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ΘΕΜΑ : Κοινοπούηςη Α.1178/20.07.2020 απόφαςησ Διοικητό Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) – 

Τροποπούηςη τησ ΠΟΛ.1006/2015 απόφαςησ Γ.Γ.Δ.Ε περύ θϋςπιςησ διαδικαςύασ θϋςησ 

εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με απαλλαγό ΦΠΑ και ϊμεςη αποςτολό ςε ϊλλο 

Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε (τελωνειακό καθεςτώσ 42) 

 

Σασ κοινοποιούμε, για ενημϋρωςη και εφαρμογό, την Α.1178/2020 απόφαςη Διοικητό Α.Α.Δ.Ε η οπούα 

δημοςιεύθηκε ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) και αναρτόθηκε ςτο 

διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α : Ω52Ω46ΜΠ3Ζ-Θ19) με την οπούα τροποποιεύται η ΠΟΛ.1006/2015 

απόφαςη Γ.Γ.Δ.Ε περύ θϋςπιςησ διαδικαςύασ θϋςησ εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με απαλλαγό 

ΦΠΑ και ϊμεςη αποςτολό ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε (τελωνειακό καθεςτώσ 42). 

Συνοπτικϊ, οι αλλαγϋσ που επϋρχονται ςτο υφιςτϊμενο κανονιςτικό πλαύςιο εύναι οι ακόλουθεσ : 

(1) θεςπύζεται διαδικαςύα για τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με εφαρμογό του 

τελωνειακού καθεςτώτοσ 42 για ειςαγωγεύσ εγκατεςτημϋνουσ εκτόσ Ε.Ε υπό την προώπόθεςη 

οριςμού ϋμμεςου τελωνειακού αντιπροςώπου για τελωνειακούσ ςκοπούσ και οριςμού φορολογικού 

αντιπροςώπου για ςκοπούσ ΦΠΑ.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη αυτό, διευκρινύζεται ότι : 

 ςτη θϋςη 8 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ ςυμπληρώνεται ο EORI του εγκατεςτημϋνου εκτόσ Ε.Ε 

ειςαγωγϋα 

 ςτη θϋςη 14 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ ςυμπληρώνεται ο EORI του ϋμμεςου τελωνειακού 

αντιπροςώπου και  

 ςτη θϋςη 44 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ ςυμπληρώνονται ο ΑΦΜ/VIES του εγκατεςτημϋνου εκτόσ Ε.Ε 

ειςαγωγϋα που ϋχει αποκτηθεύ μϋςω οριςμού φορολογικού αντιπροςώπου με τον κωδικό Υ042, ο 

προςωπικόσ ΑΦΜ του φορολογικού αντιπροςώπου με τον κωδικό 1716 και ο ΑΦΜ/VIES του 

αποκτώντοσ-παραλόπτη των εμπορευμϊτων ςτο ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ με τον κωδικό Υ041. 

Για τη ςυμπλόρωςη τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ από ειςαγωγεύσ εγκατεςτημϋνουσ ςτη χώρα μασ ό ςε ϊλλο 

Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε, εξακολουθούν να ιςχύουν οι οδηγύεσ του Κεφαλαύου IV τησ ΠΟΛ.1045/2016 

εγκυκλύου διαταγόσ. 
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Πϋραν των ανωτϋρω, οι προώποθϋςεισ για τη χορόγηςη απαλλαγόσ ΦΠΑ κατϊ τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε 

ελεύθερη κυκλοφορύα με ϊμεςη αποςτολό ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε από πρόςωπα εγκατεςτημϋνα 

εκτόσ Ε.Ε αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο Γ του ϊρθρου 4 τησ ΠΟΛ.1006/2015 και ϋχουν ωσ ακολούθωσ : 

 ο εγκατεςτημϋνοσ εκτόσ Ε.Ε ειςαγωγϋασ και ο αποκτών-πελϊτησ να εύναι υποκεύμενα ςτο φόρο 

πρόςωπα και διαθϋτουν ϋγκυρα και εν ιςχύ ΑΦΜ/VIES,  

 τιμολόγιο βϊςει του οπούου δηλώνεται ςτη διαςϊφηςη η δαςμολογητϋα αξύα των ειςαγομϋνων 

εμπορευμϊτων. Σε περύπτωςη όπου ο ειςαγωγϋασ εγκατεςτημϋνοσ εκτόσ Ε.Ε εύναι και ο κύριοσ των 

εμπορευμϊτων δεν απαιτεύται τιμολόγιο και η δαςμολογητϋα αξύα καθορύζεται βϊςει των διατϊξεων 

του Ενωςιακού Τελωνειακού Κώδικα, 

 τιμολόγιο από το οπούο προκύπτει η ενδοκοινοτικό παρϊδοςη των εμπορευμϊτων, εκτόσ από τισ 

περιπτώςεισ όπου ειςαγωγϋασ και αποκτών ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ εύναι το ύδιο πρόςωπο, 

 ϋγγραφο μεταφορϊσ (φορτωτικό), η οπούα όμωσ υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ ςε χρόνο που προβλϋπεται 

κατωτϋρω. 

Για την οριςτικοπούηςη τησ απαλλαγόσ ιςχύουν τα ύδια δικαιολογητικϊ ϋγγραφα που απαιτούνταικαι για 

τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ ειςαγωγεύσ δηλ. ανακεφαλαιωτικού πύνακεσ ενδοκοινοτικών 

παραδόςεων, με προθεςμύα προςκόμιςησ ςτισ τελωνειακϋσ αρχϋσ εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την 

λόξητησ προθεςμύασ υποβολόσ τουσ ςτισ φορολογικϋσ αρχϋσ. 

(2) ορύζεται ωσ αρμόδια Σελωνειακό Περιφϋρεια για την ϋκδοςη ϋγκριςησ τόρηςησ τελωνειακών 

διατυπώςεων ειςαγωγόσ χωρύσ υποχρϋωςη οριςμού φορολογικού αντιπροςώπου, για ειςαγωγεύσ 

εγκατεςτημϋνουσ ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ, η Τελωνειακό Περιφϋρεια ςτη χωρικό αρμοδιότητα τησ οπούασ 

βρύςκεται η ϋδρα του τελωνειακού αντιπροςώπου του εγκατεςτημϋνου ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ ειςαγωγϋα.  

(3) καταργεύται το ςυμβόλαιο μεταφορϊσ εμπορευμϊτων, ωσ δικαιολογητικού για τη χορόγηςη τησ 

απαλλαγόσ ΦΠΑ κατϊ τη θϋςη εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα ςτη χώρα μασ και αποςτολό ςε 

ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε. 

(4) ορύζεται η ϋννοια τησ «ϊμεςησ αποςτολόσ» εμπορευμϊτων ςε ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ τησ Ε.Ε. 

Συγκεκριμϋνα, νοεύται η μεταφορϊ αυτών το αργότερο εντόσ πϋντε (5) ημερών από την ημερομηνύα 

ϋκδοςησ τησ ϊδειασ παρϊδοςησ υπό την προώπόθεςη ότι ο τόποσ παραμονόσ των εμπορευμϊτων για το 

ανωτϋρω χρονικό διϊςτημα ϋχει εκ των προτϋρων γνωςτοποιηθεύ ςτισ τελωνειακϋσ αρχϋσ μϋςω 

ςυμπλόρωςησ του κωδικού 1770 ςτη θϋςη 44 τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ, όπωσ και ο λόγοσ παραμονόσ 

τουσ ςτο ςυγκεκριμϋνο χώρο. 

Ευνόητο εύναι ότι οι χώροι όπου τα εμπορεύματα παραμϋνουν για το ανωτϋρω περιοριςμϋνο χρονικό 

διϊςτημα εύναι χώροι αποθόκευςησ εμπορευμϊτων όπου μπορούν να εναποτεθούν εμπορεύματα ό να 

πραγματοποιηθούν οριςμϋνεσ εργαςύεσ πριν την αναχώρηςό τουσ, δηλ. χώροι εύτε εγκεκριμϋνοι από τισ 

τελωνειακϋσ αρχϋσ π.χ αποθόκεσ τελωνειακόσ αποταμύευςησ, αποθόκεσ τελωνειακόσ αποθόκευςησ, 

αποθόκεσ ςε χώρουσ Ελευθϋρων Ζωνών, εύτε χώροι που λειτουργούν νομύμωσ ωσ αποθηκευτικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ ςτο εςωτερικό τησ χώρασ. 

Επιςημαύνεται ότι η φορτωτικό υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ ςτην αρμόδια τελωνειακό αρχό κατϊ το χρόνο 

ϋκδοςόσ τησ και όχι αργότερα από την ημϋρα ϋναρξησ αναχώρηςησ τησ αποςτολόσ, ωσ επιςυναπτόμενο 

αρχεύο με αναφορϊ ςτο MRN τησ διαςϊφηςησ ειςαγωγόσ χωρύσ να απαιτεύται τροποπούηςη τησ 

διαςϊφηςησ.  

Σε περύπτωςη όπου δεν γνωςτοποιεύται ο τόποσ και η αιτιολογύα παραμονόσ των εμπορευμϊτων για το 

ανωτϋρω χρονικό διϊςτημα μετϊ την ολοκλόρωςη των τελωνειακών διατυπώςεων ειςαγωγόσ, τα 

εμπορεύματα πρϋπει να εγκαταλεύψουν το ϋδαφοσ τησ χώρασ με την ϋκδοςη τησ ϊδειασ παρϊδοςησ.  

(5) θεςπύζονται μϋτρα για την πρόληψη και καταπολϋμηςη φαινομϋνων καταςτρατόγηςησ μϋςω 

τησ αξιοπούηςησ πληροφοριών που προκύπτουν από δύκτυα ανταλλαγόσ πληροφοριών μεταξύ των Κρατών 
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Μελών τησ Ε.Ε βϊςει του κανονιςμού αριθ. 904/2010 του Συμβουλύου περύ διοικητικόσ ςυνεργαςύασ και 

καταπολϋμηςησ τησ απϊτησ ΦΠΑ. Ειδικότερα: 

(α) προβλϋπεται απαγόρευςη θϋςησ εμπορευμϊτων ςε ελεύθερη κυκλοφορύα με εφαρμογό του 

τελωνειακού καθεςτώτοσ 42 ςε περύπτωςη όπου το ΑΦΜ/VIES του ειςαγωγϋα ό του αποκτώντα πελϊτη 

των εμπορευμϊτων ςτο ϊλλο Κρϊτοσ Μϋλοσ ϋχει διαγραφεύ από το ςύςτημα VIES. 

(β) θεςπύζεται η υποχρϋωςη ςύςταςησ εγγύηςησ ιςόποςησ με το ποςό του ΥΠΑ που τυγχϊνει 

απαλλαγόσ, διενϋργεια φυςικού ελϋγχου των εμπορευμϊτων και υποβολό αιτόματοσ διοικητικόσ 

ςυνδρομόσ ςε περιπτώςεισ όπου ο ειςαγωγϋασ ό ο αποκτών πελϊτησ των εμπορευμϊτων φϋρεται, βϊςει 

πληροφοριών, ωσ «εξαφανιςμϋνοσ ϋμποροσ» ό «εμπλεκόμενοσ ςε απϊτη ΦΠΑ τύπου εξαφανιςμϋνου 

εμπόρου».  

Η εγγύηςη αποδεςμεύεται ό καταπύπτει με τα αποτελϋςματα τησ διοικητικόσ ςυνδρομόσ. 

Στα αιτόματα διοικητικόσ ςυνδρομόσ που υποβϊλλονται από τισ τελωνειακϋσ αρχϋσ προσ την αρμόδια 

Δ/νςη Ελϋγχων – Τμόμα ΣΤ : Διοικητικόσ Συνεργαςύασ και Ανταλλαγόσ Πληροφοριών Φ.Π.Α τησ Γεν. 

Δ/νςησ Φορολογικόσ Διούκηςησ (Σύνα 2-4, 106 72 Αθόνα) πρϋπει να φϋρουν την ϋνδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΧΕΙ 

ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ».  

Σημειώνεται ότι, βϊςει των διατϊξεων του καν. αριθ. 904/2010 του Συμβουλύου για τα αιτόματα διοικητικόσ 

ςυνδρομόσ που υποβϊλλονται ςε ϊλλα Κρϊτη Μϋλη ιςχύουν ςυγκεκριμϋνεσ προθεςμύεσ απϊντηςησ και η 

ανταπόκριςη τησ αρμόδιασ Δ/νςησ Ελϋγχων ςυναρτϊται από την ταχύτητα διαχεύριςησ των αιτημϊτων από 

τισ φορολογικϋσ αρχϋσ των ϊλλων Κρατών Μελών. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδϋκτεσ Πύνακα Δ΄ 

2. Διεύθυνςη Στρατηγικόσ Τεχνολογιών Πληροφορικόσ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ),E-mail: siteadmin@aade.gr.  

(για ενημϋρωςη τησ «Ηλεκτρονικόσ Βιβλιοθόκησ» και του portalτησ Α.Α.Δ.Ε)  

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Υπηρεςύα Ερευνών και Διαςφϊλιςησ Δημοςύων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.). 

2. Αποδϋκτεσ Πύνακα Η΄ 

3. Αποδϋκτεσ 2, 3 και 7 του Πύνακα ΙΒ΄ 

4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητόριο Θεςςαλονύκησ (Τςιμιςκό 29, 54624  Θες/νύκη),  

E-mail:root@ebeth.gr 

5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητόριο Πειραιώσ (Λουδοβύκου 1 – Πλ.  Οδηςςού, 18531 Πειραιϊσ),  

E-mail: evep@pcci.gr 

6. Αποδϋκτεσ 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 27, 28, 29 και 32 Πύνακα ΙΣΤ΄ 

7. Αποδϋκτεσ Πύνακα ΚΓ΄ 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφεύο Διοικητό Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων  

2. Αυτοτελϋσ Τμόμα Υποςτόριξησ τησ Γεν. Δ/νςησ Τελωνεύων & Ε.Φ.Κ.  

3. Αυτοτελϋσ Τμόμα Υποςτόριξησ τησ Γεν. Δ/νςησ Φορολογικόσ Διούκηςησ 

4. Γεν. Δ/νςη Τελωνεύων & Ε.Φ.Κ : 

4.1 Δ/νςη ΕΦΚ & ΦΠΑ 

4.2 Δ/νςη Τελωνειακών Διαδικαςιών 

4.3 Δ/νςη Δαςμολογικών Θεμϊτων, Ειδικών Καθεςτώτων και Απαλλαγών 

4.4 Δ/νςη Στρατηγικόσ Τελωνειακών Ελϋγχων και Παραβϊςεων 
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5. Γεν. Δ/νςη Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ : 

5.1 Δ/νςη Επιχειρηςιακών Διαδικαςιών – Υποδιεύθυνςη Απαιτόςεων και Ελϋγχου Εφαρμογών 

Τελωνεύων (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ/Β) 

5.2 Δ/νςη Ανϊπτυξησ Τελωνειακών, Ελεγκτικών και  Επιχειρηςιακών Εφαρμογών - Υποδιεύθυνςη 

Ανϊπτυξησ Τελωνειακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε) 

6. Γεν. Δ/νςη Φορολογικόσ Διούκηςησ : 

6.1 Δ/νςη Εφαρμογόσ Άμεςησ Φορολογύασ 

6.2 Δ/νςη Εφαρμογόσ Έμμεςησ Φορολογύασ 

6.3 Δ/νςη Ελϋγχων 

6.4 Δ/νςη Νομικόσ Υποςτόριξησ Α.Α.Δ.Ε 
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