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Α. χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2859/2000 «Κψδηθαο 

ΦΠΑ», κε ηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη ζην εζληθφ καο δίθαην ηα άξζξα 146 θαη 147 ηεο νδεγίαο 

αξηζ. 2006/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζχζηεκα ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο 

αμίαο,  ε παξάδνζε αγαζψλ πνπ εμάγνληαη εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο απφ ηνλ αγνξαζηή-ηαμηδηψηε 

απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

- ν ηαμηδηψηεο λα κελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ζην εζσηεξηθφ 

άιινπ Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Κνηλφηεηαο, 

- ηα αγαζά κεηαθέξνληαη εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ ηξίηνπ 

κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξάδνζε.  

- ε εμαγσγή ησλ αγαζψλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζεσξεκέλνπ θνξνινγηθνχ 

ζηνηρείνπ απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ηεο ρψξαο ή ηνπ Κξάηνπο - Μέινπο 

εμφδνπ ησλ αγαζψλ απφ ηελ Κνηλφηεηα, 

- ε ζπλνιηθή αμία ηεο παξάδνζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο 

αμίαο ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ (κε ηελ αξηζ. 1117146/7150/756/Α0014/ΠΟΛ.1380/ 21.12.01 Α.Τ.Ο ην 

πνζφ απηφ νξίδεηαη ζε 120€). 

χκθσλα κε ηελ αξ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΤΟ,  νξίδεηαη ε δηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ην ΦΠΑ,  θαη 

νη ππνρξεψζεηο ησλ πσιεηψλ αιιά θαη ησλ ηαμηδησηψλ ησλ  Σξίησλ Υσξψλ.  

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ιηαληθψλ απηψλ πσιήζεσλ ζε ηαμηδηψηεο ηξίησλ ρσξψλ βαζηθφ ζηνηρείν 

πνπ επηηξέπεη ηελ απαιιαγή απφ ΦΠΑ είηε άκεζα είηε θαηφπηλ επηζηξνθήο (έκκεζα) είλαη ε 

ζεψξεζε ηεο απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή εμφδνπ. Με ηελ 

ζεψξεζε απηή επηβεβαηψλεηαη ε έμνδνο ησλ αγαζψλ απφ ηελ Δ.Δ. πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ 

ηξίηνπ κήλα απφ ηελ αγνξά θαζψο θαη ε πιήξσζε, ζσξεπηηθά, φισλ ησλ  πξνυπνζέζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην αλσηέξσ θαλνληζηηθφ πιαίζην. 
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ΑΓΑ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          Αθήνα,  12   Ιοςλίος  2016 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ 

ΕΟΔΩΝ  

- ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.  Απ. Ππωτ.: ΠΟΛ. 1104 

Δ/ΝΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ  

ΣΜΗΜΑ Δ, ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών    

  ΠΡΟ: Όιεο ηηο Διιεληθέο Πξνμεληθέο αξρέο 

(κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ)  

 

Σασ. Δ/νση 

 

: 
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ΚΟΙΝ:  1. Όιεο ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο  

 2. Όιεο νη ΓΟΤ  

  101 84 Αζήλα   3. Δκπνξηθνχο πιιφγνπο Αζελψλ,  

Πληπουοπίερ  :  Μ.Κνπλάβε   Πεηξαηά θαη Θεο/ληθεο 

Σηλέυωνο : 210 6987448   4.GLOBAL Refund EΛΛA A.E. 

FAX : 210 6987408     ΛΔΚΚΑ 23-25, ΣΚ 10562 ΑΘΗΝΑ 

Email : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr  5. Premier Tax Free Greece 

       246 Μεζνγείσλ ,ΣΚ 15561 

     

ΘΕΜΑ : Θεψξεζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο ηαμηδησηψλ επηβαηψλ θαηνίθσλ κε 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Κνηλφηεηα θαηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ ρψξα καο κε απεπζείαο 

κεηάβαζε ηνπο ζε ηξίηε ρψξα θαηά ηηο εκεξνκελίεο 20, 21 θαη 22 Μαΐνπ 2016. 

ΥΕΣ : 1) Η αξηζ. πξση. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ Β’ /1725/02-08-2011) Απφθαζε Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ  

2) Η αξηζ. πξση. Γ17Δ 5052454 ΔΞ2011/14-12-2011 εγθχθιηνο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. 
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Β. Έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αλσηέξσ θαη θαηφπηλ πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ αηηεκάησλ θνξέσλ θαη 

ηαμηδησηψλ – επηβαηψλ  νη νπνίνη ηαμίδεςαλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ρψξα καο κε απεπζείαο 

πξννξηζκφ ηξίηε ρψξα θαηά ηηο εκεξνκελίεο 20, 21 θαη 22 Μαΐνπ 2016 θαη δελ θαηέζηε δπλαηφλ 

λα ζεσξήζνπλ ηηο απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο  ιφγσ ηεο απεξγίαο ησλ ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηζηξαθεί ν ΦΠΑ, εγθξίλνπκε ηελ θαη’ εμαίξεζε  ζεψξεζε απηψλ ησλ 

απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο απνθιεηζηηθά απφ ηηο Διιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο. 

Γ.  Η δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί είλαη: 

Ωο πξνο ηελ ζεψξεζε ησλ απνδείμεσλ : 

- ν ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ειιεληθή πξνμεληθή αξρή, καδί κε ην δηαβαηήξην 

ηνπ θαη ηελ θάξηα επηβίβαζεο, ηα αγνξαζζέληα είδε θαη ηηο απνδείμεηο ησλ αγνξαζζέλησλ εηδψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά δειαδή φηη φλησο ηαμίδεπε απφ ηελ ρψξα 

καο κε απεπζείαο πηήζε γηα ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φηη νη απνδείμεηο ιηαληθήο 

πψιεζεο αθνξνχλ ηα πξντφληα πνπ έρεη καδί ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε έμνδνο απηψλ. 

Δθφζνλ ειέρζνχλ νη πξνυπνζέζεηο απηέο, νη πξσηφηππεο απνδείμεηο ζα ζεσξεζνχλ  απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ  ειιεληθψλ πξνμεληθψλ αξρψλ θαη ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο ηαμηδηψηεο.  

Ωο πξνο ηελ επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ: 

- Οη πξσηφηππεο ζθξαγηζκέλεο απνδείμεηο ζα απνζηέιινληαη, κε επζχλε ηνπ ηαμηδηψηε ζηελ 

δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο πνπ ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηνλ ΦΠΑ, ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

αιιεινγξαθία θαη εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ησλ 

αγαζψλ. ηηο ζεσξεκέλεο  απνδείμεηο ζα πξέπεη λα είλαη  επαλάγλσζηα γξακκέλα ηα ζηνηρεία ηεο 

ηξάπεδαο (επσλπκία, θαηάζηεκα), ην λνχκεξν θαη  ην IBAN ηνπ ινγαξηαζκνχ αιιά θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ηαμηδηψηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ.  

Δπηπξφζζεηα ζαο πιεξνθνξνχκε φηη απνδείμεηο πνπ δελ είλαη ζσζηά ζπκπιεξσκέλεο, ή πνπ 

αθνξνχλ ηαμίδη  θαηά ην νπνίν ε  κεηαθνξά ηνπ ηαμηδηψηε ζηελ ηξίηε ρψξα  δελ έγηλε κε απ’ 

επζείαο έμνδν ηνπ απφ ηελ ρψξα καο  ή έγηλε ζε εκεξνκελία άιιε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ζέκα, 

δελ ζα ζεσξνχληαη απφ ηηο ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο. 

Γ. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία αθνξά απνθιεηζηηθά επηβάηεο πνπ ηαμίδεςαλ 

απφ ηελ Διιάδα κε απ’ επζείαο πηήζε πξνο ηξίηε ρψξα θαηά ηηο εκεξνκελίεο 20,21,22 Μαΐνπ θαη 

κφλν. Η αξηζ πξση.  ΠΟΛ. 1338/96 ΑΤΟ ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαλνληθά.   

  

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

  

 

Ο/Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/Η                                                     

 ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ 

 ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 
                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

                                                                                        ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

                                                                                   Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 

 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή 
- Γξαθείν Γελ Γξακ. Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
-Γξαθείν Γελ.Γ/ληξηαο  
-Γ/λζε Δ.Φ.Κ.& Φ.Π.Α.-Σκήκα Γ΄ 
-Γ/λζε Έκκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκα Α’ 
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