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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
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ΣΜΗΜΑ

ΑΔΑ:
ΑΘΗΝΑ 15 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΠΟΛ. 1205

Σαχ. Δ/νςθ
Σαχ. Κϊδικασ
Πλθροφορίεσ
Σθλζφωνο
Fax
E-Mail
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:

Καπ. Σεπβίαρ 10
101 84 Αθήνα
Μ.Κοςνάβη
210 6987448
210 6987408
vatcustoms@2001.syzefxis.gov.gr

Όλερ τιρ Ελληνικέρ Πποξενικέρ απσέρ (μέσω τος
Υποςπγείος Εξωτεπικών)
KOIN: 1. Όλερ τιρ τελωνειακέρ απσέρ
2. Όλερ οι ΔΟΥ
3. Εμποπικούρ Σςλλόγοςρ Αθηνών,
Πειπαιά και Θερ/νικηρ
4.GLOBAL BLUE, EΛΛAΣ A.E.
ΛΕΚΚΑ 23-25, ΤΚ 10562 ΑΘΗΝΑ
5. Premier Tax Free Greece
246 Μεςογείων, ΣΚ 15561

ΠΡΟ

ΘΕΜΑ

:

Θεϊρθςθ αποδείξεων λιανικισ πϊλθςθσ ταξιδιωτϊν επιβατϊν κατοίκων μθ
εγκατεςτθμζνων ςτθν Κοινότθτα κατά τθν ζξοδο τουσ από τθν χϊρα μασ με απευκείασ
μετάβαςθ τουσ ςε τρίτθ χϊρα κατά τισ θμερομθνίεσ 19 Οκτωβρίου και 09 Νοεμβρίου του
2017.

ΧΕΣ

:

Η αρικ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Τ.Ο. (ΦΕΚ 18 Β’/97) Απόφαςθ Τπ. Οικονομικϊν όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.

Αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ και κατόπιν προφορικϊν και γραπτϊν αιτθμάτων ςασ
γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
Α. φμφωνα με τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 24 του ν. 2859/2000 «Κϊδικασ
ΦΠΑ», με τθν οποία ενςωματϊνονται ςτο εκνικό μασ δίκαιο τα άρκρα 146 και 147 τθσ οδθγίασ αρικ.
2006/112/ΕΚ του υμβουλίου ςχετικά με το κοινό ςφςτθμα του φόρου προςτικεμζνθσ αξίασ, θ
παράδοςθ αγακϊν που εξάγονται εκτόσ τθσ Κοινότθτασ από τον αγοραςτι-ταξιδιϊτθ απαλλάςςεται
από το φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
- ο ταξιδιϊτθσ να μθν είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςτο εςωτερικό άλλου Κράτουσ
- Μζλουσ τθσ Κοινότθτασ,
- τα αγακά μεταφζρονται εκτόσ τθσ Κοινότθτασ πριν από τθν παρζλευςθ του τρίτου μινα που
ακολουκεί το μινα κατά τον οποίο πραγματοποιικθκε θ παράδοςθ,
- τα αγακά να προορίηονται για τθν κάλυψθ προςωπικϊν ι οικογενειακϊν αναγκϊν του αγοραςτι –
ταξιδιϊτθ και από τθν φυςϊ τουσ και τθν ποςότθτα τουσ να μθν ζχουν επαγγελματικό χαρακτιρα,

ΑΔΑ: 7ΓΘΔ46ΜΠ3Ζ-ΕΩ6

- θ εξαγωγι των αγακϊν αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ κεωρθμζνου φορολογικοφ ςτοιχείου από
τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι τθσ χϊρασ ι του Κράτουσ - Μζλουσ εξόδου των αγακϊν από τθν
Κοινότθτα,
- θ ςυνολικι αξία κακενόσ φορολογικοφ ςτοιχείου ςυμπεριλαμβανομζνου και του φόρου
προςτικεμζνθσ αξίασ να υπερβαίνει το ελάχιςτο όριο ποςοφ, που ορίηεται κάκε φορά με απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ (με τθν αρικ. ΠΟΛ. 1149/03-10-2016 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ το ελάχιςτο
όριο ποςοφ ορίηεται ςε 50€ (ΑΔΑ: ΩΟΘΙH-Κ5Ρ).
φμφωνα με τθν αρ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΤΟ όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ορίηεται θ διαδικαςία
απαλλαγισ από το ΦΠΑ, και οι υποχρεϊςεισ των πωλθτϊν αλλά και των ταξιδιωτϊν των Σρίτων
Χωρϊν.
τισ περιπτϊςεισ των λιανικϊν αυτϊν πωλιςεων ςε ταξιδιϊτεσ τρίτων χωρϊν βαςικό ςτοιχείο που
επιτρζπει τθν απαλλαγι από ΦΠΑ είτε άμεςα είτε κατόπιν επιςτροφισ (ζμμεςα) είναι θ κεϊρθςθ τθσ
απόδειξθσ λιανικισ πϊλθςθσ από τθν αρμόδια Σελωνειακι Αρχι εξόδου. Με τθν κεϊρθςθ αυτι
επιβεβαιϊνεται θ ζξοδοσ των αγακϊν από τθν Ε.Ε. πριν τθν παρζλευςθ του τρίτου μινα από τθν
αγορά κακϊσ και θ πλιρωςθ, ςωρευτικά, όλων των προχποκζςεων που ορίηονται ςτο ανωτζρω
κανονιςτικό πλαίςιο.
Β. Ζχοντασ λάβει υπόψθ τα ανωτζρω και κατόπιν προφορικϊν και γραπτϊν αιτθμάτων φορζων και
ταξιδιωτϊν – επιβατϊν οι οποίοι ταξίδεψαν αποκλειςτικά από τθν χϊρα μασ με απευκείασ
προοριςμό τρίτθ χϊρα κατά τισ θμερομθνίεσ 19 Οκτωβρίου 2017 και 09 Νοεμβρίου 2017 (από τισ
07.00 ζωσ και τισ 07.00 τθσ επομζνθσ) και δεν κατζςτθ δυνατόν να κεωριςουν τισ αποδείξεισ λιανικισ
πϊλθςθσ λόγω τθσ απεργίασ των τελωνειακϊν υπαλλιλων προκειμζνου να τουσ επιςτραφεί ο ΦΠΑ,
εγκρίνουμε τθν κατ’ εξαίρεςθ κεϊρθςθ αυτϊν των αποδείξεων λιανικισ πϊλθςθσ αποκλειςτικά από
τισ Ελλθνικζσ προξενικζσ αρχζσ.
Γ. Η διαδικαςία που πρζπει να ακολουκθκεί είναι:
Ωσ προσ τθν κεϊρθςθ των αποδείξεων :
- ο ταξιδιϊτθσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν ελλθνικι προξενικι αρχι, μαηί με το διαβατιριο του
και τθν κάρτα επιβίβαςθσ, τα αγοραςκζντα είδθ με τισ αντίςτοιχεσ αποδείξεισ των αγοραςκζντων
ειδϊν προκειμζνου να ελεγχκοφν τα πραγματικά περιςτατικά δθλαδι ότι όντωσ ταξίδευε από τθν
χϊρα μασ με απευκείασ πτιςθ για χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ότι οι αποδείξεισ λιανικισ
πϊλθςθσ αφοροφν τα προϊόντα που είχε μαηί του. Εάν οι αγορζσ αφοροφν και μζλθ τθσ οικογζνειασ
δεν είναι απαραίτθτο να παρουςιαςκοφν αυτοπροςϊπωσ, ωςτόςο κα πρζπει να προςκομιςτοφν τα
αντίςτοιχα διαβατιρια και οι κάρτεσ επιβίβαςθσ.
Επιπροςκζτωσ κα πρζπει να ελεγχκεί ο χαρακτιρασ τθσ αγοράσ και ειδικότερα κα πρζπει οι αγορζσ να
αφοροφν προςωπικά είδθ και να μθν ζχουν εμπορικό χαρακτιρα.
Εφόςον ελεχκοφν οι προχποκζςεισ αυτζσ, οι πρωτότυπεσ αποδείξεισ κα κεωρθκοφν από τουσ
αρμόδιουσ υπαλλιλουσ των ελλθνικϊν προξενικϊν αρχϊν και κα επιςτραφοφν ςτουσ ταξιδιϊτεσ.
Ωσ προσ τθν επιςτροφι του ΦΠΑ:
- Οι πρωτότυπεσ ςφραγιςμζνεσ αποδείξεισ κα αποςτζλλονται, με ευκφνθ του ταξιδιϊτθ ςτθν
διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ που υποχρεοφται να επιςτρζψει τον ΦΠΑ, ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ
αλλθλογραφία και εντόσ προκεςμίασ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν θμερομθνία αγοράσ των αγακϊν.
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τισ κεωρθμζνεσ αποδείξεισ κα πρζπει να είναι ευανάγνωςτα γραμμζνα τα ςτοιχεία τθσ τράπεηασ
(επωνυμία, κατάςτθμα), το νοφμερο και το IBAN του λογαριαςμοφ αλλά και τα ςτοιχεία του
ταξιδιϊτθ προκειμζνου να γίνει θ επιςτροφι του ΦΠΑ.
Επιπρόςκετα ςασ πλθροφοροφμε ότι αποδείξεισ που δεν είναι ςωςτά ςυμπλθρωμζνεσ, ι που
αφοροφν ταξίδι κατά το οποίο θ μεταφορά του ταξιδιϊτθ ςτθν τρίτθ χϊρα δεν ζγινε με απ’ ευκείασ
ζξοδο του από τθν χϊρα μασ ι ζγινε ςε χρόνο διαφορετικό από τον αναφερόμενο ςτθν παροφςα, δεν
κα κεωροφνται από τισ ελλθνικζσ προξενικζσ αρχζσ.
Δ. Σζλοσ επιςθμαίνεται ότι θ παραπάνω διαδικαςία αφορά αποκλειςτικά επιβάτεσ που ταξίδεψαν
από τθν Ελλάδα με απ’ ευκείασ πτιςθ προσ τρίτθ χϊρα κατά τισ θμερομθνίεσ 19 Οκτωβρίου 2017 και
09 Νοεμβρίου 2017 μζχρι και τισ 07.00πμ τθσ επομζνθσ. Η αρικ πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΤΟ ςυνεχίηει
να ιςχφει κανονικά και θ υπογραφι των εν λόγω αποδείξεων από τισ προξενικζσ αρχζσ ιςχφει μόνο
για αυτζσ τισ θμερομθνίεσ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ

Εςωτερικι Διανομι
- Γραφείο κου Διοικθτι Δθμοςίων Εςόδων
-Γραφείο Γεν.Δ/ντριασ Σελωνείων και ΕΦΚ
-Δ/νςθ Ε.Φ.Κ.& Φ.Π.Α.-Σμιμα Ε’

