
ΠΟΛ.1203 (ΦΕΚ 4396  Β΄ 30-12-2016): Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατά 

την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 

1. τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 24 του ν. 2859/ 2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» 

(ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 146 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας (L 347/11.12.2006), όπως 

ισχύει, 

3. τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 269/10.10.2013) και ιδίως των άρθρων 

158, 170 και 269, 

4. τις κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΕ) 

αριθ. 2446/2015 της Επιτροπής (L 343/29.12.2015) και ιδίως των άρθρων 19, 246249, 

5. τις διατάξεις εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΕ) αριθ. 

2447/2015 της Επιτροπής (L 343/29.12.2015) και ιδίως των άρθρων 326340, 

6. τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 

7. την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/ Β΄/28.01.2013) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, 

8. την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 1/20.01.2016 «Επιλογή και διορισμός 

Γεν. Γραμματέα της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 

τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016), 

9. την ανάγκη αναθεώρησης της διαδικασίας απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης 

αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στις 

διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας για το καθεστώς της εξαγωγής και της 

κατάργησης του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1262/02.08.1993 Α.Υ.Ο. με την ΠΟΛ. 1167/2015 

απόφαση Γ.Γ. .Ε. (ΦΕΚ 1808/Β΄/21.08.2015), 

10. την αριθ. Α.Υ.Ο. 1015809/1597/0014/ΠΟΛ. 1024/ 21.1.1993 (ΦΕΚ 110 Β΄/2.3.1993) 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

11. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1  

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών 

προς εξαγωγή από τον πωλητή  εξαγωγέα 



Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας των παραδόσεων αγαθών που 

ενεργούνται από υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητήεξαγωγέα στο εσωτερικό της χώρας σε 

αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. απαιτείται: 

α) Υποβολή τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής 

τελωνειακής νομοθεσίας. Επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής δηλώνεται 

ο ΑΦΜ του υποκείμενου στο φόρο πωλητήεξαγωγέα. 

β) Τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα» με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ  ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2859/2000 

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ» και δηλώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής. 

Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο ΦΠΑ 

πωλητήεξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα σε αγοραστήιδιώτη εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε 

δύναται να εκδίδεται, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, στοιχείο λιανικής πώλησης 

(απόδειξη λιανικής πώλησης) από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη. 

γ) Αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε όπως προκύπτει από 

το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής»  «Export 

Notification» το οποίο εκδίδεται από το Τελωνείο Εξαγωγής μέσω του υποσυστήματος 

Ελέγχου Εξαγωγών του ICISnet. 

Σε περίπτωση υποβολής από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητήεξαγωγέα του οικείου 

τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος, κατά τις διατάξεις της 

ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το 

τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε το οποίο παρέχεται από αρμόδια τελωνειακή αρχή άλλου 

Κράτους Μέλους της Ε.Ε. 

δ) Τραπεζικό μέσο πληρωμής από το οποίο θα προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της 

αξίας του τιμολογίου πώλησης, για κάθε συναλλαγή ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά για 

περισσότερες συναλλαγές, κατά το μέρος της αντιπαροχής που δεν καταβάλλεται σε είδος 

και δεν συμψηφίζεται λογιστικά έναντι οφειλής του αντισυμβαλλομένου. 

Στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες συναλλαγές, ή για συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

λόγω της φύσης των εργασιών τους, η προσκόμιση τραπεζικού μέσου πληρωμής είναι 

αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής, ο λόγος της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού 

μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σώμα του φορολογικού στοιχείου που 

εκδίδεται και να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Επίσης το ανωτέρω 

γεγονός θα γνωστοποιείται στην αρμόδια φορολογική και τελωνειακή αρχή αποκλειστικά 

πριν την πραγματοποίηση της εξαγωγής προκειμένου να αξιολογούνται τα πραγματικά 

περιστατικά κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του χρόνου που ο τελευταίος θα 

διενεργηθεί. 

Εφόσον η εξόφληση της συναλλαγής γίνεται με μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές 

οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής 

υποχρεούται να καταθέσει εντός δύο εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της 

εξαγωγής σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή 

πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε. 

 



Άρθρο 2  

Διαδικασία απαλλαγής από το φόροπροστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών 

προς εξαγωγή από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. 

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας στην παράδοση αγαθών που 

εξάγονται εκτός της Κοινότητας από το μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας 

αγοραστή, υποκείμενο ή μη στο φόρο πρόσωπο, ο οποίος δύναται σε περιστασιακή βάση 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τελωνειακές διατάξεις να υποβάλλει τελωνειακά 

παραστατικά εξαγωγής, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

α) Ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής των αγαθών παραδίδει τα προς εξαγωγή αγαθά στον 

αγοραστή εκδίδοντας τιμολόγιο πώλησης με Φ.Π.Α. ή απόδειξη λιανικής πώλησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». 

β) Ο αγοραστής  εξαγωγέας, εφόσον οι τελωνειακές αρχές κάνουν αποδεκτό το αίτημα 

υποβολής τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, αποστέλλει στον πωλητή, εντός 90 

ημερών από την ολοκλήρωση της εξαγωγής, το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση 

ολοκλήρωσης εξαγωγής»  «Export Notification». Κατ’ εξαίρεση το ανωτέρω αποδεικτικό 

δύναται να αποστέλλεται σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον δικαιολογείται από τα 

πραγματικά περιστατικά της συναλλαγής. 

γ) Ο πωλητής εξαγωγέας εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο στο όνομα του αγοραστή  εξαγωγέα 

και καταβάλλει το ποσό του Φ.Π.Α. σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. 

 

Άρθρο 3 

Τελικές διατάξεις 

 

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καταργείται η ΠΟΛ. 1024/21.01.1993 Α.Υ.Ο. 

2. Ειδικά για λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες, τα οποία μεταφέρονται στις 

προσωπικές τους αποσκευές, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από την ΑΥΟ ΠΟΛ 1338/96 

διαδικασία απαλλαγής. 

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 


