
 
 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

  

 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α 

ΣΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Α’ 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ:  

 

Αθήνα ,     19   Μαρτίου   2021        

Αριθ. πρωτ.:  Ε.2064 

Σαχ. Δ/νςη : Καρ. Σερβίασ 10 ΠΡΟ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

    101 84 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίεσ : Γ.Τοφντα  

Σηλζφωνο : 210 69.87.417 

Fax : 210 69.87.408 

E-Mail : vat-customs@aade.gr 

Url : www.aade.gr 

                                   

Θζμα: Διαδικαςία απαλλαγήσ από ΦΠΑ για τισ αγορζσ που πραγματοποιοφν ςτη χώρα μασ  

ταξιδιώτεσ  εγκατεςτημζνοι  ςτο Η.Β. – μεταχείριςη ταξιδιωτών εγκατεςτημζνων ςτη  Βόρεια 

Ιρλανδία  

 

Αναφορικά  με το αντικείμενο του κζματοσ και κατόπιν ερωτθμάτων  υπθρεςιϊν, φορζων και  

ιδιωτϊν  ςασ  γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

 

1. Σφμφωνα με  το άρκρο 24 του Κϊδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), με τισ διατάξεισ του οποίου 

ενςωματϊκθκε το άρκρο 147 τθσ κοινοτικισ οδθγίασ 2006/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Συμβουλίου, προβλζπεται απαλλαγι ΦΠΑ για τα είδθ που αγοράηουν ςτο εςωτερικό τθσ 

χϊρασ, οι μθ εγκατεςτθμζνοι ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ  ταξιδιϊτεσ, εφόςον τα προορίηουν 

για προςωπικι ι οικογενειακι χριςθ (εξαιροφνται είδθ διατροφισ, οινοπνευματϊδθ ποτά 

και καπνοβιομθχανικά προϊόντα) και τα μεταφζρουν ςτισ προςωπικζσ τουσ αποςκευζσ κατά 

τθν αναχϊρθςι τουσ για τρίτθ χϊρα από τθ χϊρα πϊλθςθσ των αγακϊν ι μζςω άλλου Κ-Μ.   

 

2. Βαςικι προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ είναι  ο αγοραςτισ - ταξιδιϊτθσ να 

ζχει τθν κατοικία του ι τθ ςυνικθ διαμονι του εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι ωσ «μόνιμθ κατοικία ι ςυνικθσ διαμονι» νοείται ο τόποσ που αναγράφεται ωσ 

μόνιμθ κατοικία ι ςυνικθσ διαμονι ςτο διαβατιριο, ςτο δελτίο ταυτότθτασ ι ςε 

οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο το οποίο αναγνωρίηεται ωσ αποδεικτικό ταυτότθτασ από το 

κράτοσ μζλοσ ςτο ζδαφοσ του οποίου πραγματοποιείται θ παράδοςθ των αγακϊν. 

http://www.aade.gr/
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3. Σφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ αρικ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΥΟ, με τθν οποία κακορίςτθκε θ ςχετικι 
διαδικαςία, ο πωλθτισ των αγακϊν οφείλει να διαπιςτϊςει ότι ο αγοραςτισ ταξιδιϊτθσ, 
πλθροί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ επιςτροφισ ι άμεςθσ απαλλαγισ από το ΦΠΑ. 

4. Σφμφωνα με τθν ςυμφωνία αποχϊρθςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, από τθν  1-1-2021 το 

Ηνωμζνο Βαςίλειο αποτελεί «τρίτθ χϊρα» για τα κράτθ μζλθ των 27 και θ διακίνθςθ των 

εμπορευμάτων από τθ χϊρα μασ και τα άλλα Κ-Μ προσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο και το 

αντίκετο, αντιμετωπίηεται διαδικαςτικά με τθν τιρθςθ τελωνειακϊν διαδικαςιϊν και 

διατυπϊςεων για εμπορεφματα με προοριςμό ι προζλευςθ το Ηνωμζνο Βαςίλειο, δθλαδι 

ωσ εξαγωγι και ειςαγωγι αντίςτοιχα. 

5. Επιπλζον ςτθ Συμφωνία Αποχϊρθςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου περιλαμβάνεται το 

Πρωτόκολλο ςχετικά με τθν Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία, ςφμφωνα με το οποίο για διάρκεια 4 

ετϊν μετά το πζρασ τθσ μεταβατικισ περιόδου, η Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήςει να 

υπάγεται ςτη νομοθεςία τησ Ε.Ε. για τον ΦΠΑ όςον αφορά τα αγαθά, και ςυναφϊσ οι 

ςυναλλαγζσ κα αντιμετωπίηονται ωσ πραγματοποιοφμενεσ ςτο εςωτερικό τθσ Ε.Ε. με τισ 

υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ, τόςο για τα υποκείμενα όςο και για τα μθ υποκείμενα ςτον φόρο 

πρόςωπα. 

 

Από τα ανωτζρω προκφπτουν τα ακόλουκα: 

 

i. Μετά τθν 1/1/2021 και τθν  αποχϊρθςθ του Ηνωμζνου Βαςιλείου από τθν Ε.Ε. οι ταξιδιϊτεσ 

με μόνιμθ κατοικία το Ηνωμζνο Βαςίλειο  κεωροφνται κάτοικοι τρίτων χωρϊν και 

δικαιοφνται τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαλλαγισ Φ.Π.Α. για τθν αγορά αγακϊν που προορίηονται 

για  προςωπικι και οικογενειακι χριςθ, τα οποία πζραν των άλλων, εξζρχονται ςε 

ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα του εςωτερικοφ τθσ Ε.Ε., με τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ 

διαδικαςίασ που ορίηεται ςτθν ΠΟΛ 1338/96, βάςει τθσ οποίασ οι τελωνειακζσ αρχζσ 

επιβεβαιϊνουν τθν ζξοδο των αγακϊν. 

 

ii.  Εντοφτοισ, οι παραδόςεισ αγακϊν ςε ταξιδιϊτεσ με μόνιμθ κατοικία τθ Βόρεια Ιρλανδία 

κεωροφνται ωσ παραδόςεισ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ χωρίσ δικαίωμα απαλλαγισ κακόςον 

για τα πρόςωπα αυτά βάςει του ανωτζρω πρωτοκόλλου εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι 

ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ενωςιακισ νομοκεςίασ όςον αφορά τον ΦΠΑ. 

 

Προσ τον ςκοπό αυτό οι πωλθτζσ των αγακϊν,  οφείλουν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 3 τθσ αρικ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΥΟ, να επιβεβαιϊνουν με τα διακζςιμα ςτοιχεία τον τόπο 

μόνιμθσ κατοικίασ των προςϊπων  που αιτοφνται τθν απαλλαγι. 

 

Περαιτζρω, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο ακριβισ τόποσ μόνιμθσ κατοικίασ δεν αναγράφεται 

πάντα ςτο διαβατιριο ι ςε άλλο επίςθμο ζγγραφο που φζρει ο ταξιδιϊτθσ κατά τθν αγορά των 

αγακϊν και τθν ζξοδο από τθν Ε.Ε., με αποτζλεςμα να είναι δφςκολο να προςδιοριςτεί αν 

πρόκειται για περιοχι τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ, οι ταξιδιϊτεσ μόνιμοι κάτοικοι Ηνωμζνου 

Βαςιλείου που δικαιοφνται τθσ ανωτζρω απαλλαγισ κα ςυμπλθρϊνουν, με ευκφνθ των 

πωλθτϊν,  τθ διλωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.  

Εφόςον δεν είναι εφικτό να διαπιςτωκεί θ μόνιμθ κατοικία του αιτοφντα και δεν ςυμπλθρωκεί 

θ ανωτζρω διλωςθ, τότε θ απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ εκδίδεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
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διατάξεισ ωσ παράδοςθ μθ απαλλαςςόμενθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. Η διλωςθ αυτι που 

υπογράφεται ςε δφο αντίτυπα, ζνα εκ των οποίων παραμζνει ςτον πωλθτι, τθρείται από τον 

ταξιδιϊτθ και επιδεικνφεται ςε περίπτωςθ ελζγχου από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλλθλο 

κατά τθν επιβεβαίωςθ τθσ εξόδου των αγακϊν από τθν Ε.Ε., εφόςον αυτι διενεργείται από τθ 

χϊρα μασ. 

  

                                                                                                    
     

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

    

                                                                                  

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ αρ.5 (Αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ.) 
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ αρ. 4 (Τελωνεία Α’ & Β’ τάξθσ) 

 
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 

1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν, κ. Χ. Σταικοφρα  

2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν, κ. Α. Βεςυρόπουλου 

3. Φορολογικζσ  Περιφζρειεσ Ακθνϊν/ Πειραιά/Θεςςαλονίκθσ/ Πατρϊν  

4. Τελωνειακζσ Περιφζρειεσ Αττικισ / Θεςςαλονίκθσ/ Αχαΐασ 

5. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ 

6. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ 

7. Επιτελικι Υπθρεςία Τελωνειακϊν Ελζγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) 

8. Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ελζγχων και Ερευνϊν  (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) (για 

ενθμζρωςθ όλων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. )  

9. Αποδζκτεσ Πίνακασ Ηϋ  

10. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΒ’, μόνο οι αρικ. 2, 3, 4, 6, 7, 11  

11. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΣΤ’, μόνο οι αρικ. 1,5,10,12,18,19,20,21,22,23,30 

12. Υπουργείο Εξωτερικϊν - Γενικι Δ/νςθ Ευρωπαϊκϊν Υποκζςεων- Γ2 Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ 

Ενοποίθςθσ, Οικονομικισ και Νομιςματικισ Πολιτικισ τθσ Ε.Ε. (g02@mfa.gr)  

13. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Πειραιϊσ  

14. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ  

15. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν A.E. ( airportinfo@aia.gr )  

16. Global Blue Hellas SA  

17. Planet Payment Greece SA  

 

Γ. Εςωτερική Διανομή  

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Γ. Πιτςιλι  

2. Γραφείο Γεν. Δ/ντθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ κ. Κων. Μουρτίδθ 

3. Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Φορολογικισ Διοίκθςθσ κ. Β.Ηλιοποφλου 

4. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α  

5. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

6. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

7. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 

8. Δ/νςθ Εφαρμογισ  Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

9. Δ/νςθ Ελζγχων  
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ΔΗΛΩΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΑΞΙΔΙΩΣΗ ΑΠΟ Η.Β.  

          PERMANENT RESIDENCY DECLARATION OF U.K. TRAVELER 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΓΟΡΑΣΗ / CUSTOMER’S NAME 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ / HOME ADDRESS 

 

 

ΧΩΡΑ / COUNTRY  

 

 

ΑΡ. ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ/ PASSPORT No.  

 

 

ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ/ ISSUED BY  

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / PURCHASE DATE  

 

 

 

 

Δηλώνω ότι τα αναφερόμενά μου ςτοιχεία είναι αληθή και η μόνιμη κατοικία / ςυνήθησ 

διαμονή μου δεν βρίςκεται ςτη Βόρεια Ιρλανδία  

 

I declare that the information I have provided is true and that my permanent residency / 

habitual residency is not in Northern Ireland 

 

 

  

 

 

   ΤΠΟΓΡΑΦΗ/ SIGNATURE 
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