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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αθήνα, 4 Μαΐου 1987 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αρ.Πρωτ.:Π.2869/2389 / ΠΟΛ.137 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α. 

4η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ 

ΘΕΜΑ: 

Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγαθών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 26, 27 και 58 του Ν. 1642/1986 «για την 

εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων. 

Αποφασίζουμε 

1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην εισαγωγή ή την αγορά στο 

εσωτερικό καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού που 

πραγματοποιείται από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και από τις αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν 

ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α., 

καταβάλλεται από τον ίδιο τον επενδυτή (εισαγωγέα - αγοραστή) με την πρώτη 

προσωρινή δήλωση, που υποβάλλεται μετά την εισαγωγή ή αγορά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1642/1986 και με τη διαδικασία που προβλέπεται πιο 

κάτω. 

Στην έννοια του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνονται κυρίως τα μηχανήματα, 

εξαρτήματα και λοιπά όργανα, καθώς και τα ανταλλακτικά αυτών εφόσον εισάγονται 

ή αγοράζονται μαζί με τα μηχανήματα ή λοιπά όργανα. Επίσης, στην έννοια του 

παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνονται και τα θερμοκήπια, θερμαινόμενα ή μη 

καθώς και τα μηχανήματα, εξαρτήματα μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές και λοιπά 

όργανα, που συγκροτούν θερμαινόμενα ή μη θερμοκήπια. 

2. Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή αγοράσει στο εσωτερικό τα πιο πάνω 

επενδυτικά αγαθά, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικονομικό 

έφορο, αίτηση με την οποία ζητάει έγκριση για εισαγωγή ή αγορά χωρίς την 

καταβολή του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας. Στην αίτηση αυτή ο 

επενδυτής επισυνάπτει τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

α) αναλυτικό πίνακα εις διπλούν κατά τελωνείο ή προμηθεύτρια επιχείρηση, στον 

οποίο αναγράφει τα αγαθά τα οποία πρόκειται να εισάγει, να αγοράσει στο 

εσωτερικό, την ποσότητα και την αξία αυτών, το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής ή το 

ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και την διεύθυνση της προμηθεύτριας επιχείρησης όταν 

πρόκειται για αγορά στο εσωτερικό, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια 

οικονομική εφορία της επιχείρησης αυτής, 

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών 

είναι επενδυτής που σκοπεύει να ιδρύσει, επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει βιομηχανική, 

βιοτεχνική, μεταλλευτική, λατομική, ξενοδοχειακή ή αγροτική επιχείρηση, ο τόπος 

εγκατάστασης της επιχείρησης, ότι δεν πρόκειται για απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α. 

επιχείρηση και ότι τα αγαθά που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι 

απαραίτητα για την πραγματοποίηση της επένδυσης. 
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γ) προκειμένου για θερμοκήπια ή υλικά που ενσωματώνονται στα θερμοκήπια, 

υποβάλλει επιπλέον βεβαίωση της Διεύθυνσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου 

Γεωργίας ή των κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένων περιφερειακών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχει άδεια σκοπιμότητας 

εγκατάστασης θερμοκηπίου στο όνομα του αιτούντος και ότι τα αγαθά που 

αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, προορίζονται να συγκροτήσουν θερμοκήπιο και 

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής για τυχόν υποβολή αίτησης ή 

τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο ή άλλο καθεστώς εθνικής ή κοινοτικής 

ενίσχυσης της επένδυσης. 

3. Ο Οικονομικός Έφορος, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για επιχείρηση της 

παραγράφου 1, η οποία έχει εγγραφεί στο μητρώο των υποκειμένων στο Φ.Π.Α., 

χορηγεί βεβαίωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων παράδοσης στον αιτούντα 

χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών, που αναγράφονται στον ανωτέρω 

πίνακα, επισυνάπτοντας σ’αυτήν θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα αυτού. Η βεβαίωση 

αυτή προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό ή κατά περίπτωση στο 

στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή. 

4. Το αρμόδιο τελωνείο, στο οικείο παραστατικό θα χρεώσει τον αναλογούντα 

Φ.Π.Α., τον οποίο όμως δε θα εισπράξει, αναγράφοντας σ΄ αυτό τον ένδειξη «Ο 

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π. 2869/2389/4.5.1997». 

Αντίγραφο του παραστατικού αυτού αποστέλλει στην οικονομική εφορία, η οποία 

έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση. 

Αντίστοιχα, η προμηθεύτρια επιχείρηση θα εκδόσει τιμολόγιο ή τιμολόγιο πώλησης - 

δελτίο αποστολής, στο οποίο θα χρεώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο δε θα 

εισπράξει, αναγράφοντας σ’αυτό την ένδειξη «ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΦΠΑ - 

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π. 2869/2389/4.5.1987». 

5. Ο αγοραστής - επενδυτής υποχρεούται να προσκομίσει στον οικονομικό έφορο, 

που έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση, αντίγραφο του τιμολογίου που εξέδωσε η 

προμηθεύτρια επιχείρηση ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσής του. 

6. Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή επενδυτικών αγαθών 

προσαυξάνει την αξία τόσο, των φορολογητέων εκροών όσο και των εισροών της 

φορολογικής περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν. Ο αναλογών φόρος 

προστιθέμενης αξίας προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών όσο και το φόρο εισροών 

της ίδιας φορολογικής περιόδου. 

Αν η επιχείρηση δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης - φόρου εισροών, το προς 

έκπτωση ποσό του φόρου, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις - του άρθρου 24 

του Ν. 1642/1986 . 

7. Ο αρμόδιος οικονομικός έφορος παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που 

διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει, αν τα επενδυτικά αγαθά που αποκτήθηκαν χωρίς 

Φ.Π.Α. έχουν εγκατασταθεί στον τόπο που δηλώθηκε, ότι δεν πωλήθηκαν, και ότι 

έχουν σωστά καταχωρηθεί και περιληφθεί στην προσωρινή δήλωση της 

συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου. 

8. Ο επενδυτής (εισαγωγέας - αγοραστής) υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον 

αρμόδιο οικονομικό έφορο το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των επενδυτικών 

αυτών αγαθών, το βραδύτερον εντός 10 (δέκα) ημερών από την έναρξη. 

9. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, χωρίς ΦΠΑ 

πριν από τη χρησιμοποίησή τους, ο επενδυτής (εισαγωγέας - αγοραστής) υποχρεούται 

να καταβάλει στο δημόσιο το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην πώληση 
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αυτή, καθώς και το πρόστιμο ίσο με το πενήντα στα εκατό (50%) του φόρου που 

αναλογούσε στην εισαγωγή ή την αγορά στο εσωτερικό των επενδυτικών αγαθών. 

10. Η απόφαση μας Π. 1489/1465/87 παύει να ισχύει από 10ης Μαΐου 1987. Η 

διαδικασία επιστροφής που προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση, εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται προκειμένου για εισαγωγές ή αγορές στο εσωτερικό επενδυτικών 

αγαθών, για τις οποίες το οικείο παραστατικό (διασάφηση ή τιμολόγιο) εκδόθηκε 

πριν από την 10η Μαΐου 1987. 

11. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 5η Μαΐου 1987, να δημοσιευτεί στην 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ 


