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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1808
21 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ.1167
Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και
της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξα−
γωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπη−
ρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις κάτωθι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. Ν.2859/
2000−ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:
α) του άρθρου 24,
β) του άρθρου 28.
2. Τις διατάξεις του Ν.4174/26.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26.7.2013
τ.Α΄) “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις”,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των κάτωθι αποφάσεων του Υπουργού
Οικονομικών:
α) της αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993
(ΦΕΚ 675 Β΄),
β) της αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/
13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β΄),
γ) της αριθ. πρωτ. 1058757/2754/791/Α0014/ΠΟΛ.1155/
6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β΄),
δ) της αριθ. πρωτ. 1083791/3558/1071/0014/ΠΟΛ.1198/
13.7.1995 (ΦΕΚ 650 Β΄),
ε) της αριθ. πρωτ. 1107479/5132/1534/0014/ΠΟΛ.1272/
17.10.1996 (ΦΕΚ 993 Β΄),
στ) της αριθ. πρωτ. 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/
31.7.2002 (ΦΕΚ 1073 Β΄),
ζ) της αριθ. πρωτ. 1035115/1060/254/Α0014/ΠΟΛ.1061/
26.3.2008 (ΦΕΚ 581 Β΄).
4. Τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΦΕΚ
3329 Β΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.4308/24−12−2014 (Φ.Ε.Κ. 251/
24−12−2014 τ.Α΄) “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/
ΕΚ
7. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ.
130/28.1.2013 τ. Β΄ και 372/ 19.2.2013 τ. Β΄) Κοινή Απόφαση
του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών “Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενι−

κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών”.
8. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της
25.6.2014 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.6.2014) «Επιλογή και διορι−
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Τα αιτήματα επιχειρήσεων και φορέων για επανε−
ξέταση του τρόπου χορήγησης του ορίου απαλλαγής,
λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της 82ης
Σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φ.Π.Α. (30.11.2007).
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Kαθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠA για την αγορά ή
την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή
και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα,
καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις
πράξεις αυτές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 1
Δικαιούχα πρόσωπα
Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκειμένους στο φόρο
να αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή να εισά−
γουν αγαθά, με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης
αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον
αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για
την πραγματοποίηση εξαγωγών του άρθρου 24 πα−
ράγραφος 1 περιπτώσεις α και β και ενδοκοινοτικών
παραδόσεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 περιπτώσεις
α και γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. Ν.2859/2000) καθώς και
να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες
με τις δραστηριότητες αυτές.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις έγκρισης απαλλαγής
Χορηγείται άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για την
αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή
αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις δια−
δικασίες της παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του
ανωτέρω άρθρου 1 τα οποία κατά την διαχειριστική
περίοδο στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποια
από τις τρεις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους:
α) Δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 55 του Ν.4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170
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Α΄), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού αρκεί μόνο η διαπίστωση της παράβασης,
χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.
β) Δεν έχουν κάνει χρήση «ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» χωρίς προηγούμενη έγκριση.
γ) Δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλ−
λαγής που έχει χορηγηθεί ή του δωδεκαμήνου για το
οποίο χορηγήθηκε.
Άρθρο 3
Υπολογισμός του ορίου απαλλαγής
Η συνολική αξία των πράξεων που δύνανται να πραγ−
ματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία δω−
δεκάμηνη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη
συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών
παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το
δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέ−
ρα του μήνα ο οποίος προηγείται της αίτησης που
υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλ−
λαγής. Το όριο που χορηγείται ισχύει για το επόμενο
της έγκρισης δωδεκάμηνο. Εάν το όριο εξαντληθεί πριν
την λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου για την
οποία χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει την δυνατότητα
να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση
τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση.
Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου
ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβα−
σης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του
δωδεκαμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα
του μήνα που προηγείται της αίτησης.
Άρθρο 4
Διαδικασία έγκρισης του ορίου απαλλαγής
1. Ο υποκείμενος στο φόρο που προτίθεται να τύχει
απαλλαγής του Φ.Π.Α. για την αγορά ή εισαγωγή αγα−
θών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγών
ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ.Π.Α., καθώς και για τη
λήψη υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις
πράξεις αυτές, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊ−
στάμενο της Δ.Ο.Υ., τα κάτωθι στοιχεία:
α) Έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα 1
Η αίτηση αφού πρωτοκολληθεί καταχωρείται , σε ει−
δικό βιβλίο – Μητρώο, όπως το υπόδειγμα 4.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών, οι οποίες
θεωρούνται οριστικοποιημένες και δεν έχουν ακυρω−
θεί κατά το κρινόμενο διάστημα, όπως το υπόδειγμα
2, στην οποία αναγράφονται ανά Τελωνείο Εξαγωγής,
τα κάτωθι στοιχεία όπως προκύπτουν από τα αποδει−
κτικά εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος
της Ε.Ε (μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης
εξαγωγής»)
i. Ο αριθμός καταχώρησης (MRN) των διασαφήσεων
εξαγωγής,
Η χώρα εξαγωγής,
Η αξία εξαγωγής,
Σύνολο αξίας εξαγωγών.
ii. Από το σύνολο της παραπάνω αξίας αφαιρούνται
τυχόν εκπτώσεις, επιστροφές ή ακυρώσεις που πραγ−
ματοποιήθηκαν την περίοδο αναφοράς.
iii. Η συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης
οι οποίες είναι θεωρημένες από το τελωνείο εξόδου, για
παραδόσεις σε ταξιδιώτες εγκατεστημένους σε τρίτες
χώρες σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 περ. β.

γ) Συγκεντρωτική κατάσταση ενδοκοινοτικών παραδό−
σεων, όπως το υπόδειγμα 3, στην οποία αναγράφονται,
ανά κράτος μέλος και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η συνολική καθαρή
αξία των παραδόσεων μόνο για τις ενδοκοινοτικές πα−
ραδόσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία
υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα παραδόσεων, έως
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης στην
κατάσταση αυτή αναγράφεται η συνολική αξία των εν−
δοκοινοτικών παραδόσεων των περιόδων για τις οποίες
έχουν ήδη υποβληθεί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδο−
κοινοτικών παραδόσεων.
2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την διαπίστωση
της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2
της παρούσας και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα:
i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ,
ii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων εν−
δοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο
χρονικό διάστημα,
iii) Την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελω−
νείων (ICISnet) στο Taxis,
εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου
απαλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3,
όπως το υπόδειγμα 5, ή απόφαση για την απόρριψη του
αιτήματος, όπως το υπόδειγμα 6. Οι αποφάσεις αυτές
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων.
Άρθρο 5
Υπολογισμός ορίου νέων ή μετασχηματιζόμενων
δικαιούχων προσώπων
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
απόφασης θεωρούνται ως νέα ή νεοσύστατα πρόσωπα,
τα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν δήλωση έναρξης
εργασιών και δεν έχει παρέλθει, έως την υποβολή της
αίτησης για τη χορήγηση ορίου απαλλαγής από το
Φ.Π.Α., ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο. Επίσης
νέα θεωρούνται και εκείνα που έχουν υποβάλλει μεν
δήλωση έναρξης εργασιών αλλά δεν έχει συμπληρωθεί
ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο από την πραγ−
ματοποίηση της πρώτης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής
παράδοσης, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που
προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης.
Για τον προσδιορισμό, την πρώτη φορά, κατά τα
ανωτέρω, του ορίου απαλλαγής, λαμβάνεται υπόψη η
συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παρα−
δόσεων του προηγούμενου της αίτησης ημερολογιακού
τριμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του
μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης.
Το όριο αυτό ισχύει μέχρι εξαντλήσεώς του και όχι
πέραν της συμπλήρωσης του πρώτου ημερολογιακού
δωδεκαμήνου από την ημερομηνία έγκρισης για τη χο−
ρήγησή του.
Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη του χρονικού
διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκε, ο υποκείμενος
έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία
μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την
προηγούμενη αίτηση.
Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου
ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβα−
σης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων
του τριμήνου που προηγείται της αίτησης. Μετά την
συμπλήρωση του πρώτου δωδεκαμήνου το όριο προσ−
διορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 3 της παρούσας.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
AǿȉǾȈǾ

ȆȡȠȢ
ȉȘ ǻ.ȅ.Ȋ. ………………………………………

ǼʌȫȞȣȝȠ
Ȓ ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ ȝȠȣ İȖțȡȓȞİĲİ ĲȘȞ ĮʌĮȜȜĮȖȒ
Įʌȩ ĲȠ ĭ.Ȇ.ǹ. ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ «ǼȚįȚțȠȪ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ………………………………...
………………………………………………. ǻȚʌȜȠĲȪʌȠȣ ǻİȜĲȓȠȣ ǹʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠ
...
ĭ.Ȇ.ǹ.» ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ Ȓ İȚıĮȖȦȖȒ ĮȖĮșȫȞ
ǵȞȠȝĮ……………………………………..... țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ ȜȒȥȘ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȤȦȡȓȢ
ǹĭȂ………………………………………… țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ĭȆǹ, ȝȑȤȡȚ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ
…………... Ǽȣȡȫ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ
ıȣȞȠȜȚțȩ ȪȥȠȢ ĲȦȞ İȟĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
İȞįȠțȠȚȞȠĲȚțȫȞ
ʌĮȡĮįȩıİȦȞ
ʌȠȣ
ĬǼȂǹ: ǹȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıĮ țĮĲȐ (1) :
Įʌȩ ĲȠ ĭ.Ȇ.ǹ. ȝİ ȤȡȒıȘ ǼȚįȚțȠȪ  Į)
ĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ
įȦįİțȐȝȘȞȘ
ǻȚʌȜȠĲȪʌȠȣ ǻİȜĲȓȠȣ ǹʌĮȜȜĮȖȒȢ țĮȚ ʌİȡȓȠįȠ
(ȐȡșȡȠ
3
ǹīīǻǼ
ȤȠȡȘȖȒıİȦȢ ȠȡȓȠȣ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ Ȇȅȁ1167/29.7.2015) Ȓ
ȝİ ĲȘȞ ǹīīǻǼ Ȇȅȁ 1167/29.7.2015

ȕ) ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ĲȡȓȝȘȞȘ ʌİȡȓȠįȠ
(ȐȡșȡȠ 5 ǹīīǻǼ Ȇȅȁ.1167/29.7.2015
ȉȠ ȩȡȚȠ șĮ țĮĲĮȞİȝȘșİȓ ıĲȚȢ ıİȚȡȑȢ :
1. ıİȚȡȐ…….. ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ….ȑȦȢ…..
2. ıİȚȡȐ…….. ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ….ȑȦȢ…..
3. ………………………………….
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ………………………
ȅ ǹȚĲȫȞ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)
ȈȘȝİȚȫıİȚȢ:
ǻȚĮȖȡĮȝȝȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ .

1.

ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ: ȈȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ İȟĮȖȦȖȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚȘșİȓ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 2) țĮȚ
ȈȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ İȞįȠțȠȚȞȠĲȚțȫȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 3).
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2. Προκειμένου για δικαιούχα πρόσωπα που προέρ−
χονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν
συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το
όριο της απαλλαγής του άρθρου 3 της παρούσας προσ−
διορίζεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και
ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχουν πραγματοποιη−
θεί από το πρόσωπο που προήλθε από το μετασχημα−
τισμό, από της συστάσεως του μέχρι τον προηγούμενο
μήνα της υποβολής της αίτησης, προσαυξημένης με την
αξία των πράξεων αυτών που είχαν πραγματοποιηθεί
από κάθε ένα από τα δικαιούχα πρόσωπα που μετατρά−
πηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο
διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση μίας
πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.
Άρθρο 6
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου
Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
Προκειμένου να τύχει της απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
σύμφωνα με την παρούσα ο υποκείμενος στο φόρο
εκδίδει προς τον προμηθευτή του ή το Τελωνείο, κατά
περίπτωση, Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το
Φ.Π.Α. «Ε.Δ.Δ.Α.» είτε χειρόγραφα είτε με μηχανογραφικά
μέσα, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται
στο υπόδειγμα 8.
Άρθρο 7
Χρόνος και τρόπος έκδοσης του Ειδικού Διπλοτύπου
Δελτίου Απαλλαγής
1. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το
Φ.Π.Α. φέρει αλληλοδιάδοχη αρίθμηση. Παρέχεται η δυ−
νατότητα στους υποκείμενους στο φόρο να χρησιμοποι−
ούν περισσότερες από μία σειρές «Ε.Δ.Δ.Α.» διακριτές
και με ιδιαίτερη αλληλοδιάδοχη αρίθμηση. Στην αίτηση
που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας
αναγράφεται ο αριθμός των σειρών «Ε.Δ.Δ.Α.» που πρό−
κειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και το διακριτικό τους.
Το ποσό του ορίου της απαλλαγής σε κάθε σειρά κα−
τανέμεται από τον υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει
και δυνατότητα ανακατανομής του μεταξύ των σειρών
για το χρονικό διάστημα που ισχύει, με την προϋπόθεση
ότι το συνολικό άθροισμα των επί μέρους ποσών του
ορίου απαλλαγής, που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις σει−
ρές δεν θα υπερβαίνει το συνολικό όριο της απαλλαγής
που εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για τη
συγκεκριμένη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο.
2. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το
Φ.Π.Α. εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από τον αγοραστή ή
τον εισαγωγέα ή τον λήπτη υπηρεσιών, εκ των οποί−
ων, το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον προμηθευτή,
εφόσον έχει συναινέσει στην πραγματοποίηση της συ−
ναλλαγής με την συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου
αυτός να εκδώσει το τιμολόγιο ή στο Τελωνείο Εισα−
γωγής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή, χωρίς
την επιβάρυνση της πράξης με ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής στα τιμολόγια, που θα εκδώσει για τις
εν λόγω πράξεις, αναγράφει τους αριθμούς των σχετι−
κών Δελτίων Απαλλαγής. Δεν παρέχεται η δυνατότητα
έκδοσης τιμολογίου χωρίς επιβάρυνση με τον ΦΠΑ που
αναλογεί στην συναλλαγή, χωρίς την προηγούμενη έκ−
δοση του «Ε.Δ.Δ.Α.»
Άρθρο 8
Ανάκληση χορηγηθέντος ορίου
Εφόσον, μετά την έγκριση του ορίου απαλλαγής, δια−
πιστωθούν παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
55 του Ν.4174/2013 όπως ισχύει, σε βάρος των δικαι−
ούχων πρόσωπων, ή εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν
κάνει χρήση «Ε.Δ.Δ.Α.» χωρίς προηγούμενη έγκριση, ή
υπέρβαση του χορηγηθέντος ορίου, ή υπέρβαση του
δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο, η χο−
ρηγηθείσα έγκριση ανακαλείται. Η ανάκληση πραγμα−
τοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.,
όπως ορίζεται στο υπόδειγμα 7, καταχωρείται σε ειδικό
βιβλίο Αποφάσεων και ισχύει έως τη συμπλήρωση του
δωδεκαμήνου για το οποίο έχει συμπληρωθεί το όριο. Η
Απόφαση αυτή κοινοποιείται στον υποκείμενο σύμφωνα
με της διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4174/2013. Μετά την
κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης ο υποκείμενος
δεν έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του «Ε.Δ.Δ.Α.».
Άρθρο 9
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Το Ε.Δ.Δ.Α. διαφυλάσσεται και από τους δύο αντι−
συμβαλλόμενους για όσο χρόνο προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία η διαφύλαξη του σχετικού τιμολό−
γιου.
2. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, Ειδικά Δι−
πλότυπα Δελτία Απαλλαγής που χρησιμοποιούνται από
της επιχειρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την εξά−
ντλησή του ορίου ή παρέλευσης του δωδεκαμήνου για
το οποίο χορηγήθηκε.
3. Τα επισυναπτόμενα υποδείγματα αποτελούν ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσας
Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα−
σης, παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις Υπουργού
1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (Φ.Ε.Κ 675 Α΄),
1017949/693/ 165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212
Β΄),1058757/2754/791/Α0014/ΠΟΛ.1155 /6.6.1995 (ΦΕΚ 527
Β΄), 1083791/3558/ /1071/0014/ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (Φ.Ε.Κ. 650
Β΄), 1107479/5132/1534/0014/ΠΟΛ. 1272/17.10.1996 (Φ.Ε.Κ. 993
Β΄), 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (Φ.Ε.Κ.
1073 Β΄) και 1035115/1060/ /254/Α0014/ΠΟΛ.1061/26.3.2008
(Φ.Ε.Κ. 581 Β΄) και η Ε.Δ.Υ.Ο. 1121689/7606/ /1303/
Α0014/ΠΟΛ.1156/18.12.2007 καθώς και την Α.Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΦΕΚ 3329 Β΄).
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2
ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀǾ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǼȄǹīȍīȍȃ ȅǿ ȅȆȅǿǼȈ ȅȇǿȈȉǿȀȅȆȅǿǾĬǾȀǹȃ
(ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. Ȇȅȁ. 1167/2015)
( ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ ȑȞĮ ĮȞĲȓĲȣʌȠ)
ȋȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ Įʌȩ …………………. ȑȦȢ ……………………
ǹ.ĭ.Ȃ ……………………………….
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅǯǾ ǼȆȍȃȊȂǿǹ………………………………………………………………
Į/Į

ȉİȜȦȞİȓȠ ǼȟĮȖȦȖȒȢ

MRN

ȋȫȡĮ
ǼȟĮȖȦȖȒȢ

(-)
ǼțʌĲȫıİȚȢ,
İʌȚıĲȡȠĳȑȢ
Ȓ
ĮțȣȡȫıİȚȢ
ʌȠȣ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ
(+) ȈȣȞȠȜȚțȒ ĮȟȓĮ, șİȦȡȘȝȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȉİȜȦȞİȓȠ İȟȩįȠȣ,
ĮʌȠįİȓȟİȦȞ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ȕǯ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 24 ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ĭȆǹ
ȈȊȃȅȁȅ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ………………..

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ)

ǹȟȓĮ

ȈȣȞȠȜȚțȒ ĮȟȓĮ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀǾ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǼȃǻȅȀȅǿȃȅȉǿȀȍȃ ȆǹȇǹǻȅȈǼȍȃ ǹīǹĬȍȃ
(ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. /Ȇȅȁ. 1167/2015)
(ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ ȑȞĮ ĮȞĲȓĲȣʌȠ)
ȋȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ Įʌȩ …………………. ȑȦȢ ……………………
ǹ.ĭ.Ȃ ……………………………….
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅǯǾ ǼȆȍȃȊȂǿǹ………………………………………………………………
ȀȡȐĲȠȢ - ȂȑȜȠȢ

Į/Į

ǹ.ĭ.Ȃ. / ĭ.Ȇ.ǹ.

ȈȣȞȠȜȚțȒ ĮȟȓĮ İȞįȠțȠȚȞȠĲȚțȫȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ
ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲİȢ ʌȓȞĮțİȢ ĮȞĮțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȫȞ
ʌĮȡĮįȩıİȦȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮȞĮĳȠȡȐȢ
ȈȊȃȅȁȅ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ………………..

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ)

ȈȣȞȠȜȚțȒ ĮȟȓĮ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 4
ǼǿǻǿȀȅ ǺǿǺȁǿȅ - ȂǾȉȇȍȅ
(ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. Ȇȅȁ. 1167/2015)
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ Ȓ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ……………………………………………………..
ǹ.ĭ.Ȃ :………………………………..
ǹ/ǹ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ǹȡȚș.ȆȡȦĲ.
Ǿȝİȡ. ǹȓĲȘıȘȢ

ǹȚĲȠȪȝİȞȠ
ʌȠıȩ

ǼȖțȡȚȞȩȝİȞȠ
ʌȠıȩ

ǹʌȩĳĮıȘ
ǲȖțȡȚıȘȢ

ǹʌȩĳĮıȘ
ǹʌȩȡȡȚȥȘȢ

ǹʌȩĳĮıȘ
ǹȞȐțȜȘıȘȢ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 5
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:
ƧǏǈǇǋǗǐ:
ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȋȇȆȋȈĬǽȀȆ ȆȀȁȆȄȆȃȀȁȎȄ
ĬǽȄȀȁǿ ĬȈǺȃȃǺȊǽȀǺ ǼǿȃȆȉȀȎȄ ǽȉȆǼȎȄ
Ǽ.Ȇ.ȋ.
:
Τĳįȥ. Ǽ/ȟĲș
Ȋįȥ. ȁȬİțȜįȣ :
ȊșȝȒĴȧȟȡ
:
ǹȆȅĭǹȈǾ
ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ ȉǾȈ ǻ.ȅ.Ȋ. ……………………..
ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ȉȚȢ įȚȐĲĮȟİȚȢ ĲȘȢ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. Ȇȅȁ. 1167/29.7.2015.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4 ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (Ȟ.4174/2013),
ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. ǻ6ǹ 1036682 ǼȄ 2014/25.2.2014 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 478 Ǻǯ)
“ȂİĲĮȕȓȕĮıȘ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ “Ȃİ ǼȞĲȠȜȒ īİȞȚțȠȪ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ”” ıİ ȩȡȖĮȞĮ ĲȘȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ.
4. ȉȘȞ ĮȡȚș. ʌȡȦĲ. ……………../20.. ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȠțİȚȝȑȞȠȣ ıĲȠ ĳȩȡȠ .......ȝİ
ǹĭȂ………… ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ȤȡȒıȘȢ «Ǽ.ǻ.ǻ.ǹ.» ȝİ ȩȡȚȠ
…………..Ǽȣȡȫ țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞȘȝȝȑȞİȢ ı’ ĮȣĲȒ ıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
5. ȉȘ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȟȓĮ ĲȦȞ İȟĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȞįȠțȠȚȞȠĲȚțȫȞ ʌĮȡĮįȩıİȦȞ ĲȠȣ
įȦįİțĮȝȒȞȠȣ/ĲȡȚȝȒȞȠȣ ʌȠȣ ȠȜȠțȜȘȡȫșȘțİ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȘȝȑȡĮ ĲȠȣ ȝȒȞĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıİ…………………………….Ǽȣȡȫ.
6. ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȘȢ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. Ȇȅȁ.
1167/ 29.7.2015.
ǹʌȠĳĮıȓȗȠȣȝİ
ǼȖțȡȓȞȠȣȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Ǽ.ǻ.ǻ.ǹ. țĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȠȡȓȠȣ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠ ĭ.Ȇ.ǹ. ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ Ȓ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĮȖĮșȫȞ Ȓ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ȣʌȘȡİıȚȫȞ,
ıĲȠȞ ȣʌȠțİȓȝİȞȠ ıĲȠ ĳȩȡȠ ………………..………………………………………………..
(ǹ.ĭ.Ȃ.…………………..),
ʌȠıȠȪ ………………. € (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ) …………………………………………………………..
ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ Įʌȩ …………… ȑȦȢ ……………...…, ıȪȝĳȦȞĮ ĲȘȞ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ.
Ȇȅȁ. 1167/29.7.2015.
ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ ǻ.ȅ.Ȋ.
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)
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ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:
ƧǏǈǇǋǗǐ:
ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȋȇȆȋȈĬǽȀȆ ȆȀȁȆȄȆȃȀȁȎȄ
ĬǽȄȀȁǿ ĬȈǺȃȃǺȊǽȀǺ ǼǿȃȆȉȀȎȄ ǽȉȆǼȎȄ
Ǽ.Ȇ.ȋ.
:
Τĳįȥ. Ǽ/ȟĲș
Ȋįȥ. ȁȬİțȜįȣ :
ȊșȝȒĴȧȟȡ
:
ǹȆȅĭǹȈǾ
ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ ȉǾȈ ǻ.ȅ.Ȋ. ……………………..
ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ȉȚȢ įȚȐĲĮȟİȚȢ ĲȘȢ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. Ȇȅȁ. 1167/29.7.2015.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4 ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (Ȟ.4174/2013),
ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. ǻ6ǹ 1036682 ǼȄ 2014/25.2.2014 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 478 Ǻǯ)
“ȂİĲĮȕȓȕĮıȘ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ “Ȃİ ǼȞĲȠȜȒ īİȞȚțȠȪ
īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ”” ıİ ȩȡȖĮȞĮ ĲȘȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
ǻȚȠȓ-țȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ.
4. ȉȘȞ ĮȡȚș. ʌȡȦĲ. ……………../20.. ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȠțİȚȝȑȞȠȣ ıĲȠ ĳȩȡȠ .......ȝİ
ǹĭȂ…………țĮȚ ĲȚȢ ıȣȞȘȝȝȑȞİȢ ı’ ĮȣĲȒ ıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
5. ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ:

ǲȤȠȣȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ıİ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȠțİȚȝȑȞȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȑȢ
ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 55 ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ
(Ȟ.4174/26.7.2013), ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ …………………

ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İȟĮȖȦȖȑȢ Ȓ İȞįȠțȠȚȞȠĲȚțȑȢ ʌĮȡĮįȩıİȚȢ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ (įȦįİțȐȝȘȞȠ Ȓ ĲȡȓȝȘȞȠ)…………

ǲȤİȚ ȖȓȞİȚ ȤȡȒıȘ «ǼǿǻǿȀȅȊ ǻǿȆȁȅȉȊȆȅȊ ǻǼȁȉǿȅȊ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ» ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȑȖțȡȚıȘ…………….

ǲȤİȚ ȖȓȞİȚ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ĲȘȢ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ …………….

ǲȤİȚ ȖȓȞİȚ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ įȦįİțĮȝȒȞȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ ĲȠ ȩȡȚȠ
ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ…………..

ǱȜȜȘ ĮȚĲȓĮ ……………………………………………………………………………….
ǹʌȠĳĮıȓȗȠȣȝİ
ǹʌȠȡȡȓʌĲȠȣȝİ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ įİȞ İȖțȡȓȞȠȣȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ Ǽ.ǻ.ǻ.ǹ. țĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ
ȠȡȓȠȣ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠ ĭ.Ȇ.ǹ. ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ Ȓ ĲȘȞ
İȚıĮȖȦȖȒ ĮȖĮșȫȞ Ȓ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, ıĲȠȞ ȣʌȠțİȓȝİȞȠ ıĲȠ ĳȩȡȠ
………………..……………………………………………….. (ǹ.ĭ.Ȃ.…………………..),
ıȪȝĳȦȞĮ ĲȘȞ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. Ȇȅȁ. 1167/29.7.2015.
ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ ǻ.ȅ.Ȋ.
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 7
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:
ƧǏǈǇǋǗǐ:
ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȋȇȆȋȈĬǽȀȆ ȆȀȁȆȄȆȃȀȁȎȄ
ĬǽȄȀȁǿ ĬȈǺȃȃǺȊǽȀǺ ǼǿȃȆȉȀȎȄ ǽȉȆǼȎȄ
Ǽ.Ȇ.ȋ.
Ȋįȥ. Ǽ/ȟĲș
Ȋįȥ. ȁȬİțȜįȣ
ȊșȝȒĴȧȟȡ

:
:
:
ǹȆȅĭǹȈǾ
ȅ
ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ ȉǾȈ ǻ.ȅ.Ȋ. ……………………..

,

ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1.
2.

ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȚȢ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. Ȇȅȁ. 1167/29.7.2015.
ȉȘȞ ĮȡȚș. …………../……….20.. ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ ȠȡȓȠȣ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ ,
3.
ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ:

ȑȤȠȣȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ıİ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȠțİȚȝȑȞȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȑȢ ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 55 ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (Ȟ.4174/26.7.2013),
ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ …………………

ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ȤȡȒıȘ «ǼǿǻǿȀȅȊ ǻǿȆȁȅȉȊȆȅȊ ǻǼȁȉǿȅȊ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ» ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȑȖțȡȚıȘ…………….

ǲȤİȚ ȖȓȞİȚ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ĲȘȢ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ …………….

ǲȤİȚ ȖȓȞİȚ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ įȦįİțĮȝȒȞȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ ĲȠ ȩȡȚȠ
ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ…………..
4.
ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4 ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (Ȟ.4174/26.7.
.2013), ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ.
5. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. ǻ6ǹ 1036682 ǼȄ 2014/25.2.2014 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 478 Ǻǯ)
“ȂİĲĮȕȓȕĮıȘ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ “Ȃİ ǼȞĲȠȜȒ īİȞȚțȠȪ
īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ” ıİ ȩȡȖĮȞĮ ĲȘȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ.
ǹʌȠĳĮıȓȗȠȣȝİ
ǹȞĮțĮȜȠȪȝİ ĲȘȞ ĮȡȚș. ………../.. .. 20.. ĮʌȩĳĮıȒ ĲȘȢ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȖțȡȓșȘțİ Ș ȤȡȒıȘ
Ǽ.ǻ.ǻ.ǹ. Įʌȩ ĲȠ ĭ.Ȇ.ǹ. țĮȚ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ ȩȡȚȠ ĮʌĮȜȜĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠ ĭ.Ȇ.ǹ., ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ. Ȇȅȁ.1167/29.7.2015, ıĲȠȞ ȣʌȠțİȓȝİȞȠ ıĲȠ ĳȩȡȠ
ȝİ ĲȘȞ İʌȦȞȣȝȓĮ
…………………..………………..………………… (ǹ.ĭ.Ȃ. …………………..),
ȜȩȖȦ
…………………………………………. țĮȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȑțįȠıȘ ǼȚįȚțȫȞ ǻȚʌȜȠĲȪʌȦȞ
ǻİȜĲȓȦȞ ǹʌĮȜȜĮȖȒȢ ĭ.Ȇ.ǹ. Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ ǻ.ȅ.Ȋ.
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 8
ǼǿǻǿȀȅ ǻǿȆȁȅȉȊȆȅ ǻǼȁȉǿȅ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ ǹȆȅ ȉȅ ĭ.Ȇ.ǹ.
(ǹ.ī.ī.ǻ.Ǽ Ȇȅȁ. 1167/2015)
ȋȅȇǾīǾĬǼȃ ȅȇǿȅ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ
ȈǼǿȇǹ – ǹ/ǹ
ȅȇǿȅ ȈǼǿȇǹȈ
ǹ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ Ȓ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ:….…………………………………………………………...
ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅ ǼȇīǹȈǿȍȃ: …………………………………………………………………………………………..
ȅǻȅȈ: …………………………………………………………………………………………… ǹȇǿĬ…………….…
ȉǹȋ. Ȁȍǻ: …………… ȆȅȁǾ: ……………………………………………...........................................................
ǹ.ĭ.Ȃ: ……………………… ǹȡȝȩįȚĮ ǻ ȅ Ȋ: …………………………..............................................................
Ǻ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȇȅȂǾĬǼȊȉǾ Ȓ ȉǼȁȍȃǼǿȅȊ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ Ȓ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ:.……………………………………………………………...
ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅ ǼȇīǹȈǿȍȃ: …………………………………………………………………………………………..
ȅǻȅȈ: …………………………………………………………………………………………… ǹȇǿĬ…………….…
ȉǹȋ. Ȁȍǻ: …………… ȆȅȁǾ: ……………………………………………...........................................................
ǹ.ĭ.Ȃ: ……………………… ǹȡȝȩįȚĮ ǻ ȅ Ȋ: …………………………..............................................................
ȉǼȁȍȃǼǿȅ ǼǿȈǹīȍīǾȈ: ………………………………………………………………………………………………
ī. ȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ ȅȇǿȅȊ
ȊȆȅȁȅǿȆȅ ȅȇǿȅȊ
(+) ǼȀȆȉȍȈǼǿȈ/ǼȆǿȈȉȇȅĭǼȈ
(+) ȂǼȉǹĭȅȇǹ ǹȆȅ ȉǾ ȈǼǿȇǹ …………
(-) ȂǼȉǹĭȅȇǹ ȈȉǾ ȈǼǿȇǹ …………
ǹȃǹȆȇȅȈǹȇȂȅȈȂǼȃȅ ȅȇǿȅ ǹȆǹȁȁǹīǾȈ ȆȇȅȈ ȋȇǾȈǾ
(-) ȅȇǿȅ ȉȇǼȋȅȊȈǹȈ ȈȊȃǹȁȁǹīǾȈ
(ʌȠıȩ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ)
ȊȆȅȁȅǿȆȅ ȅȇǿȅȊ ȈǼǿȇǹȈ ȆȇȅȈ ȂǼȉǹĭȅȇǹ
ʌȠıȩ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ)

(ȆȩȜȘ) ……………………… /(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ) …………………….
ȅ ǼȀǻȅȉǾȈ

ȅ ȁǾȆȉǾȈ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȈĳȡĮȖȓįĮ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ - ȈĳȡĮȖȓįĮ

Άρθρο 11
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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