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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 3363

Αριθμ. ΠΟΛ. 1142
 

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 2 και 28 παράγραφος 3 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ.Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄, και 28 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄, του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ.Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ
248 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26.7.2013 τ.Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251/24-12-2014 τ.Α΄) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης
θέσης Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του Ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

8. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/ Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου «Επιλογή και διορισµός Γενικού Γραµµατέα της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
Ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως ισχύει,
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

10. Την ανάγκη διευθέτησης προβληµάτων που προέκυψαν από την εφαρµογή της.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

`Αρθρο μόνον

Τροποποιούµε τη µε αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015) απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Δηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών, 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 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«`Αρθρο 2
 Προϋποθέσεις έγκρισης απαλλαγής

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 

https://www.e-forologia.gr//webTexts/docsAttachments/2017/EB/EB_gr_1142_20170914_pol114217_par.pdf
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Χορηγείται άµεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του ανωτέρω άρθρου 1 τα οποία:

1. Κατά το τρέχον φορολογικό έτος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποιο από τα τρία προηγούµενα φορολογικά έτη:

α) Δεν έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) όπως ισχύει,

β) δεν έχουν κάνει χρήση «ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» χωρίς προηγούµενη έγκριση,

γ) δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής που έχει χορηγηθεί.

2. Κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται του µήνα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, δεν έχουν κάνει υπέρβαση του δωδεκαµήνου για το
οποίο χορηγήθηκε το όριο της απαλλαγής.».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8, αντικαθίσταται ως εξής: «εφόσον, µετά την έγκριση του ορίου απαλλαγής, διαπράχτηκε φοροδιαφυγή κατά
την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ν.4174/2013(ΚΦΔ), όπως ισχύει, από τα δικαιούχα πρόσωπα, ή εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν
κάνει χρήση «Ε.Δ.Δ.Α» χωρίς προηγούµενη έγκριση ή υπέρβαση του χορηγηθέντος ορίου ή υπέρβαση του δωδεκαµήνου για το οποίο
χορηγήθηκε το όριο, η χορηγηθείσα έγκριση ανακαλείται».

3. Στο άρθρο 9 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στις περιπτώσεις στις οποίες δικαιούχα πρόσωπα, µέχρι 14.9.2017 έχουν κάνει υπέρβαση του δωδεκαµήνου για το οποίο είχε χορηγηθεί το
όριο απαλλαγής, δύνανται κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 2, παράγραφος 2 και 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 προηγήθηκετης 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.»

4. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 αντικαθίσταται αντίστοιχα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017
 Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Έσοδων 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


