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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

  

   1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & 

ΔΦΚ 

    - ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΚ και ΦΠΑ 

    ΣΜΗΜΑ Δ’ ΦΠΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ 

ΔΞΑΓΩΓΩΝ  

   - ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

    ΣΜΗΜΑ Β’  

 2. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

    ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ   

    ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

    ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 

 ΑΓΑ: 

Αθήνα,    26    Ιοςνίος  2017 

Απιθ. Ππωη.: ΠΟΛ 1093  

Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ Ωο πξνο ηνλ πίλαθα δηαλνκήο 

Σαρ. 

Κώδηθαο 

: 101 84 Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο : Γ.Ενξκπάλνο - Μ. Κνπλάβε, 

Δπδ. Νηδακίιε - Αηκ. 

Καηξηλάθε 

Σειέθσλν : 210 6987448-469 

Fax : 210 6987408 

E-Mail : vat-

customs@2001.syzefxis.gov.

gr 

Url : www.aade.gr 

 

 

Θέμα: «Δίζππαξη ΦΠΑ από ξένα ηοςπιζηικά  λεωθοπεία για ηιρ εκηελούμενερ ζηο εζωηεπικό 

ηηρ σώπαρ μεηαθοπέρ πποζώπων.» 

 

ΥΔΣ : 1) Ζ αξηζ. πξση. Π. 7802/942/25-11-1986 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 825 η.Β) 

  2) Ζ κε αξηζ. πξση. ΠΟΛ. 1283/1996 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 1025 η.Β) 

 

Καηόπηλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ππόςε ηεο Τπεξεζίαο καο θαη εμαηηίαο πξνβιεκάησλ θαη 

παξαλνήζεσλ πνπ έρνπλ αλαθύςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Π. 7802/942/25-11-1986 Α.Τ.Ο, όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κε ηελ ΠΟΛ. 1283/96 Α.Τ.Ο., αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 

αλαινγνύληνο ΦΠΑ ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο πξνζώπσλ πνπ εθηεινύληαη από εθκεηαιιεπηέο 

αιινδαπώλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο , ππελζπκίδνληαη ηα αθόινπζα:   

 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνο 5 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), όπσο 

ηζρύεη, νη ππεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηώλ θνξνινγνύληαη ζηελ Διιάδα θαηά ην κέξνο ηεο δηαδξνκήο 
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πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ελώ δελ θνξνινγνύληαη ζηελ Διιάδα θαηά ην 

κέξνο ηεο δηαδξνκήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο ρώξαο (πξώελ άξζξν 12 παξ. 

2.β θαη παξ 4.β ηνπ λ. 1642/1986). Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο απνηεινύλ ελζσκάησζε ζην εζληθό δίθαην 

ησλ αληηζηνίρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ΦΠΑ.  

 

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, θαζνξίζηεθε απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία κε ηελ Π. 

7802/942/25-11-1986 Α.Τ.Ο., όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1283/96 Α.Τ.Ο. ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ηα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία (δειαδή νπνηνδήπνηε όρεκα εθηειεί δηεζλείο κεηαθνξέο θαη έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα κεηαθέξεη 10 ηνπιάρηζηνλ άηνκα, ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ νδεγνύ , 

αλεμάξηεηα αλ πξόθεηηαη γηα ηαθηηθή ή κε γξακκή), πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζε ρώξα ηνπ 

εμσηεξηθνύ όηαλ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα κεηαθέξνληαο επηβάηεο, θαηαβάιινπλ ζην αξκόδην 

ηεισλείν εηζόδνπ κε ηε ρξήζε ησλ παξαβόισλ ΦΠΑ έλα θαη’ απνθνπή πνζό θόξνπ ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε 30 επξώ γηα ιεσθνξεία κέρξη 30 ζέζεηο θαη 45 επξώ γηα ιεσθνξεία κε πεξηζζόηεξεο 

ζέζεηο. 

 

3. Με ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, εμαζθαιίδεηαη ε απόδνζε ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ ζην εζσηεξηθό 

ηεο ρώξαο καο, ελώ ην δηνηθεηηθό θόζηνο θαη ην θόζηνο ζπκκόξθσζεο παξακέλνπλ ρακειά γηα ηνπο 

κε εγθαηεζηεκέλνπο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ππνθείκελνπο ζην θόξν κεηαθνξείο πνπ εθηεινύλ 

δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο πξνζώπσλ.  

Με ην θαη’ απνθνπή πνζό θόξνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην ηεισλείν εηζόδνπ, εθπιεξώλνληαη άπαμ νη 

θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, όζνλ αθνξά ζηνλ ΦΠΑ, ησλ ελ ιόγσ κεηαθνξέσλ ηόζν θαηά ηελ είζνδν 

ησλ ιεσθνξείσλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο όζν θαη θαηά ηελ έμνδό ηνπο από απηήλ.    

πλεπώο, ν ΦΠΑ θαηαβάιιεηαη κε ηελ απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία, ρσξίο λα απαηηείηαη ιήςε ΑΦΜ 

γηα ζθνπνύο ΦΠΑ ή νξηζκόο θνξνινγηθνύ αληηπξνζώπνπ αλάινγα θαη αλεμάξηεηα αλ πξόθεηηαη γηα 

ηαθηηθέο ή έθηαθηεο κεηαθνξέο πξνζώπσλ απηήο. 

 

4. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη εγθαηεζηεκέλνη εθηόο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ηεο ρώξαο καο κεηαθνξείο γηα ηηο ππεξεζίεο δηεζλνύο κεηαθνξάο επηβαηώλ πιεξνύλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα κόληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρώξα καο,  

εθαξκόδνληαη νη ζπλήζεηο θαλόλεο θνξνιόγεζεο πνπ ζέηεη ν Κώδηθαο ΦΠΑ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ κεηαθνξάο επηβαηώλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο παξνύζαο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ   

Π.7802/942/25-11-1986 Α.Τ.Ο όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 

 

Ο Γιοικηηήρ ηηρ Ανεξάπηηηηρ  

  Απσήρ Γημοζίων Δζόδων 

 

                    Γ. Πιηζιλήρ  
 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Τελωνειακές  Περιφέρειες  

2. Τελωνεία Α΄ και  Β’ τάξης 
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ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Όλες τις Δ.Ο.Υ. 

2. ΣΔΟΕ – Κεντρική Υπηρεςία και Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Υπηρεςίεσ   
3.  Δ/νςη Εςωτερικών Υποθζςεων 
4.  Υποδιεφθυνςη Εςωτερικών Υποθζςεων 
5.  Δ/νςη Εποπτείασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
6.  Υπηρεςία Ερευνών & Διαςφάλιςησ Δημοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
7.  Ε.Λ.Υ.Τ Αττικήσ και Θεςςαλονίκησ  
8. Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
9. Σφνδεςμοσ Επιχειρήςεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), Ξενοφώντοσ 5, 105 57 Αθήνα 
10. Εθνική Συνομοςπονδία Ελληνικοφ Εμπορίου (Μητροπόλεωσ 42, 10563 Αθήνα) 
11. Σφνδεςμοσ Βιομηχάνων Β. Ελλάδοσ (Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκη) 
12. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Β. Ελλάδοσ (Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 Θες/νίκη)  
13. Ομοςπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιςτών Ελλάδοσ (ΟΦΑΕ), Πατηςίων 351, 11144, Αθήνα) 
14. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Η’ 

 Σφλλογοι Λογιςτών και Εκτελωνιςτών 
 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ 
2. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Φορολογικήσ Διοίκηςησ     
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριασ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.  
4. Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)/Τμήμα Γ΄  
5. Δ/νςη Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου 
6. Δ/νςεισ Τ.Δ., Σ.Τ.Ε.Π.  
7. Δ/νςη Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α./Τμήμα Ε΄ 
8. Δ/νςη Τελωνειακών Διαδικαςιών / Τμήμα Β’ 
9. Δ/νςη Ζμμεςησ Φορολογίασ, Τμήμα Α’ 
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