
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α. 1221 
Τροποποίηση απόφασης Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 1167/2015 .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 28 παρ. 3 

του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) - (Α΄ 248), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 περ. ζ’, και 28 

παρ. 1 περ. δ’, του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) - (Α΄ 248), 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) «Φορολογικές 
διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δι-
ατάξεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (Β’ 1808) από-

φασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13,14,17 και 41, όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύ-
στασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 
και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν.

9. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
(Β΄ 130) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε με την 
υπό στοιχεία Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 απόφαση 
(Β΄ 3317), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 2 και του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν.

11. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων).

12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017
(Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμο-
διοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως 
ισχύει.

13. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών και 
την μείωση του διοικητικού κόστος για την αγορά ή την 
εισαγωγή αγαθών από εξαγωγείς ή υποκείμενους στο 
φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις 
με απαλλαγή από Φ.Π.Α.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπό στοι-
χεία  ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (Β’ 1808) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονο-
μικών, 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 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ1167/2015 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 2
Έγκριση απαλλαγής

Χορηγείται άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για την αγο-
ρά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών 
ή την λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της 
παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του ανωτέρω άρ-
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θρου 1, εφόσον κατά την τελευταία τριετία δεν έχει εκ-
δοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη απόφαση διοικητικού 
δικαστηρίου για τη διάπραξη φορολογικών παραβάσε-
ων που συνιστούν φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα 
όρια του άρθρου 66 παρ. 1 έως 4 του ν. 4174/2013, και το 
όριο έκδοσης εικονικών ή πλαστών στοιχείων, αποδοχής 
εικονικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων στοιχείων της 
περ. α’ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 
66 του ν. 4174/2013, όπως αυτά ισχύουν.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ1167/ 2015 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού λάβει υπόψη του 
τα δεδομένα:

i) των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ,
ii) των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων εν-

δοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο 
χρονικό διάστημα,

iii) την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελωνεί-
ων (ICISnet) στο Taxis,
εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλ-
λαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, όπως το 
υπόδειγμα 5, ή απόφαση για την απόρριψη του αιτήμα-
τος, όπως το υπόδειγμα 6. Οι αποφάσεις αυτές καταχω-
ρούνται σε ειδικό βιβλίο αποφάσεων.».

3. Το άρθρο 8 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ1167/2015 αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

Εφόσον, μετά την έγκριση του ορίου απαλλαγής δια-
πιστώνεται είτε ότι τα δικαιούχα πρόσωπα είχαν κάνει, 
χρήση «Ε.Δ.Δ.Α.» χωρίς προηγούμενη έγκριση ή υπέρ-
βαση του χορηγηθέντος ορίου, είτε η έκδοση αμετά-
κλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας ή υπέρβαση του 
δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο, η χο-
ρηγηθείσα έγκριση ανακαλείται. Η ανάκληση πραγμα-
τοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., 
όπως ορίζεται στο υπόδειγμα 7 και καταχωρείται σε ει-
δικό βιβλίο αποφάσεων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
στον υποκείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του ν. 4174/2013. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάκλησης ο υποκείμενος δεν έχει δυνατότητα χρησιμο-
ποίησης του «Ε.Δ.Δ.Α.» μέχρι έγκρισης νέου ορίου που 
θα του χορηγηθεί σύμφωνα με την παρούσα.

4. Στο άρθρο 9 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ1167/2015 προστίθεται 
νέα παρ. 4 και η νυν παρ. 4 αναριθμείται σε 5.

«4. Στις περιπτώσεις στις οποίες δικαιούχα πρόσωπα, 
μέχρι την έκδοση της παρούσας έχουν κάνει υπέρβαση 
του δωδεκαμήνου για το οποίο είχε χορηγηθεί το όριο 
απαλλαγής, δύνανται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του 
άρθρου 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.».

5. Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1, 5 και 7 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ1167/2015 
αντικαθίσταται αντίστοιχα με τα επισυναπτόμενα στην 
παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1, 5 και 7.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46834 Τεύχος B’ 4266/30.09.2020

*02042663009200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2020-10-01T10:51:11+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




