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ΘΔΜΑ: Απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ ηεο παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ξπζκίζεσλ ησλ δηπισκαηηθψλ
θαη πξνμεληθψλ ζρέζεσλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ
ηελ Διιάδα δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ ή ησλ κειψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Τηο θαησηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/00), φπσο ηζρχνπλ:
α) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11.
β) ησλ ππνπεξηπηψζεσλ αα), ββ) θαη δδ) ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 27.
γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27.
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηεο νδεγίαο αξηζ. 2006/112/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζχζηεκα ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο, φπσο ηζρχεη,
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ εθηειεζηηθνχ
θαλνληζκνχ 282/2011/ΔΔ ηνπ Σπκβνπιίνπ.
4. Τηο δηαηάμεηο ησλ θαησηέξσ Απνθάζεσλ ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ:
α) ΑΥΟ Π. 7089/703/22.10.86 (ΦΔΚ Β΄784/1986).
β) ) ΑΥΟ Π. 890/391/ΠΟΛ. 39/29.1.88 (ΦΔΚ Β΄107/1988).
γ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1285/1994 (ΦΔΚ Β΄ 15/1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΑΥΟ
ΠΟΛ.1080/1997 (ΦΔΚ 216 B΄/20.3.97).
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δ) ΑΥΟ 1026731/2487/ΠΟΛ 1068/17.2.1993 (ΦΔΚ Β΄205/93).
ε) ΑΥΟ 1030249/895/ΠΟΛ.1066/20.2.89 (ΦΔΚ Β΄ 219/89).
5. Τελ αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο ησλ απαιιαγψλ απφ
ΦΠΑ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ζηα πιαίζηα ησλ ξπζκίζεσλ ησλ
δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη γηα ηνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο
νξγαληζκνχο.
6. Τελ αξηζ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΔΚ 2792/Β/08.12.2011) απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ πεξί θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ησλ Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ Σαρηλίδε θαη Παληειή Οηθνλφκνπ,
7. Τν γεγνλφο φηη ε απφθαζε απηή δελ ζπλεπάγεηαη δαπάλε γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο, δεδνκέλνπ φηη ζεζπίδεη δηαδηθαζία εθαξκνγήο δηαηάμεσλ
ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ.
Απνθαζίδνπκε
Άξζξν 1
Γηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα
1. Γηθαηνχρα απαιιαγήο, απφ ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ), πξφζσπα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ αα), ββ) θαη δδ) ηεο πεξίπησζεο ζη' ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000) είλαη, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3:
α) Οη δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη νη πξνμεληθέο αξρέο, θαζψο θαη νη δηπισκαηηθνί
θαη πξνμεληθνί ππάιιεινη, θαη ην αιινδαπφ δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ
δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ.
β) Οη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ Διιάδα δηεζλείο νξγαληζκνί θαη
πξνζσπηθνχ ηνπο.

ηα κέιε ηνπ

γ) Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε
Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ θαζψο θαη νη
επξσπατθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηηο Κνηλφηεηεο.
δ) Οη δηεζλείο θαη επξσπατθνί νξγαληζκνί πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα
θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο, θαζψο θαη ηα εγθαηαζηεκέλα ζηελ Διιάδα Γξαθεία ησλ δηεζλψλ
θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο.
2. Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ
νξίδνληαη ζηα επφκελα άξζξα.
Άξζξν 2
Απαιιαζζφκελεο πξάμεηο
Απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο:
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α) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο
ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή
ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα, απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα.
β) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο
ηα δηθαηνχρα πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα, απφ
ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
γ) Ζ παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο
ηα δηθαηνχρα πξφζσπα, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ππεξεηνχλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ
Διιάδα.
Άξζξν 3
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο
Ζ απαιιαγή ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ρνξεγείηαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο:
α) Οη δηπισκαηηθέο θαη πξνμεληθέο απνζηνιέο, θαζψο θαη νη δηπισκαηηθνί θαη
πξνμεληθνί ππάιιεινη θαη ην αιινδαπφ δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ απαιιάζζνληαη
ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο.
β) Οη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο απαιιάζζνληαη εθφζνλ ηνχην
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηδξπηηθέο ηνπο ζπκβάζεηο, ηηο ζπκθσλίεο γηα ηα πξνλφκηα θαη ηηο
αζπιίεο ηνπο, ή ηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο.
γ) Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή
Τξάπεδα Δπελδχζεσλ θαζψο θαη νη επξσπατθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηηο
Κνηλφηεηεο απαιιάζζνληαη, ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ζρεηηθά κε ηα πξνλφκηα θαη ηηο
αζπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ή ηηο
ζπκθσλίεο γηα ηελ έδξα ηνπο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζηα φξηα πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηα θείκελα απηά. Απαιιάζζεηαη επίζεο ην πξνζσπηθφ ηνπο, εθφζνλ
ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηηο σο άλσ ζπκθσλίεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζηα φξηα
πνπ απηέο ζέηνπλ.
δ) Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα Γξαθεία ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ
νξγαληζκψλ απαιιάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα αλσηέξσ ζεκεία β) θαη
γ), θαηά πεξίπησζε.
ε) Υπφ ηελ επηθχιαμε αληίζεηεο πξφβιεςεο ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία β), γ) θαη δ), ηα αγαζά πνπ αγνξάδνπλ ή νη ππεξεζίεο πνπ
δέρνληαη ηα δηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα πξέπεη λα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά
γηα ηελ θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ, ησλ πξνμεληθψλ
αξρψλ ή ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ Γξαθείσλ ηνπο ή γηα θάιπςε
ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ
δηθαηνχληαη απαιιαγήο θαηά ηελ παξνχζα.
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ζη) Τα σο άλσ αγαζά θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη ζε ινγηθέο πνζφηεηεο ψζηε
λα θαιχπηνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο.
δ) Τα σο άλσ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη
πξνμεληθψλ αξρψλ θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ
νξγαληζκψλ θαη ησλ γξαθείσλ ηνπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα, δηθαηνχληαη ηεο
απαιιαγήο κφλν εθφζνλ είλαη θάηνρνη ηαπηφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ κε ηηο ελδείμεηο D, CC, Α, CE, θαη IO.
ε) Διάρηζην φξην, γηα απαιιαγή απφ ην ΦΠΑ, νξίδεηαη ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ
πελήληα επξψ (250 επξψ), ρσξίο ΦΠΑ, αλά ζπλαιιαγή, εθηφο απφ ηα εγθαηεζηεκέλα ζε
άιια θξάηε κέιε δηθαηνχρα πξφζσπα, γηα ηα νπνία νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο
θαζνξίδνληαη απφ ην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
Άξζξν 4
Γηαδηθαζία απαιιαγήο γηα ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή
ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ
ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα
1. Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα δηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα, γηα
αγνξέο αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ απφ εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα ππνθείκελνπο
ζην θφξν, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, ππνβάιινπλ ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Γ/λζε Δζηκνηππίαο-Εαινθψζηα 3, 106
71, Αζήλα), αίηεζε εηο δηπινχλ κε αλαιπηηθή αλαγξαθή ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πξφθεηηαη λα ιάβνπλ, βεβαησκέλε θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Υπεξεζία ηνπο.
2. Τν Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ εθφζνλ εγθξίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά κε
απαιιαγή απφ ην θφξν, βεβαηψλεη ην δηθαίσκα απηφ, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή δηάηαμε
ηνπ λφκνπ επί ηεο αίηεζεο θαη επηζηξέθεη ζην δηθαηνχρν πξφζσπν ην ζεσξεκέλν
αληίηππν ηεο αίηεζεο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζηεί ζηνλ πξνκεζεπηή.
3. Ο πσιεηήο ησλ αγαζψλ ή ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο εθδίδεη ην θνξνινγηθφ
ζηνηρείν ρσξίο ΦΠΑ, αλαγξάθνληαο ηελ έλδεημε «Απαιιαγή βάζεη AYO ΠΟΛ
1268/2011», επηζπλάπηνληαο ζ’ απηφ ην αλσηέξσ ζεσξεκέλν αληίηππν ην νπνίν
απνηειεί ην δηθαηνινγεηηθφ απαιιαγήο.
4. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ έγθξηζε
απαιιαγήο, εθδίδεηαη πηζησηηθφ ηηκνιφγην κφλν γηα ην ΦΠΑ θαη επηζηξέθεηαη ν ΦΠΑ ζηνλ
αγνξαζηή. Σην πηζησηηθφ απηφ ηηκνιφγην αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «επηζηξνθή ΦΠΑ ιφγσ
απαιιαγήο βάζεη AYO ΠΟΛ 1268/2011» θαη επηζπλάπηεηαη ζ’ απηφ ε έγθξηζε
απαιιαγήο ηεο αξκφδηαο αξρήο, σο δηθαηνινγεηηθφ. Ζ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ
απνδεηθλχεηαη είηε κε έκβαζκα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, ή κε ππνγξαθή
ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ φηη έιαβε ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
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Άξζξν 5
Γηαδηθαζία απαιιαγήο γηα ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή
ππεξεηνχλ ζηελ Διιάδα γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ
ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο-κέινο
1. Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα δηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα, κεηά ηελ
αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.
ππνθείκελνπο ζην θφξν, ππνβάιινπλ εηο δηπινχλ, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Γ/λζε Δζηκνηππίαο-Εαινθψζηα 3, 106 71, Αζήλα), ην εηδηθφ
θνηλνηηθφ έληππν «Πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ θαη/ή ηνπο εηδηθνχο θφξνπο
θαηαλάισζεο», ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηζπλάπηεηαη ζηελ
παξνχζα, θαη ηεο νπνίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα. Με ην έληππν απηφ
πξνζθνκίδεηαη θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Σε πεξίπησζε αγαζψλ ηα νπνία δελ
κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηηο πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηνπ, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη
καδί κε ην θνηλνηηθφ έληππν απαιιαγήο λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν θνξησηηθψλ
εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Διιάδα.
2. Τν Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ εθφζνλ εγθξίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά κε
απαιιαγή απφ ην θφξν, βεβαηψλεη ην δηθαίσκα απηφ, ππνγξάθνληαο ζηε ζρεηηθή έλδεημε
θαη επηζηξέθεη ζην δηθαηνχρν πξφζσπν ην ζεσξεκέλν αληίηππν ηεο αίηεζεο απηήο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκηζηεί ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα επηζηξέςεη ην ΦΠΑ ζηνλ
αγνξαζηή.
Άξζξν 6
Γηαδηθαζία απαιιαγήο γηα ηα δηθαηνχρα πξφζσπα ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ή
ππεξεηνχλ ζε άιια Κξάηε - Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα αγνξέο αγαζψλ
θαη ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ
Διιάδα
1. Τα εγθαηεζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο κέινο δηθαηνχρα ηεο απαιιαγήο πξφζσπα,
κεηά ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα
ππνθείκελνπο ζην θφξν, κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηνπο ππνθείκελνπο απηνχο ην
ζπλεκκέλν «Πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ θαη/ή ηνπο εηδηθνχο θφξνπο
θαηαλάισζεο», ζεσξεκέλν απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο
κέινπο εγθαηάζηαζήο ηνπο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπλαιιαγήο.
2. Ο πσιεηήο ησλ αγαζψλ ή ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο έρεη ήδε εθδψζεη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν κε ΦΠΑ, εθδίδεη
πηζησηηθφ ηηκνιφγην, κφλν γηα ην ΦΠΑ θαη επηζηξέθεη ηνλ ΦΠΑ ζηνλ αγνξαζηή. Σην
πηζησηηθφ απηφ ηηκνιφγην αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «επηζηξνθή ΦΠΑ, ιφγσ απαιιαγήο
βάζεη AYO ΠΟΛ 1268/2011» επηζπλάπηνληαο ζ’ απηφ ην ζεσξεκέλν αληίηππν ηνπ
θνηλνηηθνχ εληχπνπ απαιιαγήο, σο δηθαηνινγεηηθφ. Σε πεξίπησζε αγαζψλ ηα νπνία δελ
κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηηο πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηνπ, ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη
καδί κε ην ζεσξεκέλν θνηλνηηθφ έληππν απαιιαγήο λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν
θνξησηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε κεηαθνξά ηνπο ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζεο ηνπ αγνξαζηή, ην νπνίν επίζεο απνηειεί απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα
ηελ έθδνζε ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη επηζπλάπηεηαη ζ’ απηφ. Ζ επηζηξνθή ηνπ
θφξνπ απνδεηθλχεηαη είηε κε έκβαζκα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, ή κε
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ππνγξαθή ηνπ δηθαηνχρνπ πξνζψπνπ φηη έιαβε ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ, αλαθέξνληαο ηνλ
αξηζκφ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζήο ηνπ.
Άξζξν 7
Απαιιαγή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο, δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ
1. Ζ απαιιαγή ζηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληαθήο εμππεξέηεζεο κέζσ ζηαζεξήο
ή θηλεηήο ηειεθσλίαο, παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ παξέρεηαη κφλν εθφζνλ
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ζπλδέζεσλ ή κεηξεηψλ, πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηνπ νξίνπ πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3. Ζ δήισζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
ζπκβνιαίσλ πνπ ππνγξάθνληαη ή ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ εθδίδεηαη.
2. Ζ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ελεκεξψλεη ηηο επηρεηξήζεηο
παξνρήο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, γηα ηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ινγαξηαζκψλ ρσξίο ΦΠΑ. Σε πεξίπησζε παχζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απαιιαγήο, ε Γ/λζε
απηή ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο.
Άξζξν 8
Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη νη θαησηέξσ απνθάζεηο ηνπ
Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη εγθχθιηεο δηαηαγέο:
α) ΑΥΟ Π. 7089/703/22.10.86 (ΦΔΚ Β΄784/1986),
β) ΑΥΟ Π. 890/391/ΠΟΛ.39/1988 (ΦΔΚ Β΄107/1988),
γ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1285/1994 (ΦΔΚ Β΄15/1995),
δ) ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/1997 (ΦΔΚ Β΄216/1997),
ε) ΑΥΟ ΠΟΛ 1068/1993(ΦΔΚ Β΄205/93),
ζη) ΑΥΟ ΠΟΛ.1066/89 (ΦΔΚ Β΄219/89),
ε) ΔΓΥΟ ΠΟΛ.1152/1.6.2001.
Άξζξν 9
Έλαξμε ηζρχνο
Ζ απφθαζε απηή, πνπ ηζρχεη απφ 1.1.2012, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβέξλεζεο.

Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
Παληειήο Οηθνλφκνπ

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
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ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΠΑ ΚΑΘ / ΄Η ΣΟΤ ΕΘΔΘΚΟΤ
ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (*)
(Οδηγία 2006/112/ΕΚ - άπθπο 151 – και οδηγία 2008/118/ ΕΚ - άπθπο 13)
Απιθμόρ ζειπάρ (πποαιπεηικά):
1. ΔΘΚΑΘΟΤΥΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΘΜΟ / ΘΔΘΩΣΗ
Δπσλπκία / νλνκαηεπψλπκν
Γηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο)
Ταρπδξνκηθφο θψδηθαο, πφιε
Κξάηνο κέινο (ππνδνρήο)
2.

ΑΡΜΟΔΘΑ ΑΡΥΗ ΓΘΑ ΣΗ ΘΕΩΡΗΗ (όνομα, διεύθςνζη και απιθμόρ ηηλεθώνος)

3.

ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΔΘΚΑΘΟΤΥΟΤ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ Ή ΘΔΘΩΣΗ

Με ηελ παξνχζα, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο ή ηδηψηεο (1) δειψλεη
α) φηη ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 5 πξννξίδνληαη (2)
□ γηα επίζεκε ρξήζε
□ γηα ηδησηηθή ρξήζε
□ μέλεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο

□ κέινπο μέλεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο

□ μέλεο πξνμεληθήο αξρήο

□ κέινπο μέλεο πξνμεληθήο αξρήο

□ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν
εθαξκφδεηαη ην Πξσηφθνιιν πεξί
πξνλνκίσλ
θαη
αζπιηψλ
ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
□ δηεζλνχο νξγαληζκνχ

□ κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ

□ ελφπισλ δπλάκεσλ θξάηνπο πνπ κεηέρεη
ζην Βνξεηναηιαληηθφ ζχκθσλν (ΝΑΤΟ)
□ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ πνπ ζηαζκεχνπλ ζηελ Κχπξν
(Όλνκα ηνπ νξγαληζκνχ) (βιέπε ζεκείν 4)
β) φηη ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ
εθαξκφδνληαη, φζνλ αθνξά ηελ απαιιαγή ζην θξάηνο κέινο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 1, θαη
γ) φηη νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη αθξηβείο θαη εηιηθξηλείο.
Ο δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο ή ηδηψηεο αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα λα θαηαβάιεη ζην θξάηνο κέινο απφ ην νπνίν
απεζηάιεζαλ ηα αγαζά ή ζην νπνίν παξαδφζεζαλ ηα αγαζά θαη/ή παξεζρέζεζαλ νη ππεξεζίεο, ηνλ ΦΠΑ θαη/ή ηνπο εηδηθνχο
θφξνπο θαηαλάισζεο πνπ ζα ήηαλ απαηηεηνί εάλ ηα αγαζά θαη/ή νη ππεξεζίεο δελ πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο απαιιαγήο ή δελ
ρξεζηκνπνηνχληαλ κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν.
Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα
Υπνγξαθή

Τφπνο, εκεξνκελία
4.

ΦΡΑΓΘΔΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ (ζε πεπίπηωζη απαλλαγήρ για ιδιωηική σπήζη)
Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα

Τφπνο, εκεξνκελία

Σθξαγίδα

Υπνγξαθή
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5. ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΘ/Ή ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΓΘΑ ΣΑ ΟΠΟΘΑ ΖΗΣΕΘΣΑΘ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ
ΚΑΘ/΄Η ΕΘΔΘΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ
Α. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππνθείκελν/εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή
1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε:
2. Κξάηνο κέινο
3. Αξηζκφο κεηξψνπ ΦΠΑ / αξηζκφο θνξνινγηθήο εγγξαθήο ή αξηζκφο εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο
Β. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αγαζά θαη/ή ηηο ππεξεζίεο
Αξηζ.

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή
ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ (3)
(ή παξαπνκπή ζην
επηζπλαπηφκελν δειηίν
παξαγγειίαο)

Πνζφηεηα ή αξηζκφο

Αμία ρσξίο ΦΠΑ
θαη εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο
Αμία αλά κνλάδα

Νφκηζκα

Σπλνιηθή αμία

Σπλνιηθφ πνζφ
6. ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΑΠΟ ΣΘ ΑΡΜΟΔΘΕ ΑΡΥΕ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΤΠΟΔΟΥΗ
Η απνζηνιή/παξάδνζε αγαζψλ θαη/ή ε παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 5, πιεξνί:
□ ζην ζχλνιφ ηεο
□ κέρξη πνζφηεηαο
(αξηζκφο) (4)
ηνπο φξνπο απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ή εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο
Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα

Τφπνο, εκεξνκελία
Σθξαγίδα
Υπνγξαθή
7. ΕΞΑΘΡΕΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΕΩΗ ΘΕΩΡΗΗ ΣΟ ΗΜΕΘΟ 6 (μόνο ζε πεπίπηωζη απαλλαγήρ για επίζημη
σπήζη)
Με επηζηνιή αξηζ.:
Ηκεξνκελία:
Όλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ απαιιαγήο νξγαληζκνχ:
Δμαίξεζε ρνξεγνχκελε απφ
Αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο:
Δμαηξείηαη απφ ηελ ππνρξέσζε επίζεζεο ζθξαγίδαο ζην ζεκείν 6:
Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληα
Τφπνο, εκεξνκελία
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)

Σθξαγίδα

Υπνγξαθή

Γηαγξάςηε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
Γηαγξάςηε ηελ πεξηηηή έλδεημε.
Σεκεηψλεηε κε ζηαπξφ ηελ πεξίπησζε πνπ ζαο αθνξά.
Γηαγξάςηε ην κε ρξεζηκνπνηνχκελν ρψξν. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη αθφκα θαη εάλ επηζπλάπηνληαη δειηία παξαγγειηψλ.
Γηαγξάςηε ηα αγαζά θαη/ή ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ δηθαηνχληαη απαιιαγήο ζην ζεκείν 5 ή ζην επηζπλαπηφκελν δειηίν παξαγγειίαο
ηνπ παξαξηήκαηνο.
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Επεξηγημαηικέρ ζημειώζειρ
1.

Γηα ηνλ ππνθείκελν θαη/ή ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, ην παξφλ πηζηνπνηεηηθφ ρξεζηκεχεη σο δηθαηνινγεηηθφ θνξνινγηθήο απαιιαγήο γηα
παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ ή απνζηνιέο αγαζψλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο απαιιαγήο νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο, πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 151 ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ θαη ζην άξζξν 13 ηεο νδεγίαο 2008/118/ΔΚ. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα εθδίδεηαη έλα
πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε ππνθείκελν/απνζεθεπηή. Ο ππνθείκελνο/απνζεθεπηήο ππνρξενχηαη λα θπιάηηεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηα βηβιία ηνπ
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζην θξάηνο κέινο ηνπ.

2.

α) Τν ρξεζηκνπνηνχκελν ραξηί πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηων Ευρωπαϊκών
Κοινοηήηων C 164 ηεο 1.7.1989, ζ. 3.
Τν ραξηί πξέπεη λα είλαη ιεπθφ γηα φια ηα αληίηππα θαη ην κέγεζφο ηνπ πξέπεη λα είλαη 210 x 297 ρηιηνζηά, κε κέγηζηε απφθιηζε 5
ρηιηνζηά ιηγφηεξν ή 8 ρηιηνζηά πεξηζζφηεξν σο πξνο ην κήθνο.
Πξνθεηκέλνπ γηα απαιιαγή απφ εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ην πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα:
– έλα αληίηππν θπιάζζεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα,
– έλα αληίηππν ζπλνδεχεη ηελ θίλεζε ησλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο.
β) Σην ζεκείν 5.Β ν ρψξνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα δηαγξάθεηαη ψζηε λα είλαη αδχλαηε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε.
γ) Τν έγγξαθν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη επαλάγλσζηα θαη θαηά ηξφπν ψζηε ηα αλαγξαθφκελα λα είλαη αλεμίηεια. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ
ζβεζίκαηα ή δηαγξαθέο. Τν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζε γιψζζα πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.
δ) Δάλ ε πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ θαη/ή ησλ ππεξεζηψλ (ζεκείν 5.Β ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) παξαπέκπεη ζε δειηίν παξαγγειίαο ζπληαγκέλν ζε
γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο νθείιεη λα επηζπλάπηεη
κεηάθξαζή ηνπ.
ε)

Δμάιινπ, εάλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη ζπληαγκέλν ζε γιψζζα πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ην θξάηνο κέινο ηνπ ππνθεηκέλνπ/απνζεθεπηή, ν
δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο νθείιεη λα επηζπλάπηεη κεηάθξαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν 5.Β.

ζη) Ωο αλαγλσξηζκέλε γιψζζα λνείηαη κηα απφ ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο ζην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο ή θάζε άιιε
επίζεκε γιψζζα ηεο Έλσζεο, ηελ νπνία ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο δειψλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
3.

Με ηελ πξνβιεπφκελε δήισζή ηνπ ζην ζεκείν 3 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο νξγαληζκφο/ηδηψηεο παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο απαιιαγήο ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο.

4.

Με ηε ζεψξεζή ηνπ ζην ζεκείν 4 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ν νξγαληζκφο επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζεκεία
1 θαη 3.α) ηνπ εγγξάθνπ θαη πηζηνπνηεί φηη ν δηθαηνχρνο απαιιαγήο ηδηψηεο είλαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.

5.

α) Η παξαπνκπή ζην δειηίν παξαγγειίαο (ζεκείν 5.Β ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ) πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ
ηεο παξαγγειίαο. Τν δειηίν παξαγγειίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 5 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Δάλ
ην πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ην δειηίν παξαγγειίαο πξέπεη επίζεο λα
θέξεη ζθξαγίδα.
β) Η αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 22 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2004 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2004, γηα ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ
θφξσλ θαηαλάισζεο είλαη πξναηξεηηθή. Ο αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ΦΠΑ ή ν αξηζκφο θνξνινγηθήο εγγξαθήο είλαη ππνρξεσηηθφο.
γ) Τα λνκίζκαηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε θσδηθφ απνηεινχκελν απφ ηξία γξάκκαηα ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 4127 ηνπ
Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο(1).

6.

Τν γλήζην ηεο πξναλαθεξφκελεο δήισζεο ηνπ δηθαηνχρνπ απαιιαγήο νξγαληζκνχ/ηδηψηε πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ζην ζεκείν 6 κε ζθξαγίδα
ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Η αξκφδηα αξρή κπνξεί λα ζέζεη σο φξν, γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο έγθξηζε, ηε ζπγθαηάζεζε
άιιεο αξρήο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο. Η εμαζθάιηζε ηεο ζπγθαηάζεζεο απηήο επαθίεηαη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή.

7.

Γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα εμαηξέζεη ην δηθαηνχρν απαιιαγήο νξγαληζκφ απφ ηελ ππνρξέσζε λα δεηά
επίζεζε ζθξαγίδαο ζε πεξίπησζε απαιιαγήο γηα επίζεκε ρξήζε. Ο δηθαηνχρνο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ εμαίξεζε απηή ζην ζεκείν
7 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
________

(1) Δλδεηθηηθά, νξηζκέλνη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζήκεξα θσδηθνί λνκηζκάησλ είλαη: EUR (επξψ), BGN (βνπιγαξηθφ ιεβ), CZK (ηζερηθή θνξφλα),
DKK (δαληθή θνξφλα), GBP (ιίξα ζηεξιίλα), HUF (νπγγξηθφ θηνξίλη), LTL (ιηζνπαληθφ ιίηαο), PLN (πνισληθφ διφηη), RON (ξνπκαληθφ
ιένπ), SEK (ζνπεδηθή θνξφλα), USD (δνιιάξην ΗΠΑ).
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