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: Κοινοποίηζη ηηρ ΠΟΛ.1026/16-2-2016 Απόθαζηρ Γ.Γ.Γ.Δ. και παποσή οδηγιών

αο θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ ΠΟΛ.1026/16-2-2016 Απφθαζε Γεληθνχ
Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε ζέκα «Θέζε κε θνηλνηηθψλ θαη εγρψξησλ εκπνξεπκάησλ ζε
Διεχζεξε Εψλε: α. Γηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ην θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαηά ηε ζέζε
εκπνξεπκάησλ ζε Διεχζεξε Εψλε, β. Γηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαηά ηελ
έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Διεχζεξε Εψλε θαη ηελ αλάισζε ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο», ε
νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 577/Β/3-3-2016 (ΑΓΑ: ΧΒΗ0Ζ-Κ6Θ) θαη ηζρχεη έλα κήλα κεηά ηε
δεκνζίεπζή ηεο.
Ζ ελ ιφγσ Απφθαζε θαζνξίδεη ηφζν ηε δηαδηθαζία, ε νπνία ζα εθαξκφδεηαη νκνηφκνξθα απφ φινπο
ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ ππαξρνπζψλ Διεπζέξσλ Εσλψλ, ηνπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο θαη ηηο αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο, φζν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα:


ηελ απαιιαγή απφ ηνλ θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαηά ηελ είζνδν κε θνηλνηηθψλ θαη εγρψξησλ
εκπνξεπκάησλ ζε Διεχζεξε Εψλε (άξζξα 3 θαη 5),



ηελ απαιιαγή απφ ηνλ θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαηά ηελ παξάδνζε (κεηαβίβαζε) αγαζψλ θαη
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εληφο Διεχζεξεο Εψλεο (άξζξν 7),



ηελ απαιιαγή απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηελ έμνδν εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ ρψξν
ηεο Διεχζεξεο Εψλεο γηα απνζηνιή εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο ή ζε άιιν
θξάηνο-κέινο (άξζξν 6 παξ. 1 θαη 2),



ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηελ έμνδν ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ ρψξν
ηεο Διεχζεξεο Εψλεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο (άξζξν 6 παξ. 3).

Με ηελ θνηλνπνηνχκελε απφθαζε θαζνξίδνληαη επίζεο νη ππνρξεψζεηο ησλ Γηαρεηξηζηψλ ησλ
Διεπζέξσλ Εσλψλ θαη ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε Διεχζεξεο Εψλεο πξνζψπσλ, πέξαλ εθείλσλ πνπ
νξίδνληαη απφ ηελ ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη νη έιεγρνη πνπ ζα δηελεξγνχληαη γηα
ζθνπνχο νξζήο ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ απφθαζε δηαδηθαζίαο (άξζξα 8 θαη 9).
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i. Γενικά σαπακηηπιζηικά ηων Δλεςθέπων Εωνών
χκθσλα κε ην άξζξν 166 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92 πεξί ζέζπηζεο Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη
ην άξζξν 39, παξ.1 ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 265/Α/2001), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, νη Διεχζεξεο Εψλεο απνηεινχλ ηκήκαηα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο
Κνηλφηεηαο, δηαρσξηζκέλα απφ απηφ, φπνπ κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη κε θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα ηα
νπνία ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαηαβνιήο εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, θφξσλ θαη κέηξσλ
εκπνξηθήο πνιηηηθήο έσο φηνπ ιάβνπλ λέν πξννξηζκφ, θαζψο επίζεο θαη εγρψξηα εκπνξεχκαηα ηα
νπνία, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθή θνηλνηηθή ξχζκηζε, απνιαχνπλ, ιφγσ ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηελ
Διεχζεξε Εψλε, κέηξσλ πνπ ζπλδένληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ εμαγσγή.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 167-168 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92 θαη ηα άξζξα 799 θαη 802 ηνπ Καλ.
(ΔΟΚ) 2454/93, ε ηεισλεηαθή επηηήξεζε ζηηο Διεχζεξεο Εψλεο Διέγρνπ Σχπνπ Η βαζίδεηαη ζηελ
χπαξμε πεξίθξαμεο κε θαζνξηζκέλα ζεκεία εηζφδνπ-εμφδνπ θαη ε νπνία είλαη δηακνξθσκέλε κε ηξφπν
ηέηνην ψζηε αθελφο λα δηεπθνιχλεηαη ε ελ ιφγσ επηηήξεζε απφ ην εμσηεξηθφ ηεο Διεχζεξεο Εψλεο
αθεηέξνπ λα απνθιείεηαη ε παξάηππε έμνδνο εκπνξεπκάησλ απφ απηήλ. Παξάιιεια, ηα πξφζσπα πνπ
επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ Διεχζεξε Εψλε πξέπεη λα παξέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα ερέγγπα γηα ηελ
ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, ελψ ηφζν ηα πξφζσπα απηά φζν θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα
εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη απφ ηελ Διεχζεξε Εψλε κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε
ειέγρνπο απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο.
χκθσλα κε ηα άξζξα 172 θαη 176 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2913/92, ηα άξζξα 803-804 θαη 806 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ)
2454/93 θαζψο θαη ην άξζξν 39 παξ.6 ηνπ λ.2960/2001, πθίζηαηαη δπλαηφηεηα άζθεζεο
δξαζηεξηνηήησλ βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο θχζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο,
κε ηήξεζε ηεο αλάινγεο ινγηζηηθήο απνζήθεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο
ζηνηρεία, απφ πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο θαη παξέρνπλ φια
ηα απαξαίηεηα ερέγγπα γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ. Ζ είζνδνο εκπνξεπκάησλ ζηελ
Διεχζεξε Εψλε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζηελ εγθξηζείζα ινγηζηηθή απνζήθεο, ε
νπνία πξέπεη λα εκθαίλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη λα επηηξέπεη ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο
λα δηαπηζηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα απηψλ.
Σα πξφζσπα πνπ δχλαληαη λα ιάβνπλ έγθξηζε ηήξεζεο ινγηζηηθήο απνζήθεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζην άξζξν 1 ηεο αξίζκ. Σ.10970/110/Γ0019/24-12-1993 ΑΤΟ «Σξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ
Διεπζέξσλ Εσλψλ θαη Διεπζέξσλ Απνζεθψλ» (ΦΔΚ 934/Β/1993), είλαη:
 ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο σο ην πξφζσπν πνπ, θαηά ην άξζξν 800 ηνπ Καλ.
(ΔΟΚ) 2454/93 θαη ην άξζξν 39 παξ.4-5 ηνπ λ.2960/2001, ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γεληθή Γ/λζε
Σεισλείσλ & ΔΦΚ ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο, γηα ηε ζχζηαζε ηεο Διεχζεξεο
Εψλεο,
 νπνηαδήπνηε πξφζσπν πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηά ηνπ εληφο ηνπ
ρψξνπ ηεο Διεχζεξεο Εψλεο.
Καηά ζπλέπεηα, ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζε Διεχζεξε Εψλε πξέπεη άκεζα λα
παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ή άιιε εγθαηεζηεκέλε εληφο απηήο επηρείξεζε θαη λα
εγγξάθνληαη ακέζσο ζηελ ηεξνχκελε ινγηζηηθή απνζήθεο. Σα εκπνξεχκαηα, αθνχ ηνπο απνδνζεί
Αξηζκφο Καηαρψξηζεο Λνγηζηηθήο Απνζήθεο (Α.Κ.Λ.Α.), παξαθνινπζνχληαη κέζσ ηεο ινγηζηηθήο
απνζήθεο έσο φηνπ ιάβνπλ λέν πξννξηζκφ.
Οι βαζικέρ ςποσπεώζειρ ηων επισειπήζεων πος δπαζηηπιοποιούνηαι ενηόρ ηηρ Δλεύθεπηρ
Εώνηρ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο εγθξίζεηο γηα ηελ ηήξεζε ινγηζηηθήο
απνζήθεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηε Γεληθή Γ/λζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ., ζπλνςίδνληαη, θαηά θχξην ιφγν,
ζηηο αθφινπζεο:
- δηαρείξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εηζέξρνληαη, παξακέλνπλ θαη εμέξρνληαη απφ ηελ Διεχζεξε
Εψλε κε νξζή ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηνλ εγθξηζέληα ηχπν θαη θαηάιιειε
ελεκέξσζε πξνο ην Σεισλείν Διέγρνπ,
- ζχληαμε βεβαηψζεσλ ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζθφκηζή ηνπο ζην Σεισλείν Διέγρνπ γηα
ζεψξεζε,
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- εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθήο θαη εγθαηάιεηςεο ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο, θαζψο θαη δηελέξγεηαο
ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 72 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93,
- παξνρή ζην Σεισλείν Διέγρνπ φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα ηνλ έιεγρν ινγηζηηθήο
απνζήθεο πνπ δηελεξγείηαη ζε εηήζηα βάζε,
- ζπκκφξθσζε κε ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ησλ Σεισλεηαθψλ Αξρψλ γηα ηελ πηζηή ηήξεζε
ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Διεπζέξσλ Εσλψλ,
- ζπκκεηνρή κε ππαιιήινπο ηνπο ζηελ επηηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ εηζφδνπ-εμφδνπ
θαη, επηπιένλ, για ηον Φοπέα Γιασείπιζηρ ηηρ Δλεύθεπηρ Εώνηρ:
- πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνδνκή ηνπ ρψξνπ ψζηε
αθελφο λα πιεξείηαη ν φξνο ηεο ζπλερνχο ηεισλεηαθήο επηηήξεζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
δηαηάμεηο (θαηάιιειε δηακφξθσζε ηεο πεξίθξαμεο θαη ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ-εμφδνπ, ινηπά κέηξα
ειέγρνπ θιπ) αθεηέξνπ λα δεκηνπξγνχληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη
απξφζθνπηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη
πξνζηαζίαο,
- παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη ρψξσλ γηα ηνπο ειέγρνπο εκπνξεπκάησλ ρσξίο
πξνζθφκκαηα θαη αλαβνιέο,
- ιήςε έγθξηζεο απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ γηα νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή θηηξίνπ εληφο ηεο Διεχζεξεο
Εψλεο.
Σα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζε Διεχζεξε Εψλε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 173 ηνπ Καλ.
(ΔΟΚ) 2913/92, θαζψο θαη απφ ηηο αξηζ. Σ.10970/110/Γ0019/24-12-1993 ΑΤΟ θαη Σ.20/76/Γ0019/2-11995 ΔΓΤΟ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Διεπζέξσλ Εσλψλ ζηε ρψξα καο, είλαη
δπλαηφλ:
 λα ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία,
 λα ππνβάιινληαη ζηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 72 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93,
 λα ππάγνληαη ζε άιιν ηεισλεηαθφ νηθνλνκηθφ θαζεζηψο,
 λα θαηαζηξέθνληαη ή λα εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ,
 λα απνζηέιινληαη ζε άιιν ζεκείν εληφο ή εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο,
 λα κεηαθνξηψλνληαη.
Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πξνηίζεληαη λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλνπνηνχκελεο απφθαζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχλ Διεχζεξεο Εψλεο ζηνπο ιηκέλεο Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ θαη
Αζηαθνχ Αηησιναθαξλαλίαο κε Φνξείο Γηαρείξηζεο ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηά θαη ηελ ΔΠ Α.Δ.
απφ θνηλνχ, ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ θαη ηελ
ΑΚΑΡΠΟΡΣ Α.Δ., αληίζηνηρα θαη Σεισλεία Διέγρνπ ην Δ΄ Σεισλείν Δηζαγσγήο Πεηξαηά, ην Α΄ Σεισλείν
Δηζαγσγψλ Δμαγσγψλ Θεζζαινλίθεο, ην Σεισλείν Ζξαθιείνπ θαη ην Σεισλείν Αζηαθνχ, αληίζηνηρα.
ii. Φοπολογική μεηασείπιζη, από πλεςπάρ ΦΠΑ, εμποπεςμάηων πος ηίθενηαι ζε Δλεύθεπη Εώνη
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 17 ηνπ Ν. 2859/2000 «Κψδηθαο ΦΠΑ», εάλ ηα εηζαγφκελα
αγαζά έρνπλ ππαρζεί απφ ηε ζηηγκή ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε Διεχζεξε Εψλε, ε
εηζαγσγή ησλ αγαζψλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ηα αγαζά απηά εμέξρνληαη απφ
ηελ Διεχζεξε Εψλε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαη ν θφξνο
θαζίζηαηαη απαηηεηφο θαηά ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ηα αγαζά εμέξρνληαη απφ ηελ Διεχζεξε Εψλε ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.2859/2000 «Κψδηθαο ΦΠΑ» πξνβιέπνληαη νη απαιιαγέο απφ ην
θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο γηα εκπνξεχκαηα πνπ ηίζεληαη ζε Διεχζεξε Εψλε θαζψο θαη νη απαιιαγέο
απφ ην θφξν γηα ηηο παξαδφζεηο (κεηαβηβάζεηο) αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα
κε ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο Διεπζέξσλ Εσλψλ.
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iii. Γιαδικαζία απαλλαγήρ ΦΠΑ καηά ηη θέζη μη κοινοηικών και εγσώπιων εμποπεςμάηων ζε
Δλεύθεπη Εώνη (άπθπα 3 και 5)
(α) Απαλλαγή ΦΠΑ για μη κοινοηικά εμποπεύμαηα πος ηίθενηαι ζε Ελεύθεπη Ζώνη
Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαηά ηε ζέζε κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ ζε
Διεχζεξε Εψλε, ν ππνθείκελνο ζην θφξν απαηηείηαη λα δηαζέηεη :
- έγγξαθν κεηαθνξάο,
- ηηκνιφγην πψιεζεο (ζε πεξίπησζε πνπ ηα εκπνξεχκαηα έρνπλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Δπξ.
Έλσζε ήδε απνηειέζεη αληηθείκελν πψιεζεο) θαη
- ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο Α.Κ.Λ.Α.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηελ είζνδν κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ ζε Διεχζεξε Εψλε δελ απαηηείηαη ε
ππνβνιή ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ, αιιά φπσο πξναλαθέξζεθε, ε θαηαγξαθή ηνπο ζε ινγηζηηθή
απνζήθεο.
Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη, κε ηελ θνηλνπνηνχκελε απφθαζε δελ επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ ζε Διεχζεξε Εψλε, φπσο πξνβιέπνληαη
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, αιιά εμεηδηθεχνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ηα ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα ψζηε λα ηπγράλνπλ ηεο ζρεηηθήο
απαιιαγήο.
(β) Απαλλαγή ΦΠΑ για εγσώπια εμποπεύμαηα πος ηίθενηαι ζε Ελεύθεπη Ζώνη
Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαηά ηελ παξάδνζε εγρψξησλ εκπνξεπκάησλ ζε
Διεχζεξε Εψλε, ν ππνθείκελνο ζην θφξν πσιεηήο απαηηείηαη λα δηαζέηεη :
- έγγξαθν κεηαθνξάο,
- Γειηίν Δηζφδνπ Δκπνξεπκάησλ ζε Διεχζεξε Εψλε, δεφλησο ππνγεγξακκέλν απφ ην αξκφδην
πξφζσπν γηα ηελ ηήξεζε ινγηζηηθήο απνζήθεο θαη ηνλ ππεχζπλν κεηαθνξάο θαη ζεσξεκέλν απφ ην
Σεισλείν Διέγρνπ ηεο Διεχζεξεο Εψλεο,
- ηηκνιφγην πψιεζεο ην νπνίν εθδίδεηαη ρσξίο ΦΠΑ.
Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο ηεο παξάδνζεο (πψιεζεο) εγρψξησλ
εκπνξεπκάησλ ζε Διεχζεξε Εψλε, κε ηελ θνηλνπνηνχκελε απφθαζε θαζηεξψλεηαη ε ρξήζε Γειηίνπ
Δηζφδνπ Δγρψξησλ Δκπνξεπκάησλ ζε Διεχζεξε Εψλε Διέγρνπ Σχπνπ Η, θαηά ηα πξφηππα ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η.
Δηδηθφηεξα, ην ελ ιφγσ Γειηίν ζπκπιεξψλεηαη, ζε ηξία αληίηππα, απφ ηνλ πσιεηή ησλ εκπνξεπκάησλ
σο πξνο ηηο ελφηεηεο Η «Γεληθά ζηνηρεία» θαη ΗΗ «ηνηρεία ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ» θαη παξαδίδεηαη απφ
ηνλ ππεχζπλν γηα ηε κεηαθνξά πξφζσπν ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο ή ηελ
εγθαηεζηεκέλε εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο επηρείξεζε, καδί κε ηα ινηπά ζπλνδεπηηθά ησλ
εκπνξεπκάησλ έγγξαθα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ είζνδν ησλ εγρψξησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ Διεχζεξε Εψλε, πέξαλ ηνπ Γειηίνπ
Δηζφδνπ, πξνζθνκίδνληαη ηα ζρεηηθά θνξησηηθά έγγξαθα θαη νπνηνδήπνηε έγγξαθν πξνβιέπεηαη απφ
ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο ην νπνίν πηζηνπνηεί ηνλ θνηλνηηθφ ραξαθηήξα ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ (π.ρ.
πηζηνπνηεηηθφ T2L, εκπνξηθφ έγγξαθν πνπ θέξεη ηε δήισζε T2L θιπ).
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο ή ε εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διεχζεξε Εψλε επηρείξεζε
παξαιακβάλεη ην Γειηίν Δηζφδνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία «Α.Α.» θαη «Ζκεξνκελία» κε ηνλ κνλαδηθφ
αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ Γειηίνπ Δηζφδνπ θαη ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ Διεχζεξε
Εψλε αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ γίλεη ε απαξαίηεηε θαηαρψξηζε ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο, ην
αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ ηήξεζε απηήο ζπζρεηίδεη ηνλ Α.Κ.Λ.Α. κε ην ζπγθεθξηκέλν Γειηίν Δηζφδνπ
επηζπλάπηνληαο εθηππσκέλε θαηάζηαζε ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο ζην ηειεπηαίν. ηηο πεξηπηψζεηο
ηήξεζεο ρεηξφγξαθεο ινγηζηηθήο απνζήθεο απφ εγθαηεζηεκέλε εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο
επηρείξεζε, επηζπλάπηεηαη θσηναληίγξαθν ηεο ζειίδαο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε
ζρεηηθή ινγηζηηθή εγγξαθή.
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Μεηά ην πέξαο ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ, ην Γειηίν Δηζφδνπ, ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην πξφζσπν γηα
ηελ ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο θαη ζεσξείηαη απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ. Σα αληίηππα 1 θαη 2
επηζηξέθνληαη, κε επζχλε ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο, πιήξσο
ζπκπιεξσκέλα ζηνλ απνζέηε-αγνξαζηή θαη ζηνλ πσιεηή αληίζηνηρα.
iv. Γιαδικαζία απαλλαγήρ ΦΠΑ ηηρ παπάδοζηρ αγαθών και ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών πος
ππαγμαηοποιούνηαι ενηόρ Δλεύθεπηρ Εώνηρ (άπθπο 7)
(α) Απαλλαγή ΦΠΑ καηά ηην παπάδοζη (μεηαβίβαζη) αγαθών ενηόρ Ελεύθεπηρ Ζώνηρ
Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο θαηά ηελ παξάδνζε (κεηαβίβαζε) αγαζψλ πνπ
ήδε βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε Διεχζεξε Εψλε, ν ππνθείκελνο ζην θφξν πσιεηήο απαηηείηαη λα
δηαζέηεη :
- ηηκνιφγην πψιεζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη
- Γειηίν Μεηαβίβαζεο Δκπνξεπκάησλ ζεσξεκέλν απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο.
Γηα ηελ παξάδνζε (κεηαβίβαζε) αγαζψλ πνπ ήδε βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε Διεχζεξε Εψλε
θαζηεξψλεηαη, κε ηελ θνηλνπνηνχκελε απφθαζε, ε ρξήζε Γειηίνπ Μεηαβίβαζεο Δκπνξεπκάησλ εληφο
Διεχζεξεο Εψλεο Διέγρνπ Σχπνπ Η, θαηά ηα πξφηππα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ.
Σν ελ ιφγσ Γειηίν ζπκπιεξψλεηαη σο πξνο ηηο ελφηεηεο Η «Γεληθά ζηνηρεία» θαη ΗΗ «ηνηρεία
ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ» απφ ηνλ απνζέηε-πσιεηή ζε δχν αληίηππα. Σν πεδίν «ΑΚΛΑ» ηεο Δλφηεηαο
ΗΗ ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ Α.Κ.Λ.Α. πνπ έρεη απνδνζεί ζηα εκπνξεχκαηα θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ
Διεχζεξε Εψλε.
Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαβίβαζε εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο, ην αξκφδην πξφζσπν
γηα ηελ ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο δηαηεξεί ηνλ ίδην Α.Κ.Λ.Α. πνπ είρε απνδνζεί ζηα εκπνξεχκαηα
θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Διεχζεξε Εψλε θαη πξνβαίλεη ζηελ ηήξεζε ηζηνξηθνχ απνζεηψλ κε
παξάιιειε θαηαγξαθή ζρεηηθήο παξαηήξεζεο ζηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή θαηαρψξηζε.
Όζνλ αθνξά ην πεδίν «Σηκνιφγην πψιεζεο ζηνλ λέν απνζέηε» ηεο Δλφηεηαο ΗΗ, απαηηείηαη κφλν ε
αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ηνπ ηηκνινγίνπ ζην Γειηίν Μεηαβίβαζεο γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο θαη δηεπθφιπλζεο ηνπ ειέγρνπ.
Σν αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο παξαιακβάλεη ην Γειηίν Μεηαβίβαζεο
θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία «Α.Α.» θαη «Ζκεξνκελία» κε ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ Γειηίνπ
Μεηαβίβαζεο θαη ηελ εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο
αληίζηνηρα θαη, ζηε ζπλέρεηα, επηζπλάπηεη ζην Γειηίν Μεηαβίβαζεο εθηππσκέλε θαηάζηαζε ηεο
αληίζηνηρεο θαηαρψξηζεο ζηελ ηεξνχκελε ινγηζηηθή απνζήθεο. ηηο πεξηπηψζεηο ηήξεζεο ρεηξφγξαθεο
ινγηζηηθήο απνζήθεο απφ εγθαηεζηεκέλε εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο επηρείξεζε, επηζπλάπηεηαη
θσηναληίγξαθν ηεο ζειίδαο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή ινγηζηηθή εγγξαθή.
Σν Γειηίν Μεηαβίβαζεο ππνγξάθεηαη απφ ην αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο
απνζήθεο θαη ην αληίηππν 1 απηνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ απνζέηε-πσιεηή. Σφζν ν απνζέηεο-πσιεηήο
φζν θαη ην αξκφδην πξφζσπν γηα ηελ ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο θπιάζζνπλ ηα αληίηππα 1 θαη 2,
αληίζηνηρα, ζηα αξρεία ηνπο θαη ηα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ έιεγρν ππαιιήισλ φπνηε
δεηεζνχλ.
(β) Απαλλαγή ΦΠΑ καηά ηην παποσή ςπηπεζιών ενηόρ Ελεύθεπηρ Ζώνηρ
Οη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ησλ Διεπζέξσλ Εσλψλ απαιιάζζνληαη απφ ην
θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο εθφζνλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη αθνξνχλ ζπλήζεηο
εξγαζίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 72 ησλ Γηαηάμεσλ Δθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (θαλ.
αξηζ. 2454/93 ηεο Δπηηξνπήο). Σν ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ εθδίδεηαη ρσξίο ΦΠΑ ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη αλαθέξεη ηνλ ζρεηηθφ Α.Κ.Λ.Α.

5

ΑΔΑ: 7ΦΠ0Η-ΜΓΒ
v. Έξοδορ εμποπεςμάηων από ηην Δλεύθεπη Εώνη (άπθπο 6)
(α) έξοδορ μη κοινοηικών εμποπεςμάηων από ηην Ελεύθεπη Ζώνη
Καηά ηελ έμνδν κε θνηλνηηθψλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Διεχζεξε Εψλε θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ειεχζεξε
θπθινθνξία θαη αλάισζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαη ν θφξνο
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαζίζηαηαη απαηηεηφο. Γηα ηε βεβαίσζε θαη θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο
αμίαο ππνβάιιεηαη ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε.
Ζ θνξνινγεηέα αμία δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ Ν.2859/2000.
Δπλφεην είλαη φηη ν θφξνο πξνζηηζεκέλεο αμίαο απαιιάζζεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ηπγράλνπλ
εθαξκνγήο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απαιιαγέο ηνπ θφξνπ.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ Διεχζεξε Εψλε ηα εκπνξεχκαηα ιάβνπλ άιιν ηεισλεηαθφ
πξννξηζκφ (επαλεμαγσγή, ππαγσγή ζε άιιν ηεισλεηαθφ αλαζηαιηηθφ θαζεζηψο φπσο ηειεηνπνίεζε
πξνο επαλεμαγσγή θιπ) εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ε αληίζηνηρε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα ΦΠΑ θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ξπζκίδνπλ δηαδηθαζίεο απαιιαγήο ή θαηαβνιήο ηνπ
θφξνπ.
(β) έξοδορ εγσώπιων εμποπεςμάηων από ηην Ελεύθεπη Ζώνη
Δγρψξηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε Διεχζεξε Εψλε θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ απηή δχλαηαη λα
ιάβνπλ ηνπο αθφινπζνπο πξννξηζκνχο :
(αα) εξαγωγή με απαλλαγή από ηο θόπο πποζηιθέμενηρ αξίαρ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο
ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ εμαγσγήο. Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο, ν
ππνθείκελνο ζην θφξν πσιεηήο ηεξεί ζην αξρείν ηνπ :
- ην ηηκνιφγην πψιεζεο ρσξίο ΦΠΑ,
- ηα έγγξαθα κεηαθνξάο,
- ην ειεθηξνληθφ κήλπκα IE599 γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εμφδνπ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο
Έλσζεο,
- ηα απνδεηθηηθά ηεο κεζνιαβνχζαο ηξάπεδαο.
(ββ) παπάδοζη ζε άλλο Κπάηορ Μέλορ με απαλλαγή από ηο θόπο πποζηιθεμένηρ αξίαρ ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηα αγαζά κεηαθέξνληαη ζε άιιν Κξάηνο Μέινο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν πψιεζεο ζε
άιιν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν. Γηα ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο, ν
ππνθείκελνο ζην θφξν πσιεηήο ηεξεί ζην αξρείν ηνπ :
- έγγξαθν κεηαθνξάο ζεσξεκέλν απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ ηεο Διεχζεξεο Εψλεο,
- βεβαίσζε ηεισλεηαθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην ππεχζπλν πξφζσπν γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ινγηζηηθήο απνζήθεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 812 ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 2454/93 θαη ζεσξείηαη απφ ην
Σεισλείν Διέγρνπ ηεο Διεχζεξεο Εψλεο,
- ηηκνιφγην πψιεζεο πξνο άιιν ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν,
- αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ.
ε πεξηπηψζεηο εμφδνπ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Διεχζεξε Εψλε θαη κεηαθφξησζεο απηψλ ζε νρήκαηα
δηεζλψλ κεηαθνξψλ κε ζθνπφ ηελ παξάδνζε (πψιεζε) ζε άιιν Κξάηνο Μέινο, πέξαλ ησλ άιισλ,
απαηηείηαη έγγξαθν-ζχκβαζε κεηαθνξάο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε κεηαθνξά ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ
ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε άιιν Κξάηνο Μέινο. ηα πιαίζηα ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο
πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη θαηά ην ρξφλν θφξησζεο, εθθφξησζεο θ.ι.π ή/θαη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνη
απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ ηεο Διεχζεξεο Εψλεο θαη αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα
επηβεβαηψλεηαη ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ ζε άιιν Κξάηνο Μέινο.
(γγ) θέζη ζε ανάλωζη ζηο εζωηεπικό ηηρ σώπαρ με καηαβολή ηος αναλογούνηορ ΦΠΑ. Γηα ηε
βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηνπ θφξνπ ππνβάιιεηαη ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ (Γήισζε Δηδηθνχ Φφξνπ
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Καηαλάισζεο θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ) ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή. Ζ θνξνινγεηέα αμία
δηακνξθψλεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ Ν.2859/2000.
Δπλφεην είλαη φηη φζνλ αθνξά ηε ζέζε ζε αλάισζε αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δελ ζίγνληαη νη
ζρεηηθέο πεξί απαιιαγψλ ΦΠΑ δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/00.
vi. Τποσπεώζειρ ηων Φοπέων Γιασείπιζηρ Δλεςθέπων Εωνών και ηων εγκαηεζηημένων ενηόρ
ηων Δλεςθέπων Εωνών επισειπήζεων (άπθπο 8)
Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο εκπνξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε Διεχζεξε
Εψλε, πξέπεη ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο, ε νπνία ηεξείηαη απφ ην πξφζσπν πνπ θαηέρεη ζρεηηθή έγθξηζε,
λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επηηξέπνπλ ηφζν ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ φζν
θαη ηελ δηαπίζησζε ηεο θπξηφηεηαο απηψλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, αθελφο ηεξείηαη ηζηνξηθφ απνζεηψλ ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο
αθεηέξνπ ζην Γειηίν Μεηαβίβαζεο Δκπνξεπκάησλ εληφο Διεχζεξεο Εψλεο Διέγρνπ Σχπνπ Η
πεξηιακβάλνληαη εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη επαξθείο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ
εκπνξεπκάησλ, ήηνη


ηα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ απνζέηε-πσιεηή,



ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ απνζέηε-αγνξαζηή,



ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ πψιεζεο,



ν Α.Κ.Λ.Α. πνπ είρε απνδνζεί ζηα εκπνξεχκαηα θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Διεχζεξε Εψλε θαη



ε παξνχζα κεηαβνιή ζηε ινγηζηηθή απνζήθεο, ε νπνία απνηππψλεηαη ηελ ηήξεζε ηζηνξηθνχ
απνζεηψλ ππφ ηνλ ίδην Α.Κ.Λ.Α. θαη θαηαγξαθή ζρεηηθήο παξαηήξεζεο.

vii. Έλεγσοι (άπθπο 9)
Όιεο νη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο Διεχζεξεο Εψλεο θαη θαηέρνπλ ζρεηηθή έγθξηζε
ηήξεζεο ινγηζηηθήο απνζήθεο ππνρξενχληαη λα ζπλδξάκνπλ ηηο αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο ζηνπο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, παξέρνληαο φια ηα κέζα θαη έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απξφζθνπηε δηελέξγεηα απηψλ.
Σνλίδεηαη φηη, πέξαλ ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ, είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ θαηά ηελ
θξίζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, εάλ απαηηείηαη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ
εκπνξεπκάησλ, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνπο
απαξαίηεηνπο ρψξνπο γηα ηελ άκεζε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νκάδα ειέγρνπ πνπ ζπζηήλεηαη, ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ινγηζηηθήο
απνζήθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο εληφο Διεχζεξεο Εψλεο, είλαη
αξκφδηα θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνβιεπφκελσλ ηεο θνηλνπνηνχκελεο Απφθαζεο (π.ρ. πιήξεο θαη
αθξηβήο ζπκπιήξσζε ησλ Γειηίσλ Δηζφδνπ θαη Μεηαβίβαζεο, νξζή ηήξεζε ηεο ινγηζηηθήο απνζήθεο
θιπ).
viii. Κςπώζειρ (άπθπο 10)
Γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο θνηλνπνηνχκελεο απφθαζεο εθαξκφδνληαη νη πνηλέο θαη ηα πξφζηηκα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Δζληθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα Ν. 2960/2001 ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί
ιαζξεκπνξίαο.
Πέπαν ηων ανωηέπω επιζημαίνονηαι ηα ακόλοςθα:
(α) γηα ηα θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ.
(β) ηα ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα, εγθαηεζηεκέλα ή κε ζηε ρψξα καο, ηα νπνία :
- παξαδίδνπλ (πσινχλ) εκπνξεχκαηα ζε Διεχζεξε Εψλε,
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- παξαιακβάλνπλ (αγνξάδνπλ) εκπνξεχκαηα ζε Διεχζεξε Εψλε,
- πξνβαίλνπλ ζε κεηαβηβάζεηο ήδε απνζεθεπκέλσλ εκπνξεπκάησλ εληφο Διεχζεξεο Εψλεο,
- παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξεχκαηα εληφο Διεχζεξεο Εψλεο,
ππνρξενχληαη ζηελ απφθηεζε ΑΦΜ ζηε ρψξα καο ην νπνίν ρνξεγείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη ζηα νηθεία θνξνινγηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ζην Γειηίν
Δηζφδνπ ζηελ Διεχζεξε Εψλε θαη ζην Γειηίν Μεηαβίβαζεο εκπνξεπκάησλ ζε Διεχζεξε Εψλε.
(γ) ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο απαιιαγήο ΦΠΑ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν πξνζψπνπ,
(δ) γηα ηα κε θνηλνηηθά θαη εγρψξηα εκπνξεχκαηα πνπ ηίζεληαη ζε Διεχζεξε Εψλε θαη πξννξίδνληαη γηα
ηνλ εθνδηαζκφ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ ηζρχνπλ ηα άξζξα 4 θαη 6 ηεο θνηλνπνηνχκελεο απφθαζεο θαη
ηεξνχληαη θαηά ηελ έμνδν απηψλ απφ ηελ Διεχζεξε Εψλε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηνπο εθνδηαζκνχο πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ
(ε) φζνλ αθνξά ηελ αξηζ. Σ.5370/43/24.12.1986 Α.Τ.Ο θαηαξγείηαη θαηά ην κέξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ
ηελ θνηλνπνηνχκελε απφθαζε. Ζ αλσηέξσ Α.Τ.Ο έρεη θαηαξγεζεί θαηά ην κέξνο πνπ ξπζκίδεη ηελ
απνζήθεπζε θνηλνηηθψλ θαη εγρψξησλ αγαζψλ κε ηελ ΠΟΛ.1004/02.01.1997 Α.Τ.Ο.
ςνημμένα : ΦΔΚ 577/Β/03.03.2016 (ζειίδεο 11)

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ
ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ
Ζ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΣΡΗΑ
ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & Δ.Φ.Κ

ΔΗΡ. ΓΗΑΛΟΤΡΖ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Α) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Δ΄ Σεισλείν Δηζαγσγήο Πεηξαηά
(γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εληφο ηεο Δ.Ε. επηρεηξήζεσλ)
2. Α΄ Σεισλείν Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ Θεζ/λίθεο
(γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εληφο ηεο Δ.Ε. επηρεηξήζεσλ)
3. Σεισλείν Ζξαθιείνπ
4. Σεισλείν Αζηαθνχ
(γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εληφο ηεο Δ.Ε. επηρεηξήζεσλ)
5. .Δ.Π. Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 85 & Φιέζζα 2, 185 38 – Πεηξαηάο)
6. Ο.Λ.Π. Α.Δ. (Αθηή Μηανχιε 10, 185 38 – Πεηξαηάο)
7. Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (Ληκάλη Θεζ/λίθεο, 540 00 – Θεζ/λίθε)
8. Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. (Ληκάλη Ζξαθιείνπ, 711 10 – Ζξάθιεην Κξήηεο)
9. ΑΚΑΡΠΟΡΣ Α.Δ. (Ακαξνπζίνπ-Υαιαλδξίνπ 18-20, 151 25 – Μαξνχζη)
Β) ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Όιεο νη Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο
(γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ Σεισλείσλ Α΄ θαη Β΄ Σάμεο ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο)
2. Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο
3. Όιεο νη Γ.Ο.Τ
4. .Γ.Ο.Δ. Κεληξηθή Τπεξεζία
5. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
6. ΔΛ.Τ.Σ. Αηηηθήο
7. ΔΛ.Τ.Σ. Θεζζαινλίθεο
8. Τπεξεζία Δξεπλψλ & Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.)
9. ΚΔΜΔΠ
10. ΚΔΦΟΜΔΠ
11. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄
12. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο
- Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο
- Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ & Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ
- Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ
13. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, 106 71 - Αζήλα)
14. Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Αθαδεκίαο 7, 106 71 - Αζήλα)
15. Δπαγγεικαηηθά & Βηνηερληθά Δπηκειεηήξηα (ζηηο έδξεο ηνπο)
16. Δκπνξηθά & Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (ζηηο έδξεο ηνπο)
17. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (3εο επηεκβξίνπ 36, 104 32 – Αζήλα)
18. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδνο (Καξαΐζθνπ 82, 185 32 – Πεηξαηάο)
19. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Αζελψλ-Πεηξαηψο (Σζακαδνχ 38, 185 31 – Πεηξαηάο)
20. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζ/λίθεο (Κνπληνπξηψηνπ 13, 546 25 – Θεζ/λίθε)
21. χιινγνη Δθηεισληζηψλ Παηξψλ, Βφινπ, Καιακάηαο, Καβάιαο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ζξαθιείνπ,
Κέξθπξαο, Ρφδνπ, Μπηηιήλεο
22. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (Ξελνθψληνο 5, 105 57 – Αζήλα)
23. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Αηηηθήο & Πεηξαηά (Ακεξηθήο 10, 106 71 –Αζήλα)
24. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 546 25 – Θεζ/λίθε)
25. χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο & Κεληξηθήο Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ 4, 382 21 – Βφινο)
26. χλδεζκνο Θεζζαιηθψλ Βηνκεραληψλ (Μ. Αληχπα 2, 412 22 – Λάξηζα)
27. Έλσζε Δμαγσγέσλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ (Ξελνθψληνο 5, 105 57 – Αζήλα)
28. Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ (Κξαηίλνπ 11, 105 52 – Αζήλα)
29. χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρφβνπ 1, 546 25 – Θεζ/λίθε)
30. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Μεηξνπφιεσο 42, 105 63 – Αζήλα)
31. χλδεζκνο Διιήλσλ Δμαγσγέσλ Νσπψλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (νθνθιένπο 7-9, 105 59 –
Αζήλα)
32. χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ (Αγ. νθίαο 21 & Κφδξνπ 3, 154 51 – Ν. Φπρηθφ)
33. χλδεζκνο Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ Διιάδνο (Πι. Θεάηξνπ 24, 105 52 – Αζήλα)
34. χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Γηεζλνχο Γηακεηαθνξάο & Δπηρεηξήζεσλ Logistics Διιάδνο (Λεσθ.
πγγξνχ 137, 171 21 – Ν. κχξλε)
35. Οκνζπνλδία Φνξηεγψλ Απηνθηλεηηζηψλ Διιάδνο (Παηεζίσλ 351, 111 41 – Αζήλα)
36. χλδεζκνο Διιεληθψλ Καπλνβηνκεραληψλ (Παλεπηζηεκίνπ 6, 106 74 – Αζήλα)
37. Παλειιήληνο χιινγνο Δθνδηαζηψλ Πινίσλ (Αθηή Μηανχιε 81, 185 38 – Πεηξαηάο)
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38. Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (Μ. Αληχπα 86-88, 163 46 – Ζιηνχπνιε)
39. Γηεζλήο Έλσζε Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ Διιάδνο (Ηάζνλνο 39, 185 35 – Πεηξαηάο)
40. Παλειιήληνο χιινγνο Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ (Αθηή Μηανχιε 17-19, 185 35 – Πεηξαηάο)
Γ) ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Σζαθαιψηνπ
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Αιεμηάδε
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Πηηζηιή
4. Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ θ. Γηαινχξε
5. Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θ. Μπάθα
6. Γ/λζε ΔΦΚ & ΦΠΑ/Σκήκα Γ΄ (ζε 10αληίηππα)
7. Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ & Σεισλεηαθψλ Οηθνλνκηθψλ Καζεζηψησλ/Σκήκα Γ΄
8. Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ
9. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ & Παξαβάζεσλ
10. Γ/λζε Ζιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ
11. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο/Σκήκα Γ΄
12. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ/Σκήκα Β΄
13. Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο/Σκήκα Α΄
14. Γ/λζε Διέγρσλ
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