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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β’
1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει.

2

Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής σε
ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1142
(1)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β'
1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 2 και 28
παράγραφος 3 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ.ν. 2859/2000 - ΦΕΚ
248 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄, και 28 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄, του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ.ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/ 26.7.2013
τ.Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251/
24-12-2014 τ.Α΄) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/
ΕΚ.
6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222
Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
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της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
8. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/ Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/ 28-1-2013 (Β΄130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
10. Την ανάγκη διευθέτησης προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνον
Τροποποιούμε τη με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ
Β΄ 1808/21.8.2015) απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως
ισχύει, σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται
για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των
υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές
ως κατωτέρω:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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 διαδικασίες της
παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του ανωτέρω άρθρου 1 τα οποία:
1. Κατά το τρέχον φορολογικό έτος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποιο από τα τρία προηγούμενα
φορολογικά έτη:
α) Δεν έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την έννοια
και τα όρια του άρθρου 66 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) όπως
ισχύει,

39996

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

β) δεν έχουν κάνει χρήση «ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» χωρίς προηγούμενη έγκριση,
γ) δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής
που έχει χορηγηθεί.
2. Κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα στον
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, δεν έχουν κάνει υπέρβαση
του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο της
απαλλαγής.».
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8, αντικαθίσταται ως
εξής: «εφόσον, μετά την έγκριση του ορίου απαλλαγής,
διαπράχτηκε φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια
του άρθρου 66 του ν.4174/2013(ΚΦΔ), όπως ισχύει, από
τα δικαιούχα πρόσωπα, 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
χορηγηθείσα έγκριση ανακαλείται».
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3. Στο άρθρο 9 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις στις οποίες δικαιούχα πρόσωπα, μέχρι 14.9.2017 έχουν κάνει υπέρβαση του δωδεκαμήνου
για το οποίο είχε χορηγηθεί το όριο απαλλαγής, δύνανται
κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 2, παράγραφος 2 και 8, να εφαρμόσουν τη διαδικασία της παρούσας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξία των Ε.Δ.Δ.Α. που
έχουν εκδοθεί για το διάστημα αυτό να καλύπτεται με
βάση το συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ των εξαγωγών και
ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών του δωδεκαμήνου
που προηγήθηκε της υπέρβασης.
Στις περιπτώσεις αυτές και μόνο, το όριο που χρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του
Ε.Δ.Δ.Α. αφαιρείται από αυτό της επόμενης περιόδου.»
4. Τo ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 αντικαθίσταται αντίστοιχα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Έσοδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Αριθμ. 11148
(2)
Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα
του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού.
β) Του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού.
γ) Του ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας».
2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (ΦΕΚ
Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή” σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».
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4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1066075 ΕΞ 2015/
14-5-2014 «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης» (ΦΕΚ
Γ’ 480/26-5-2015).
5. Την ανάγκη εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα, για την εύρυθμη λειτουργία
της Υπηρεσίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
Εκχωρούμε την εξουσιοδότηση υπογραφής για τις
παρακάτω περιπτώσεις που αναφέρονται στον πίνακα
του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής:
1. Στον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων
για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44, ο οποίος θα υπογράφει «Με εντολή Διοικητή».
2. Στον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους για όσα
αναφέρονται στην περίπτωση 163 και αφορούν αρμοδιότητες Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., ο οποίος θα υπογράφει
«Με εντολή Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γιαννιτσά, 18 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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