.88, κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε αμία
ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη παξνρώλ ππεξεζηώλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηα νηθεία
νόμιμα παραζηαηικά, πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηηο πσιήζεηο πξνο άιινπο ππνθείκελνπο
ζην θόξν.
6. Δπηζεκαίλεηαη όηη δηθαίσκα επηζηξνθήο θαη ζπκςεθηζκνύ κε ηελ πεξηνδηθή
δήισζε έρνπλ κόλν νη αγξόηεο πνπ πσινύλ αποκλειζηικά προϊόνηα δικής ηοσς
παραγωγής ζε ιατθέο αγνξέο ή από δηθό ηνπο θαηάζηεκα ή πξαγκαηνπνηνύλ εμαγσγέο ή
ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο πξντόλησλ ηνπο θαη νη νπνίνη έρνπλ εληαρζεί ζην εηδηθό
θαζεζηώο αγξνηώλ θαη παξακέλνπλ ζε απηό θαηά ην δηάζηεκα πνπ εληάζζνληαη
παξάιιεια ζην θαλνληθό θαζεζηώο ΦΠΑ γηα ηηο ελ ιόγσ πσιήζεηο.
7. εκεηώλεηαη ηέινο όηη αγξόηεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θαλνληθό θαζεζηώο γηα ην
ζύλνιν ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο κπνξνύλ λα κεηαηαρζνύλ ζην εηδηθό θαζεζηώο γηα ηελ
αγξνηηθή ηνπο παξαγσγή, από ηελ αξρή θάζε έηνπο, παξακέλνληαο βεβαίσο ζην θαλνληθό
θαζεζηώο γηα πσιήζεηο πξντόλησλ ηνπο ζε ιατθέο αγνξέο, ή από δηθό ηνπο θαηάζηεκα
θαζώο θαη γηα εμαγσγέο ή ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο πξντόλησλ ηνπο, εθόζνλ πθίζηαληαη
ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο.
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