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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ 1093

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ»

Θέμα:

Είσπραξη ΦΠΑ από ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές
προσώπων.

ΣΧΕΤ : 1) Η αριθ. πρωτ. Π. 7802/942/25-11-1986 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 825 τ.Β) 2) Η µε αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1283/1996 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1025 τ.Β)

Κατόπιν ερωτηµάτων που έχουν τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας µας και εξαιτίας προβληµάτων και παρανοήσεων που έχουν ανακύψει κατά την
εφαρµογή της Π. 7802/942/25-11-1986 Α.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την ΠΟΛ. 1283/96 Α.Υ.Ο., αναφορικά µε την καταβολή
του αναλογούντος ΦΠΑ στις διεθνείς µεταφορές προσώπων που εκτελούνται από εκµεταλλευτές αλλοδαπών τουριστικών λεωφορείων στο
εσωτερικό της χώρας, υπενθυµίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 5 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών
φορολογούνται στην Ελλάδα κατά το µέρος της διαδροµής που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν φορολογούνται στην
Ελλάδα κατά το µέρος της διαδροµής που πραγµατοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας (πρώην άρθρο 12 παρ. 2.β και παρ. 4.β του Ν.
1642/1986 ). Οι ανωτέρω διατάξεις αποτελούν ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρου 48 της οδηγίας
2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου περί ΦΠΑ.

2. Για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, καθορίστηκε απλουστευµένη διαδικασία µε την Π. 7802/942/25-11-1986 Α.Υ.Ο., όπως
τροποποιήθηκε µε την ΠΟΛ. 1283/96 Α.Υ.Ο. σύµφωνα µε την οποία τα τουριστικά λεωφορεία (δηλαδή οποιοδήποτε όχηµα εκτελεί διεθνείς
µεταφορές και έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει 10 τουλάχιστον άτοµα, συµπεριλαµβανόµενου και του οδηγού, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
τακτική ή µη γραµµή), που είναι καταχωρηµένα σε χώρα του εξωτερικού όταν εισέρχονται στην Ελλάδα µεταφέροντας επιβάτες, καταβάλλουν
στο αρµόδιο τελωνείο εισόδου µε τη χρήση των παραβόλων ΦΠΑ ένα κατ΄ αποκοπή ποσό φόρου το οποίο ανέρχεται σε 30 ευρώ για
λεωφορεία µέχρι 30 θέσεις και 45 ευρώ για λεωφορεία µε περισσότερες θέσεις.

3. Με την ανωτέρω διαδικασία, εξασφαλίζεται η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας µας, ενώ το διοικητικό κόστος και
το κόστος συµµόρφωσης παραµένουν χαµηλά για τους µη εγκατεστηµένους στο εσωτερικό της χώρας, υποκείµενους στο φόρο µεταφορείς
που εκτελούν διεθνείς οδικές µεταφορές προσώπων.

Με το κατ΄ αποκοπή ποσό φόρου που καταβάλλεται στο τελωνείο εισόδου, εκπληρώνονται άπαξ οι φορολογικές υποχρεώσεις, όσον αφορά
στον ΦΠΑ, των εν λόγω µεταφορέων τόσο κατά την είσοδο των λεωφορείων στο εσωτερικό της χώρας όσο και κατά την έξοδό τους από
αυτήν. Συνεπώς, ο ΦΠΑ καταβάλλεται µε την απλουστευµένη διαδικασία, χωρίς να απαιτείται λήψη ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ ή ορισµός
φορολογικού αντιπροσώπου ανάλογα και ανεξάρτητα αν πρόκειται για τακτικές ή έκτακτες µεταφορές προσώπων αυτής.

4. Διευκρινίζεται επίσης ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι εγκατεστηµένοι εκτός του εσωτερικού της χώρας µας µεταφορείς για τις
υπηρεσίες διεθνούς µεταφοράς επιβατών πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η κείµενη φορολογική νοµοθεσία για µόνιµη εγκατάσταση στη
χώρα µας, εφαρµόζονται οι συνήθεις κανόνες φορολόγησης που θέτει ο Κώδικας ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών, όπως
περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στην Π.7802/942/25-11-1986 Α.Υ.Ο όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Γ. Πιτσιλής

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


