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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΔΑ: 66Ρ2Η-ΝΤ7

ΑΓΑ:
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 26 Απξηιίνπ 2016

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1068191 ΔΞ 2016

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ: Β’, Α’
Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Σασ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ
Πληποθοπίερ: Γ. Βειηζζαξάθνπ, Β. Γηνβά
Σηλέθωνο: 210 – 3375312
ΦΑΞ: 210 – 3375001
ΘΔΜΑ: Έκπηωζη δαπανών πος αθοπούν ζε εξόθληζη ζςναλλαγών μέζω ηος
πιζηωηικού ιδπύμαηορ «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.».
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ
ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4172/2013, θαηά ηνλ

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπησζε
φισλ ησλ δαπαλψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ., νη
νπνίεο: α) πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο, β) αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο
ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε
θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά.
2.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη, δελ

εθπίπηεη θάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο άλσ
ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, εθφζνλ ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε δελ έγηλε κε ηε
ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο.
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3.

ΑΓΑ:
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Με ηελ ΠΟΛ.1216/2014 εγθχθιηφ καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη

αλσηέξσ δηαηάμεηο, δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη σο ηξαπεδηθφ κέζν πιεξσκήο
λνείηαη ε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, είηε κε κεηξεηά είηε κε
κεηαθνξά κεηαμχ ινγαξηαζκψλ (έκβαζκα), ε ρξήζε ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ ηεο
εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πιεξσκή, ε έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο ηεο επηρείξεζεο
ή ε εθρψξεζε επηηαγψλ ηξίησλ, ε ρξήζε ζπλαιιαγκαηηθψλ νη νπνίεο εμνθινχληαη κέζσ
ηξαπέδεο, ε ρξήζε ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο – ηαρππιεξσκήο ή ε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ
πιεξσκψλ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ.
4.

Πεξαηηέξσ,

κε

ηελ

ΠΟΛ.1113/2015

εγθχθιηφ

καο,

κε

ηελ

νπνία

θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ,
δηεπθξηλίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη εθπίπηεη φπνηα δαπάλε πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ
22 θαη ζπγρξφλσο δελ εκπίπηεη ζηνλ πεξηνξηζηηθφ θαηάινγν ησλ κε εθπηπηφκελσλ
δαπαλψλ ηνπ άξζξνπ 23.
5. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4261/2014, κε ηνλ νπνίν
ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε Οδεγία 2013/36/ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ
πξφζβαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ, νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη
πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη
ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη θνηλνπνηεζεί
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, γλσζηνπνίεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηίζεηαη απηφ λα
αζθήζεη. Αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ππήξραλ θαη ζηνλ πξντζρχνληα λφκν λ. 3601/2007, κε ηνλ
νπνίν είρε ελζσκαησζεί ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην ε Οδεγία MIFID.
6. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηεο ππεξεζίαο καο κε ην αξηζκ.
πξση. 403/11.03.2016 έγγξαθν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ηελ
επσλπκία «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.» ζχκθσλα κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ηεο
επνπηηθήο αξρήο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαηά ηα έηε 2007 θαη 2011, παξέρεη ζηελ Διιάδα
δηαζπλνξηαθά ηηο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1, 2, 5 θαη 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο
Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ. πγθεθξηκέλα: 1. απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη άιισλ επηζηξεπηέσλ
θεθαιαίσλ, 2. ρνξήγεζε πηζηψζεσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε
θαηαλαισηηθή πίζηε, ζπκβάζεηο πίζησζεο γηα αθίλεηα, νη πξάμεηο αλαδφρνπ εηζπξάμεσλ
απαηηήζεσλ (factoring) κε ή ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο, ε ρξεκαηνδφηεζε εκπνξηθψλ
ζπλαιιαγψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ forfeiting), 5. Έθδνζε θαη δηαρείξηζε άιισλ
κέζσλ πιεξσκψλ (π.ρ. ηαμηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ) ζην βαζκφ πνπ ε
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δξαζηεξηφηεηα απηή δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 4, παξ. 3 ηεο Οδεγίαο 2007/64/ΔΚ θαη 15. έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.
7.

Καηφπηλ φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη, σο ηξαπεδηθφ

κέζν πιεξσκήο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο β’ ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4172/2013 λνείηαη θαη ε θαηαβνιή ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ
πξνκεζεπηή, πνπ ηεξείηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.».
Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη, νη δαπάλεο νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηνλ
πεξηνξηζηηθφ θαηάινγν ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4172/2013 ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ππφ ην
πξίζκα ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (δηελέξγεηα πξνο ην ζπκθέξνλ
ηεο επηρείξεζεο, πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, εγγξαθή ζηα βηβιία) θαη σο εθ ηνχηνπ ν
θνξνινγνχκελνο πνπ θαηαβάιιεη πνζά κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ,
λα απνδείμεη φηη είλαη θαη ν ιήπηεο ηνπ ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε,
ην είδνο θαη ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο θ.ιπ. (ζρεη. ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιηνο).

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ

3.

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ.

4.

Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)

5.

Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3,

4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ.,

Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ

2.

Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ

3.

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ

4.

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

5.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ

6.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

7.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.

8.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (10) - Β΄ (10)
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