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Ρύζκηζε ζέκαηνο επηζηξνθήο ΦΠΑ γηα
αγνξέο αγαζώλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε ηαμηδηώηεο
εγθαηεζηεκέλνη ζε ηξίηεο ρώξεο νη νπνίνη αλαρώξεζαλ από ηε ρώξα καο
πξνο ηξίηε ρώξα, θαηά ηηο εκεξνκελίεο 12, 13, 27 θαη 28 επηεκβξίνπ
2011 θαη 5, 14, 15, 17, 18, 19 θαη 20 Οθηωβξίνπ 2011.

Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξωηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ΦΠΑ
πνπ αλαινγεί ζηα είδε πνπ αγόξαζαλ ηαμηδηώηεο ηξίηωλ ρωξώλ από ηελ Διιάδα θαη
ηηο άιιεο ρώξεο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη ζπλαπνθόκηζαλ θαηά ηελ αλαρώξεζή
ηνπο από ηελ ρώξα καο κε πξννξηζκό ηξίηε ρώξα, ρωξίο λα θαηαζηεί δπλαηή ε
ζεώξεζε ηωλ ζρεηηθώλ απνδείμεωλ γηα ηελ βεβαίωζε ηεο εμαγωγήο ηωλ εηδώλ από ηηο
αξκόδηεο Σειωλεηαθέο αξρέο ιόγω ηεο απεξγίαο ηωλ Σειωλεηαθώλ Τπαιιήιωλ θαηά
ηηο εκεξνκελίεο αλαρώξεζήο ηνπο, ζαο γλωξίδνπκε ηα εμήο:
1. Ο ΦΠΑ πνπ θαηαβάιιεη ν κε εγθαηεζηεκέλνο ζην εζωηεξηθό ηεο Eπξωπαϊθήο
Έλωζεο αγνξαζηήο –ηαμηδηώηεο γηα αγαζά πνπ αγνξάδεη ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε
ρώξεο ηεο Δ.Δ. θαη ηα κεηαθέξεη ζηηο πξνζωπηθέο ηνπ απνζθεπέο ζε ηξίηε ρώξα ,
επηζηξέθεηαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. β ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ λ.2859/00 ζύκθωλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
αξηζκ. 1138050/4885/1436/ΠΟΛ1338/96 ΑΤΟ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ
επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ πνπ θαηέβαιε ν ηαμηδηώηεο, είλαη ε απόδεημε ηεο εμαγωγήο ηωλ
αγνξαζζέληωλ εηδώλ, κε ηελ βεβαίωζε ηεο εμόδνπ απηώλ από ηελ αξκόδηα
Σειωλεηαθή αξρή εμόδνπ από ηελ Κνηλόηεηα, ε νπνία θαη ζεωξεί γηα ην ζθνπό απηό
ην πξνζθνκηδόκελν θνξνινγηθό ζηνηρείν.
2. Δθηηκώληαο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηέζηε δπλαηή ε βεβαίωζε
ηεο εμαγωγήο (απεξγία Σειωλεηαθώλ ππαιιήιωλ) θαη ην γεγνλόο όηη ε κε βεβαίωζε
ηεο εμαγωγήο δελ έγηλε από ππαηηηόηεηα ηωλ ηαμηδηωηώλ πνπ αλαρώξεζαλ από ηελ
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ρώξα καο πξνο ηξίηε ρώξα θαηά ηηο εκεξνκελίεο, 12, 13, 27 θαη 28 επηεκβξίνπ
2011 θαη 5, 14, 15, 17, 18, 19 θαη 20 Οθηωβξίνπ 2011, κε ζπλέπεηα λα κελ
δηαζέηνπλ ζεωξεκέλεο απνδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο ωο πξνο ηελ έμνδό ηνπο από ηελ
Κνηλόηεηα, εγθξίλνπκε κατ’ εξαίπεση ηωλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεωλ πεξί ηεο
βεβαηώζεωο εμόδνπ ηωλ αγαζώλ από ηελ Δ.Δ., ηελ επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ εθόζνλ
πξνζθνκηζηνύλ ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά :


πξωηόηππν
ηεο
πξνβιεπόκελεο
ζηελ
αξ.
1138050/4885/
1436/ΠΟΛ1338/96 ΑΤΟ απόδεημεο ιηαληθήο πώιεζεο κε ζρεηηθή πξάμε
βεβαίωζεο από Διιεληθή πξνμεληθή αξρή όηη ηεο επεδείρζεζαλ ηα
αλαθεξόκελα ζηελ απόδεημε απηή είδε,

 θωηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ θαη ηεο θάξηαο επηβίβαζεο ηωλ
ελδηαθεξνκέλωλ ζεωξεκέλν από ηελ ίδηα αξρή από ηα νπνία λα
πξνθύπηεη όηη ηα πξόζωπα απηά αλαρώξεζαλ από ηελ Διιάδα γηα ηξίηε
ρώξα θαηά ηηο εκεξνκελίεο 12, 13, 27 θαη 28 επηεκβξίνπ 2011 θαη 5,
14, 15, 17, 18, 19 θαη 20 Οθηωβξίνπ 2011,
 ηαρπδξνκηθή Γ/λζε θαη ηειέθωλν ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ.
Σα αλωηέξω ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζηε Γ/λζή καο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Γεληθή
Γ/λζε Σειωλείωλ θαη Δ.Φ.Κ., 17ε Γ/λζε Γαζκνινγηθή - Σκήκα Δ΄, Καξ. εξβίαο 10,
101 84 Αζήλα, Διιάδα) πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο
ηνπο Έιιελεο πωιεηέο ηωλ εηδώλ απηώλ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επωλπκία ηεο κεζνιαβνύζαο ηξάπεδαο θαη ν
ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο ζηνλ νπνίν επηζπκνύλ νη ελδηαθεξόκελνη λα ηνπο επηζηξαθεί
ην πνζό ηνπ ΦΠΑ.
Οη εθδνζείζεο απνδείμεηο από άιια θξάηε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο πνπ ζα καο
ππνβιεζνύλ, αθνύ επ’ απηώλ γίλεη πξάμε βεβαίωζεο εμόδνπ βάζεη ηωλ αλωηέξω, ζα
ηαρπδξνκεζνύλ από ηελ Τπεξεζία καο, ζπζηεκέλεο ζηνπο δηθαηνύρνπο πξνθεηκέλνπ
λα ηηο απνζηείινπλ νη ίδηνη ζηηο ρώξεο αγνξάο ηωλ αγαζώλ γηα λα ιάβνπλ ηελ
επηζηξνθή ΦΠΑ.
Η απνζηνιή ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ πξέπεη λα γίλεη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα,
θαζόζνλ νη απνδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο πξέπεη ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω Τπνπξγηθή
Απόθαζε λα επηζηξαθνύλ ζηνπο πωιεηέο εληόο πξνζεζκίαο ηεζζάξωλ κελώλ από
ηελ αγνξά ηωλ αγαζώλ γηα λα είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ. Σα ηπρόλ έμνδα
επηζηξνθήο ηνπ πνζνύ ΦΠΑ ζα βαξύλνπλ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
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