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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/04/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1077

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ «ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ»

Θέμα:

Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα
με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2018.

Σας κοινοποιούµε, συνηµµένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νοµισµάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο
άρθρο 47, παρ. 2, περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ , Ν. 2859/2000 (αντίστοιχη διάταξη άρθρο 344, παρ. 1, σηµείο 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του
Συµβουλίου), σχετικά µε το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο προστιθεµένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δηµοσιεύθηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρ. Ένωσης (τεύχος 2017/C 381/04, έκδοση στις 11.11.2017) και ισχύει για το έτος 2018.

Όπως αναφέρεται και στο επεξηγηµατικό σηµείωµα του καταλόγου, ένα νόµισµα απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεµένης αξίας, έστω και
αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας
2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου (οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί ως ανωτέρω στο εσωτερικό µας δίκαιο). Επισηµαίνεται ότι, ο κατάλογος των
χρυσών νοµισµάτων καταρτίζεται µε αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονοµασία νοµίσµατος.

Για την εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού του άρθρου 47 του Κώδικα ΦΠΑ , έχουν εκδοθεί οι ΠΟΛ. 1193/2002 (ΦΕΚ
932 τ.Β) και Δ.1829/1124/2006 (ΦΕΚ 1851 τ.Β) αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και η σχετική εγκύκλιος Δ.
47/24/2007.

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 47 παρ. 5 τρίτο εδάφιο του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νοµισµάτων
που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 47, παρ. 2, περ. β΄ του ίδιου Κώδικα, υφίσταται η υποχρέωση των υποκείµενων κάθε έτος να
υποβάλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων και ειδικότερα στο Τµήµα Α΄ «ΦΠΑ» της Διεύθυνσης Εφαρµογής της Έµµεσης
Φορολογίας κατάλογο των νοµισµάτων που πούλησαν, συµπληρωµένο µε τα αναγνωριστικά στοιχεία των νοµισµάτων αυτών (µικτό βάρος,
περιεκτικότητα σε χρυσό, έτος και χώρα κοπής, ηµεροµηνία και τιµή τελευταίας πώλησης συγκεκριµένου νοµίσµατος). Σηµειώνεται ότι όσον
αφορά στη τιµή πώλησης αυτή πρέπει να είναι προγενέστερη της 1ης Απριλίου εκάστου έτους.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων 
 Γεώργιος Πιτσιλής

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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