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Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

.:: επιγραμματικά::.
- Εγγραφή Μ.Κ.Ο. στο Γ.Ε.ΜΗ
-ΠΟΛ.1163/23.7.2015
Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων,
καθορισμός του αρμόδιου οργάνου
- ΠΟΛ.1179/13.8.2015
Τροποποίηση
της
ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 60 του
ν.4172/2013 αναφορικά με την
παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις
- ΠΟΛ.1181/10.8.2015
Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής διασάφησης
εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από υποκείμενα στο
φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα
στην Ελλάδα - Δικαιολογητικά
απαλλαγής ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή

Οι νέοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης
επιβατικών αυτοκινήτων από 1η Σεπτεμβρίου

Σ

ύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Γ 5017536 ΕΞ 2015/21.8.15, σε εφαρμογή
της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (265 Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι συντελεστές επιβολής
του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτοί ορίζονται στις περιπτώσεις α', β'και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 121, από 1/9/2015 μετακυλίονται
ως εξής:
α) Τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 6, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς ΕΚ 715/2007 και 692/2008 ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών θα υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης της περίπτωσης
α' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001.
β) Τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς ΕΚ 715/2007 και 692/2008 ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών θα υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόμησης της περίπτωσης
β' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001.
γ) Τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/68/ΕΚ
φάση Β' ή μεταγενέστερης Οδηγίας φάση Β', θα υπάγονται στους συντελεστές τέλους
ταξινόμησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001.
Συγκεντρωτικός πίνακας στον οποίο απεικονίζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης ανά Οδηγία ή Κανονισμό που θα ισχύουν από 1/9/2015.

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε
την επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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Εγγραφή Μ.Κ.Ο. στο Γ.Ε.ΜΗ

Σ

ε απάντηση του από 15.7.2015
ηλεκτρονικού μηνύματος σας
σχετικά με την υποχρεωτικότητα ή μη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(Μ.Κ.Ο.) και ειδικότερα την περίπτωση Μ.Κ.Ο με έδρα στις Η.Π.Α.,
η οποία θέλει να ιδρύσει «υποκατάστημα» στο Νομό Λέσβου, σας
γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη
του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως
εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1, περ.
ζ', η' και θ' του ν. 3419/2005 στο
Γ.Ε.ΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
«ζ. Οι αλλοδαπές εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
68/151 ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της
Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221)
και έχουν έδρα σε κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς
τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία
που διατηρούν στην ημεδαπή.»

«η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των
αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ', ως προς τα
υποκαταστήματα ή πρακτορεία που
διατηρούν στην ημεδαπή.»
«θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή ενώσεις προσώπων που έχουν την
κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν
στις περιπτώσεις ζ' και η', ως προς
τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία
μέσω των οποίων ασκούν εμπορία
στην ημεδαπή.»
Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η νομική
μορφή των Μ.Κ.Ο ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προέλευσης τους και
τους ειδικότερους σκοπούς που εξυπηρετούν, θα πρέπει να εξετασθεί
εάν η συγκεκριμένη ΜΚΟ υπάγεται
σε κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, το υποκατάστημά της στην Ελ-

λάδα εγγράφεται υποχρεωτικά στο
Γ.Ε.ΜΗ..
Γενικά πάντως για τις Μ.Κ.Ο., εάν
δεχθούμε ότι συνήθως πρόκειται για
νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν έχουν
κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νομικές μορφές και δεν ασκούν
εμπορία, τότε έχει εφαρμογή το άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 3419/2005
σύμφωνα με το οποίο «τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να
ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν
καταστεί έμποροι από την άσκηση
της δραστηριότητας αυτής» και μια
ΜΚΟ ή το υποκατάστημά της στην
Ελλάδα μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ο Πρόεδρος του Εποπτικού
Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης
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ΠΟΛ.1163/23.7.2015
Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου

Ά

ρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση απαλλαγών ή εκπτώσεων
από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
1. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των
προβλεπόμενων από τις διατάξεις των
άρθρων 3,4,5, πλην της περίπτωσης ε
της παραγράφου 2 της ενότητας Β του
άρθρου 4 του Ν. 4223/2013, εκπτώσεων
ή απαλλαγών, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν με τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη
προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της αρχικά εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
2. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση
των προβλεπόμενων από τις διατάξεις
του άρθρου 7 και της περίπτωσης ε της
παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013 εκπτώσεων, οι
οποίες δεν χορηγήθηκαν με τη δήλωση
ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος
Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.
Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών ή
εκπτώσεων των άρθρων 3 έως και 5
πλην της περίπτωσης ε της παραγράφου
2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του Ν.
4223/2013
1. Για την απαλλαγή ακινήτων ή
εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο,
ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο
Δ.Ο.Υ., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
1, με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα
οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Η αίτηση
αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης
της έκπτωσης ή απαλλαγής.

2. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη
διοικητικού προσδιορισμού, η οποία
κοινοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει,
και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ
Περιουσιολόγιο (www.gsis.gr).
3. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 7 και
ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.
Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 7
και της περίπτωσης ε της παραγράφου
2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του Ν.
4223/2013 εκπτώσεων
1. Για τη χορήγηση των εκπτώσεων, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 και της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013,
απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., όπως αυτός
ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
1 της παρούσας, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 2 ή 3 κατά περίπτωση

με συνυποβαλλόμενα, όπου απαιτείται,
τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να
ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου του
έτους φορολογίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής.
2. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 4 ή 5 κατά περίπτωση
και στη συνέχεια νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
- πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η
οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως
ισχύει, και αναρτάται ηλεκτρονικά στο
λογαριασμό του φορολογουμένου στο
ΟΠΣ Περιουσιολόγιο στο TAXISnet.
3. Η απόφαση του προϊσταμένου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας
είναι δεσμευτική, ως προς τη χορήγηση
των εκπτώσεων ή την απόρριψη των αιτήσεων, και για τους λοιπούς αρμόδιους
προϊσταμένους Δ.Ο.Υ. της συζύγου ή
των τέκνων. Στην περίπτωση κατά την
οποία, ως προς τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι σύζυγοι ή/και τα εξαρτώμενα τέκνα ανήκουν
σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., η χορήγηση της
μείωσης για κάθε δικαιούχο αυτής πραγματοποιείται με βάση την απόφαση του
οριζόμενου στην παράγραφο 2 του άρ-

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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ΠΟΛ.1163/23.7.2015
Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου
θρου 1 της παρούσας αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..
4. Εφόσον το αίτημα για τη χορήγηση
των προβλεπόμενων από τις διατάξεις
του άρθρου 7 και της περίπτωσης ε της
παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013 εκπτώσεων
δεν γίνεται αποδεκτό, εκδίδεται πράξη
απόρριψης σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα 7 και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.
5. Η ΠΟΛ.1231/20.10.2014 (ΦΕΚ 2832
Β'), κατά το μέρος που δεν αντίκειται
στην παρούσα, παραμένει σε ισχύ. Αιτήσεις που έχουν παραληφθεί από τον
αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εξετάζονται και,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις,
εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
Αιτήσεις που έχουν παραληφθεί από
τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον αυτός δεν είναι
αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του φορολογουμένου, διαβιβάζονται άμεσα στον αρμόδιο προϊστάμενο
Δ.Ο.Υ., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για
τις δικές του ενέργειες.
Άρθρο 4
Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας
αξίας ακινήτου
1. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της
φορολογητέας αξίας ακινήτων ή των
εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων,
όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση
ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στον
αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αίτηση
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6.
2. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή,
εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση
ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδι-

ορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
- πράξη διορθωτικού προσδιορισμού
ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά κατά τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και
αναρτάται στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο στο
TAXISnet.
3. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 7 και
ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.
4. Στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων
σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή
λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του
Υπουργείου Οικονομικών, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ενημερώνει τη
Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση
της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
(Δ.ΗΛΕ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί
στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.
Άρθρο 5
Ειδικά θέματα
1. Τα υποδείγματα για τη χορήγηση
απαλλαγών ή εκπτώσεων, που υποβάλλονται στον αρμόδιο προϊστάμενο
Δ.Ο.Υ., επέχουν θέση δήλωσης και, εφόσον γίνουν αποδεκτά, εκδίδεται δήλωση - πράξη διοικητικού προσδιορισμού
ΕΝ.Φ.Ι.Α..
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η πληροφορία του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που ήταν ανενεργός καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
2013, αυτή λαμβάνεται αποκλειστικά
από τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ, που έχουν σταλεί στη Δ.ΗΛΕ.Δ..
Αν διαπιστωθεί ότι αριθμός παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος δεν εμπεριέχεται
στα αποσταλθέντα ηλεκτρονικά αρχεία,
πραγματοποιείται επικαιροποίηση - ενη-

μέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. από το ΔΕΔΔΗΕ,
μετά από αίτηση του φορολογουμένου..
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν
έχει χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, κατά την
αποδοχή του αιτήματος, χορηγείται
το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί
στην τελευταία εκδοθείσα, μετά από
εμπρόθεσμη δήλωση, πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει
ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης
που έχει χορηγηθεί με την τελευταία
εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Το ποσό που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την
τελευταία, πριν την αποδοχή του αιτήματος του άρθρου 2, εκδοθείσα πράξη
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
5. Στις περιπτώσεις που, μετά τη χορήγηση των εκπτώσεων/απαλλαγών
των άρθρων 3 έως 5 του Ν. 4223/2013,
υποβληθεί εκπρόθεσμη τροποποιητική
δήλωση, οι χορηγηθείσες εκπτώσεις/
απαλλαγές διατηρούνται εκτός από τις
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η απαλλαγή χορηγείται λόγω της γεωγραφικής
θέσης του ακινήτου.
Άρθρο 6
1. Στην παρούσα επισυνάπτονται επτά
(7) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Υποδείγματα
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου
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ΠΟΛ.1179/13.8.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την
παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Α

ναφορικά με το παραπάνω
θέμα, σας πληροφορούμε τα
εξής:

1.
Σύμφωνα
με
την
ΠΟΛ.1072/31.3.2015 εγκύκλιο μας,
οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε
μήνα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος,
σε ετήσιο προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό
εισόδημα κάθε δικαιούχου και να
προβούν στη συνέχεια στην παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την
κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15
και τις μειώσεις φόρου του άρθρου
16.
Προκειμένου για νεοδιορισθέντες
υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου
καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με
βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της
σύνταξης, όπως αναλύθηκε και στην

ΠΟΛ.1104/9.4.2014 Α.Υ.Ο., επί 12
ή επί 14 όταν καταβάλλονται δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας τα οποία αθροιστικά
λαμβανόμενα ισοδυναμούν με δύο
μισθούς, και όχι επί τον αριθμό των
υπολειπόμενων μηνών μέχρι τη λήξη
του έτους. Η ίδια αναγωγή (επί 12 ή
επί 14) θα διενεργείται και στις περιπτώσεις προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. 6 μηνών).
2. Ειδικότερα, ως προς την αναγωγή
του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, για τις περιπτώσεις που ο μισθωτός αποκτά εισόδημα από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται η στρέβλωση το πραγματικό
ετήσιο εισόδημα του μισθωτού να
υπολείπεται κατά πολύ του εισοδήματος που προκύπτει κατόπιν της
αναγωγής σε ετήσιο, με αποτέλεσμα
η παρακράτηση Φ.Μ.Υ. να υπολογί-

ζεται σε λάθος βάση, ιδιαίτερα όταν
ο εργαζόμενος μέσα στο φορολογικό
έτος πέραν της σύμβασης αυτής δεν
αποκτά άλλο εισόδημα από μισθωτή
εργασία.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται
δεκτό, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας
κατά την καταβολή αποδοχών από
01.08.2015 και μετά, για μισθωτούς
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου,
προκειμένου να υπολογίσουν τη μηνιαία παρακράτηση Φ.Μ.Υ. με βάση
την κλίμακα του άρθρου 15 και τη
μείωση φόρου του άρθρου 16, να
περιορίζουν αναλογικά το μηνιαίο
φόρο που προκύπτει σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες που διαρκεί
η σύμβαση. Συνεπώς, αν η σύμβαση
είναι πεντάμηνη, η μηνιαία παρακράτηση, θα περιοριστεί σε 5/12 του
προκύπτοντος μηνιαίου φόρου.
Η Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαίδου
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ΠΟΛ.1181/10.8.2015
Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής σε
άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
εγκατεστημένα στην Ελλάδα - Δικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή

Σ

ε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με
την οποία έχουν δοθεί οδηγίες στις
Δ.Ο.Υ για τον έλεγχο στοιχείων διασαφήσεων εξαγωγής μέσω της χρήσης της νέας
ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα
ΦΠΑ του TAXIS και με αφορμή ερωτήματα
φορολογικών αρχών και εξαγωγέων σχετικά
με την νομιμότητα απαλλαγής από ΦΠΑ της
παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός του
τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε με τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος
της Ε.Ε, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού
Τελωνειακού Κώδικα, κάθε εμπόρευμα που
προορίζεται να υπαχθεί στο καθεστώς της
εξαγωγής πρέπει να προσκομίζεται στο αρμόδιο τελωνείο και να αποτελέσει αντικείμενο
διασάφησης (άρθρο 59 καν. αριθ. 2913/92).
Με τις διατάξεις των άρθρων 64 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. αριθ.
2913/92) και 788 των Διατάξεων Εφαρμογής
αυτού (καν. αριθ. 2454/93) ορίζεται ότι, η διασάφηση υποβάλλεται από τον εξαγωγέα, ο
οποίος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην
Κοινότητα. Ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο εκείνο που κατά τη στιγμή αποδοχής της
εν λόγω διασάφησης είναι κύριος των εμπορευμάτων.
Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η επικοινωνία μεταξύ των τελωνειακών αρχών (Τελωνείο Εξαγωγής και Τελωνείο Εξόδου) και των οικονομικών φορέων
πραγματοποιείται με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. αριθ.
2913/92), η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για την
εποπτεία του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή όπου τα εμπορεύματα
συσκευάζονται ή όπου φορτώνονται για τη
μεταφορά τους προς εξαγωγή.
Κατόπιν των ανωτέρω, εξαγωγείς εγκατεστημένοι στη χώρα μας έχουν τη δυνατότητα
υποβολής της διασάφησης εξαγωγής σε τελωνείο άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε εφόσον
συντρέχουν οι παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, δηλαδή τα προς εξαγωγή εμπορεύματα συσκευάζονται σε άλλο Κράτος Μέλος
της Ε.Ε ή φορτώνονται σε τελικό μέσο μεταφοράς σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Όσον αφορά την φορολογική από πλευράς
ΦΠΑ μεταχείριση των αγαθών που αποτελούν
αντικείμενο πώλησης προς εξαγωγή, σας γνωρίζουμε ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου
24 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» σε
συνδυασμό με την αριθ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993
Α.Υ.Ο και την αριθ. πρωτ. Δ19Α 5013811
ΕΞ 3.6.2014 Δ.Υ.Ο, η παράδοση αγαθών που
εξάγονται από εγκατεστημένο στη χώρα μας
πωλητή απαλλάσσεται από ΦΠΑ εφόσον προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά κάθε
υπόθεσης εξαγωγής και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:
- η πραγματοποίηση της συναλλαγής και
- η έξοδος των αγαθών από το έδαφος της
Ε.Ε., ανεξάρτητα από το Κράτος Μέλος που
κατατέθηκε η Διασάφηση εξαγωγής, εφόσον
αυτό προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις
της τελωνειακής νομοθεσίας.
Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
προς υποστήριξη των ανωτέρω κατά τις κείμενες διατάξεις είναι :
- το τιμολόγιο πώλησης,
- τυχόν αποδεικτικά τράπεζας,
- το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση Ολοκλήρωσης Εξαγωγής» ή οποιοδήποτε
άλλο αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το
τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, το οποίο παρέχεται από τις τελωνειακές αρχές κάθε Κράτους
Μέλους.
Σε περίπτωση που η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται σε άλλο Κράτος Μέλος, δικαιολογητικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό
έδαφος της Ε.Ε αποτελεί το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση Ολοκλήρωσης
Εξαγωγής» - «Export Notification» ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εξόδου των αγαθών
από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε παρέχεται
από άλλο Κράτος Μέλος.
Περαιτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
(α) Η ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργήθηκε στο υποσύστημα ΦΠΑ του TAXIS δεν
έχει τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων διασαφήσεων εξαγωγής που έχουν υποβληθεί
σε άλλο Κράτος Μέλος. Ωστόσο, το γεγονός
αυτός δεν αιτιολογεί την απόρριψη αιτημάτων εξαγωγέων για χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Απαλλαγής ΦΠΑ ή επιστροφής ΦΠΑ
για εξαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε
άλλο Κράτος Μέλος υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν τηρηθεί ορθά οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις της τελωνειακής και περί ΦΠΑ

νομοθεσίας.
(β) Η απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης
αγαθών που εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε και η οποία δικαιολογεί τη χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου
Απαλλαγής αφορά μόνο οριστική εξαγωγή
αγαθών με κωδικό 10 στη θέση 37 (τελωνειακό καθεστώς) των διασαφήσεων εξαγωγής.
Η χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου καλύπτει
και οριστική εξαγωγή εμπορευμάτων τρίτων
χωρών που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με καταβολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων βάσει του άρθρου 24 παρ. 1ζ του
Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000 με τη διαδικασία
της Δ. 1163/2001 Α.Υ.Ο. καθώς και εγχώριων
αγαθών που έχουν τεθεί σε καθεστώς μεταποίησης με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής βάσει του Κεφαλαίου Δ' της
ΠΟΛ.1020/19.1.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
(γ) Η χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Απαλλαγής από ΦΠΑ δεν αφορά :
- παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για
τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών και
οι οποίες πραγματοποιούνται με χρήση των
διατυπώσεων εξαγωγής, - επανεξαγωγή αγαθών τρίτων χωρών με τον κωδικό 31 στη θέση
37 (τελωνειακό καθεστώς) των διασαφήσεων
εξαγωγής σε συνέχεια θέσης των εμπορευμάτων αυτών σε κάποιο τελωνειακό ανασταλτικό καθεστώς π.χ τελωνειακής αποταμίευσης,
ενεργητικής τελειοποίησης, προσωρινής εισαγωγής κ.λ.π.
(δ) Η παρούσα εγκύκλιος καλύπτει μόνο περιπτώσεις τήρησης διατυπώσεων εξαγωγής
σε άλλο Κράτος Μέλος υπό την προϋπόθεση
ότι αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της
ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και δεν
αφορά συναλλαγές που πραγματοποιούνται
στο εσωτερικό άλλου Κράτους Μέλους από
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα.
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, σε περίπτωση
αμφιβολιών ως προς την πραγματοποίηση της
εξαγωγής ή τη γνησιότητα της συναλλαγής, οι
φορολογικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία διοικητικής συνδρομής με
υποβολή σχετικού αιτήματος στην αρμόδια Δ/
νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και
Παραβάσεων της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και
Ε.Φ.Κ.
Η ΓΕΝ. Δ/ΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

