
Αξηζκ. ΠΟΛ.1081/14 (ΦΔΚ 964 Β/16-04-2014) : Καηάξγεζε ππνρξέσζεο 

ζεψξεζεο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ γηα ζθνπνχο Φ.Π.Α. πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 «Κψδηθαο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» (ΦΔΚ 

248 Α΄) θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 27 παξάγξαθνο 2, 24 παξάγξαθνο 2, 28 

παξάγξαθνο 3 θαη 6 παξάγξαθνο 5, θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 186/92 (Κ.Β.Σ.), 

φπσο ηζρχνπλ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ 366/18.12.1987 (ΦΔΚ 3/Β/8.1.1988) 

(φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΑΥΟ Π.1808/748/ΠΟΛ 91/3.3.1988, ΦΔΚ 

144Β΄/15.3.1988 θαη Γ.1369/941/28.11.1988, ΦΔΚ 192 Β΄/21.12.1988) 

«Γηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ΦΠΑ ζθαθψλ (πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ γεληθά) πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. α΄, γ΄, δ΄, ε΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 22, θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 

1642/1986» άξζξα 12 θαη 13. 

3.  Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ 1262/2.8.1993 (ΦΔΚ 

675Β΄/2.9.1993) «Γηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α, ηεο παξάδνζεο, 

ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο θαη εηζαγσγήο αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή ή 

παξάδνζε ζε ππνθεηκέλνπο ζην θφξν εγθαηαζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο, 

θαζψο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ πξάμεσλ απηψλ». 

4.  Τηο δηαηάμεηο ηεο Α.Υ.Ο. αξηζκ. 1015809/1597/0014/ ΠΟΛ 1024/21.1.1993 

(ΦΔΚ 110Β΄/2.3.1993) «Δπηζηξνθή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ 

επηβαξχλεη ηελ παξάδνζε αγαζψλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, απηνθηλήησλ θ.ιπ., ζε 

αγνξαζηή ππνθείκελν ή κε ζην θφξν εγθαηεζηεκέλν εθηφο Κνηλφηεηαο, ιφγσ 

εμαγσγήο». 

5. Τηο δηαηάμεηο ηεο Α.Υ.Ο. αξηζκ. 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ 1029/2.2.1995 

(ΦΔΚ 105 Β΄/17.2.1995) «Όξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ΦΠΑ 

ηεο αγνξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο ελδνθνηλνηηθήο 

απφθηεζεο αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα “Καηαζηήκαηα Αθνξνιφγεησλ Δηδψλ” 

Α.Δ. κε πξννξηζκφ ηελ παξάδνζή ηνπο ρσξίο θφξν ζε ηαμηδηψηεο πνπ κεηαβαίλνπλ 

ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε Τξίηε ρψξα θαζψο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο πξάμεηο απηέο». 

6.  Τηο δηαηάμεηο ηεο Α.Υ.Ο. αξηζκ. 1138050/4885/1436/ Α0014/ΠΟΛ 

1338/30.12.1996 (ΦΔΚ 18 Β΄/17.1.1997) «Γηαδηθαζία απαιιαγήο απφ Φ.Π.Α. ηεο 

παξάδνζεο αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν εγθα-

ηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξνο αγνξαζηή - ηαμηδηψηε, κε 

εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ν νπνίνο αλαρσξεί γηα ηξίηε 

ρψξα απφ ηελ Διιάδα ή κέζσ άιινπ Κ-Μ». 

7. Τηο δηαηάμεηο ηεο ΑΥΟ αξηζκ. 1024754/187/0015/ΠΟΛ 1039/9.3.2006 (ΦΔΚ 311 

Β΄/15.3.2006), «Τήξεζε βηβιίνπ θνζηνινγίνπ νηθνδνκψλ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία 

πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη πψιεζε νηθνδνκψλ – Έθδνζε εηδηθνχ 

ζηνηρείνπ παξάδνζεο θηηζκάησλ ζηνλ νηθνπεδνχρν». 

8. Τελ αξηζκ. Γ6Α 1196756 ΔΞ 2013/23.12.2013 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Σπκπιήξσζε ηεο αξηζκ. Γ6Α 

1015213/28-1-2013 (Β΄ 130 θαη 372) απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ηνπ Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 

3317 Β΄/27.12.2013). 

9.  Όηη, απφ 1.1.2014, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηήξεζεο πξφζζεησλ 

βηβιίσλ θαη ηεο ζεψξεζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Σπλαιιαγψλ (Ν. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο 

Δ1), επέξρνληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ έθδνζε θνξνινγηθψλ 



ζηνηρείσλ, απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ ζπλαιιαγψλ θαη θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ ζ’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ, νη αλαγθαίεο 

δηεπθνιχλζεηο ζηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

10. Όηη, απφ ηελ απφθαζε απηή, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

Τα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ΑΥΟ ΠΟΛ 366/1987, ΑΥΟ ΠΟΛ 

1262/1993, ΑΥΟ ΠΟΛ 1024/1993, ΑΥΟ ΠΟΛ 1029/1995, ΑΥΟ ΠΟΛ 1338/1996 θαη 

ΑΥΟ ΠΟΛ 1039/2006, ηεξνχληαη θαη εθδίδνληαη αζεψξεηα. 

Οη ινηπέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2014 
 


