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Θζμα: «Παρζχονται οδθγίεσ για τθ φορολογικι μεταχείριςθ από πλευράσ Φ.Π.Α. των ςυναλλαγών με το
Η.Β. ςε περίπτωςθ αποχώρθςθσ από τθν Ε.Ε. χωρίσ ςυμφωνία»
Σο Ηνωμζνο Βαςίλειο (Η.Β.) αναμζνεται να αποχωριςει από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Brexit) και
ςυνεκδοχικά από τθν τελωνειακι ζνωςθ, χωρίσ μζχρι ςτιγμισ να είναι ςαφείσ οι όροι, υπό τουσ οποίουσ
κα ςυμβεί αυτό. Η εν λόγω αποχϊρθςθ, βζβαια, δεν ςθμαίνει αυτόματα, ότι το Η.Β. κα αποχωριςει χωρίσ
ςυμφωνία (no-deal Brexit). Ωςτόςο ςε περίπτωςθ που θ αποχϊρθςθ του Η.Β. από τθν Ε.Ε.
πραγματοποιθκεί χωρίσ ςυμφωνία και χωρίσ μεταβατικι περίοδο, τότε θ αποχϊρθςι του κα ζχει άμεςεσ
επιπτϊςεισ ςε οικονομικοφσ φορείσ που ςυναλλάςςονται με επιχειριςεισ ςτο Η.Β. αλλά και ςε ιδιϊτεσ
που αγοράηουν αγακά από το Η.Β. ι τα μεταφζρουν από ι προσ αυτό.
Για τουσ ανωτζρω λόγουσ κρίνεται πολφ ςθμαντικι θ ζγκαιρθ προετοιμαςία όλων, για το ενδεχόμενο
αποχϊρθςθσ του Η.Β. χωρίσ ςυμφωνία, θ οποία -αν επζλκει- κα ζχει ςυνζπειεσ αμζςωσ από τθν επομζνθ
τθσ θμερομθνίασ αποχώρθςθσ του Η.Β. από τθν Ε.Ε (ώρα 00:00h CET - 23:00 ώρα Η.Β. ι 01:00 ώρα
Ελλάδασ) 1.
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Η παροφςα εγκφκλιοσ αποςκοπεί ςτθν αποςαφινιςθ κεμάτων από πλευράσ Φ.Π.Α. ςε περίπτωςθ εξόδου του Η.Β.
χωρίσ ςυμφωνία αποχϊρθςθσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ τελεί υπό τθν επιφφλαξθ διαφορετικισ ερμθνευτικισ
προςζγγιςθσ των ειδικότερων κεμάτων από πλευράσ τθσ Επιτροπισ Φ.Π.Α. (VAT Committee) κακϊσ επίςθσ τθσ
ζκδοςθσ από τθν τελευταία των οριςτικϊν κατευκυντθρίων οδθγιϊν για κζματα Φ.Π.Α..
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Αρχικά λοιπόν επιςθμαίνεται ότι ο γενικόσ κανόνασ ωσ προσ τθ φορολογικι μεταχείριςθ από πλευράσ
Φ.Π.Α. τθσ παράδοςθσ αγακϊν και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν πραγματοποιοφμενων μεταξφ του Η.Β. και τθσ
Ελλάδασ ςε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ του Η.Β. χωρίσ ςυμφωνία (no-deal Brexit) αποτυπϊνεται ωσ εξισ:
Από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ αποχώρθςθσ του Η.Β. από τθν Ε.Ε. οι ενωςιακζσ και εκνικζσ διατάξεισ
που εφαρμόηονται για τισ διαςυνοριακζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των κρατών μελών τθσ Ε.Ε., δεν κα
εφαρμόηονται πλζον μεταξφ των κρατών μελών τθσ Ε.Ε. και του Η.Β., κακώσ το τελευταίο κα αποτελεί
τρίτθ χώρα.
Με άλλα λόγια λοιπόν, για ςκοποφσ Φ.Π.Α., οι παραδόςεισ και μετακινιςεισ αγακϊν κακϊσ και οι παροχζσ
υπθρεςιϊν που διενεργοφνται μεταξφ Η.Β. και Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα παφςουν να αντιμετωπίηονται ωσ
ενδοενωςιακζσ ςυναλλαγζσ. Ειδικότερα οι παραδόςεισ αγακϊν μεταξφ του Η.Β. και τθσ Ελλάδασ, κα
υπόκεινται ωσ ειςαγωγζσ ι εξαγωγζσ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2006/112/ΕΚ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2006
ςχετικά με το κοινό ςφςτθμα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ ζχουν ενςωματωκεί ςτο εκνικό μασ
δίκαιο με τον Κϊδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν. 2859/2000). Σα αγακά κα ειςζρχονται ι κα εξζρχονται ςτο ι από το
φορολογικό (από πλευράσ Φ.Π.Α.) ζδαφοσ τθσ Ε.Ε., κα τίκενται υπό τελωνειακι επιτιρθςθ και μπορεί να
υπόκεινται και ςε τελωνειακοφσ ελζγχουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Καν. (Ε.Ε.) 952/2013 τθσ 9θσ
Οκτωβρίου 2013 για τθ κζςπιςθ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα.
Εξυπακοφεται ότι μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ άνευ ςυμφωνίασ οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ δεν κα
είναι ςε κζςθ να επιβεβαιϊνουν τθν εγκυρότθτα των βρετανικϊν Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. μζςω των θλεκτρονικϊν
ςυςτθμάτων πλθροφορικισ (VIES &VIES on-the-Web), κακϊσ το Η.Β. δεν κα είναι πλζον ςυνδεδεμζνο με
τα ςυςτιματα πλθροφορικισ τθσ Ε.Ε. και των 27 κρατϊν μελϊν τθσ.
Ειδικότερα, κατά τθν ειςαγωγι των αγακϊν κα εφαρμόηονται για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ του
αναλογοφντοσ φόρου οι προβλεπόμενεσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ.
τθν ειςαγωγι αγακϊν θ φορολογθτζα αξία διαμορφϊνεται:
α) από τθ δαςμολογθτζα αξία των ειςαγόμενων αγακϊν, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τισ ιςχφουςεσ
ενωςιακζσ διατάξεισ,
β) από τουσ δαςμοφσ, φόρουσ, τζλθ, ειςφορζσ και δικαιϊματα που οφείλονται εκτόσ του εςωτερικοφ τθσ
χϊρασ, κακϊσ και όςα ειςπράττονται κατά τθν ειςαγωγι υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων, εκτόσ από τον
Φ.Π.Α,
γ) από τα παρεπόμενα ζξοδα τθσ ειςαγωγισ αγακϊν, όπωσ τα ζξοδα προμικειασ, μεςιτείασ, τόκων,
ςυςκευαςίασ, φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αςφάλιςθσ και μεταφοράσ μζχρι του πρϊτου τόπου του
προοριςμοφ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, εφόςον και κατά το μζροσ που δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθ
δαςμολογθτζα αξία.
Ωσ πρϊτοσ τόποσ προοριςμοφ νοείται ο τόποσ, ο οποίοσ αναγράφεται ςτθ φορτωτικι ι ςε οποιοδιποτε
ζγγραφο, με το οποίο ειςάγονται τα αγακά ςτθ χϊρα. Αν δεν υπάρχει τζτοια ζνδειξθ, ωσ πρϊτοσ τόποσ
προοριςμοφ κεωρείται ο τόποσ τθσ πρϊτθσ εκφόρτωςθσ των αγακϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ.
δ) από τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ γ) ζξοδα, τα οποία πραγματοποιοφνται, για τυχόν
μεταφορά των αγακϊν από τον πρϊτο τόπο προοριςμοφ ςε άλλο τόπο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςτο
εςωτερικό άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Κοινότθτασ, ο οποίοσ είναι γνωςτόσ κατά το χρόνο τελωνιςμοφ τουσ
και τθ κζςθ τουσ ςε ανάλωςθ (άρκ. 20 του Κϊδικα Φ.Π.Α.).
Κατά τθν εξαγωγι ενωςιακϊν αγακϊν προσ το Η.Β., κα είναι πλζον υποχρεωτικι θ τιρθςθ τελωνειακισ
διαδικαςίασ και διατυπϊςεων και θ προςκόμιςθ των αγακϊν ςτισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ. ε
περίπτωςθ που το τελωνείο εξαγωγισ διαφζρει από το τελωνείο εξόδου το τελευταίο κα επιτθριςει και
κα βεβαιϊςει τθ φυςικι ζξοδο των αγακϊν από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. Οι παραδόςεισ αγακϊν
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που εξάγονται εκτόσ τθσ Ε.Ε. από τον πωλθτι ι από άλλο πρόςωπο που ενεργεί για λογαριαςμό του
πωλθτι απαλλάςςονται κατ’ αρχιν από τον φόρο.

Α. Αγακά
1. Αντιμετώπιςθ από πλευράσ Φ.Π.Α. των πωλιςεων αγακών από το Η.Β. προσ τθν Ε.Ε. μετά τθν -χωρίσ
ςυμφωνία- αποχϊρθςθ του Η.Β. από τθν Ε.Ε.
α) ε περίπτωςθ αγακϊν, των οποίων θ μεταφορά ι αποςτολι ξεκινά μετά τθν αποχώρθςθ του Η.Β. από
πωλθτζσ εγκατεςτθμζνουσ ςτο Η.Β. προσ τθν Ε.Ε., τότε είναι ςαφζσ ότι αυτι θ πράξθ κα αντιμετωπιςκεί
από πλευράσ Φ.Π.Α. ωσ ειςαγωγι ςτθν Ε.Ε. από τρίτθ χϊρα, κακϊσ τα αγακά πλζον κα ειςζρχονται ςτο
τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. θμειϊνεται ότι θ ειςαγωγι αποτελεί πράξθ αντικειμενικά φορολογθτζα,
φορολογείται δθλαδι ανεξαρτιτωσ τθσ ιδιότθτασ του ειςαγωγζα, χωρίσ να εξετάηεται αν ο ειςαγωγζασ
είναι υποκείμενοσ ςτο φόρο ι όχι, ι αν αυτόσ ενεργεί κατά τθν ειςαγωγι μζςα ςτα πλαίςια άςκθςθσ τθσ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτάσ του.
β) ε περίπτωςθ αγακϊν, των οποίων θ μεταφορά ι αποςτολι ξεκινά από το Η.Β. πριν τθν αποχώρθςθ
του Η.Β. αλλά φκάνουν ςτα τελωνειακά ςφνορα τθσ Ε.Ε. μετά τθν αποχώρθςθ του Η.Β., τότε θ πράξθ
αυτι κα αντιμετωπιςκεί από πλευράσ Φ.Π.Α. ωσ ειςαγωγι ςτθν Ε.Ε. από τρίτθ χϊρα, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρ. 10 και 17 του Κϊδικα Φ.Π.Α., κακϊσ θ ειςαγωγι αγακϊν πραγματοποιείται ςτθν Ε.Ε.,
εφόςον τα αγακά βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ κατά τον χρόνο τθσ ειςόδου τουσ ςτο εςωτερικό
τθσ Ε.Ε..
Όμοια φορολογικι μεταχείριςθ πρζπει να επιφυλάςςεται, προσ τον ςκοπό αποφυγισ τυχόν φαινομζνων
διπλισ φορολόγθςθσ των αγακϊν (τόςο ωσ ενδοενωςιακι ςυναλλαγι όςο και ωσ ειςαγωγι) και ςτισ
περιπτϊςεισ εκείνεσ, κατά τισ οποίεσ τα αγακά διακινοφνται ςφμφωνα με κάποιον διεκνι εμπορικό όρο
(π.χ. ex works), βάςει του οποίου κεωρείται ότι ζχει μεταβιβαςκεί ςτον αγοραςτι το δικαίωμα να διακζτει
ωσ κφριοσ τα αγακά ιδθ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αναχϊρθςθσ τθσ αποςτολισ ι τθσ μεταφοράσ τουσ,
οπότε και το Η.Β. ιταν ακόμθ κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε..
Παράδειγμα
Τποκείμενοσ ςε Φ.Π.Α. με εγκατάςταςθ ςτο Η.Β. παραδίδει αγακά ςε υποκείμενο ςτον φόρο πρόςωπο με
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. Η μεταφορά ξεκινά πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ αλλά τα αγακά
φκάνουν ςτα εξωτερικά ςφνορα τθσ Ε.Ε. μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ. φμφωνα με τον όρο κατά τον
οποίο διακινικθκαν τα εν λόγω αγακά (“Ex works”), θ μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ κυριότθτασ ζχει
πραγματοποιθκεί κατά τθν ζναρξθ τθσ μεταφοράσ (ιτοι κατά τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ από το Η.Β.),
οπότε και κα μποροφςε να αντιμετωπιςκεί φορολογικά ωσ ενδοενωςιακι ςυναλλαγι.
Ωςτόςο, επειδι ςτοιχειοκετείται επίςθσ θ πράξθ τθσ ειςαγωγισ, ωσ φορολογθτζα πράξθ, κακϊσ τα αγακά
ειςζρχονται ςτο ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Η.Β., θ πράξθ αντιμετωπίηεται και
φορολογείται ωσ ειςαγωγι, αποκλείοντασ άλλθ φορολόγθςθ ωσ ενδοενωςιακι ςυναλλαγι.
Εφόςον θ ςυναλλαγι ζχει, ζωσ και τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, ςυμπεριλθφκεί ιδθ ωσ ενδοκοινοτικι
απόκτθςθ ςε διλωςθ Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων και τα αγακά
διζλκουν των ςυνόρων τθσ Ε.Ε. και εν προκειμζνω τθσ Ελλάδοσ μετά τθν θμερομθνία αυτι, τότε για τθν
αποφυγι τθσ διπλισ φορολόγθςισ τθσ, κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί με αρνθτικό πρόςθμο ςε διλωςθ
Φ.Π.Α. και ςε ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων που κα υποβλθκοφν για τθ
φορολογικι περίοδο εντόσ τθσ οποίασ διενεργικθκε τελικά θ ειςαγωγι των αγακϊν αυτϊν. Ωςτόςο,
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παρζλκει θ ςυμπερίλθψθ τθσ ςυναλλαγισ αυτισ ςε διλωςθ Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικό πίνακα
ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων, ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν ζχει δθλωκεί ζωσ και τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ.
θμειϊνεται ότι μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Η.Β. από τθν Ε.Ε., δεν μπορεί να εφαρμόηεται θ
απλοποιθμζνθ φορολογικι διαδικαςία των τριγωνικϊν ςυναλλαγϊν που προχποκζτει ενδοενωςιακζσ
ςυναλλαγζσ μεταξφ υποκειμζνων εγκατεςτθμζνων ςε τρία διαφορετικά κράτθ μζλθ.
2. Αντιμετώπιςθ των πωλιςεων από απόςταςθ μετά τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ.
α) τθν περίπτωςθ των εξ αποςτάςεωσ πωλιςεων, και ειδικότερα πϊλθςθσ και αποςτολισ ι μεταφοράσ
αγακϊν από υποκείμενο ςτον φόρο, εγκατεςτθμζνο ςτο ζδαφοσ του Η.Β., προσ μθ υποκείμενο ςτον φόρο
ςτθν Ελλάδα (π.χ. ιδιϊτθ), των οποίων θ αποςτολι ι θ μεταφορά αρχίηει πριν τθν αποχϊρθςθ του Η.Β.,
αλλά τα αγακά φκάνουν ςτα ςφνορα τθσ Ε.Ε. μετά τθν αποχϊρθςθ του Η.Β., κα αντιμετωπίηονται ωσ
πράξεισ ειςαγωγισ ςτθν Ε.Ε. και κα επιβαρφνονται με Φ.Π.Α..
Ενδζχεται να υπάρξουν περιπτϊςεισ που τα αγακά κα φορολογθκοφν ωσ ειςαγωγι, εφόςον διζλκουν τα
ςφνορα τθσ χϊρασ μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, αλλά να ζχουν επίςθσ επιβαρυνκεί με Φ.Π.Α. ωσ
πϊλθςθ από απόςταςθ ςτο Η.Β. (π.χ. λόγω του γεγονότοσ ότι ο Βρετανόσ δεν είχε ξεπεράςει το όριο των
πωλιςεων από απόςταςθ ςτθ χϊρα μασ, ιτοι το ποςό των 35. 000 ευρϊ).
Προφανϊσ, κα πρζπει οι φορολογικζσ αρχζσ του Η.Β. να αντιμετωπίςουν αυτι τθ ςυναλλαγι ωσ
απαλλαςςόμενθ εξαγωγι, κακότι τα αγακά απεςτάλθςαν τελικά ςε «τρίτθ χϊρα», ςτθν οποία
φορολογικθκαν ωσ ειςαγωγι και, προκειμζνου να μθν επιβαρυνκεί δφο φορζσ με Φ.Π.Α. για τθν ίδια
ςυναλλαγι (π.χ. ο Ζλλθνασ ιδιϊτθσ), κα πρζπει ο Βρετανόσ πωλθτισ να προβεί ςε διόρκωςθ του
τιμολογίου και να επιςτρζψει τον Φ.Π.Α. ςτον Ζλλθνα αγοραςτι.
Ειδικότερα, υπενκυμίηεται ότι απαλλάςςονται από τον Φ.Π.Α. κατά τθν ειςαγωγι οι αποςτολζσ
εμπορευμάτων αξίασ μικρότερθσ των 22 ευρϊ (άρκρα 20-21 του ν.1684/87, όπωσ ιςχφει).
Αναφορικά δε με τισ αποςτολζσ εμπορευμάτων μθ εμπορικοφ χαρακτιρα από ιδιώτθ ςε ιδιώτθ αξίασ
μζχρι 45 ευρϊ, κι εφόςον οι αποςτολζσ αυτζσ:
i)
ii)

ζχουν ευκαιριακό χαρακτιρα,
περιζχουν αποκλειςτικά εμπορεφματα τα οποία προορίηονται για προςωπικι χριςθ του
παραλιπτθ ι τθσ οικογενείασ του και για τα οποία, λόγω τθσ φφςθσ ι τθσ ποςότθτά τουσ, δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεφματα χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα, και
iii)
πραγματοποιοφνται από τον αποςτολζα προσ τον παραλιπτθ χωρίσ οποιαςδιποτε μορφισ
πλθρωμι (δϊρα),
κα απαλλάςςονται από Φ.Π.Α. ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 1684/87, ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του ν. 1402/1983, όπωσ ιςχφουν.
β) Συχόν πωλιςεισ αγακϊν από απόςταςθ από Ζλλθνα υποκείμενο ςτον φόρο, προσ μθ υποκείμενο ςτον
φόρο ςτο Η.Β. (π.χ. ιδιϊτθ), των οποίων θ αποςτολι ι θ μεταφορά αρχίηει πριν τθν αποχϊρθςθ του Η.Β.,
αλλά τα αγακά φκάνουν ςτα ςφνορα του Η.Β. μετά τθν αποχϊρθςθ, κα αντιμετωπίηονται προφανϊσ ωσ
πράξεισ ειςαγωγισ ςτο Η.Β. και κα επιβαρφνονται με Φ.Π.Α..
Ενδζχεται να υπάρξουν περιπτϊςεισ που τα αγακά κα ζχουν -πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσφορολογθκεί ωσ πϊλθςθ από απόςταςθ ςτθν Ελλάδα (π.χ. λόγω του γεγονότοσ ότι ο Ζλλθνασ δεν είχε
ξεπεράςει το όριο των πωλιςεων από απόςταςθ ςτο Η.Β). ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, λόγω του ότι τα
αγακά απεςτάλθςαν τελικά ςε «τρίτθ χϊρα», ςτθν οποία φορολογικθκαν ωσ ειςαγωγι, και για τθν
4
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αποφυγι τθσ διπλισ φορολόγθςθσ, ο Ζλλθνασ πωλθτισ κα πρζπει να προβεί ςε διόρκωςθ του ςχετικοφ
παραςτατικοφ και να επιςτρζψει τον Φ.Π.Α. ςτον Βρετανό αγοραςτι, εφόςον τίκενται ςτθ διάκεςι του
τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία ότι πράγματι τα αγακά απεςτάλθςαν ι μεταφζρκθκαν ςτο Η.Β.
(ςχετικά παραςτατικά από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Η.Β. και τα ςχετικά τραπεηικά ζγγραφα από τα οποία
αποδεικνφεται θ επιςτροφι του Φ.Π.Α. ςτον Βρετανό αγοραςτι).
3. Αντιμετώπιςθ από πλευράσ Φ.Π.Α. των πωλιςεων αγακών από τθν Ε.Ε προσ το Η.Β. μετά τθν -χωρίσ
ςυμφωνία- αποχϊρθςθ του Η.Β. από τθν Ε.Ε.

i) ε περίπτωςθ πϊλθςθσ αγακϊν, από Ζλλθνεσ πωλθτζσ προσ το Η.Β., που λαμβάνει χϊρα μετά τθν
αποχϊρθςθ του Η.Β., των οποίων αγακϊν θ μεταφορά ι αποςτολι ξεκινά από τθν Ελλάδα μετά τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ, τότε θ πράξθ αυτι κα αντιμετωπιςκεί από πλευράσ Φ.Π.Α. ωσ απαλλαςςόμενθ
εξαγωγι αγακϊν προσ τρίτθ χϊρα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 24 του Κϊδικα Φ.Π.Α. και ςυνεπϊσ
κα τθρθκοφν οι ανάλογεσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ προσ τθν αρμόδια τελωνειακι αρχι. Η τιρθςθ των
διατυπϊςεων εξαγωγισ είναι υποχρεωτικι και ςυνοδεφεται από τθν προςκόμιςθ των αγακϊν ςτθν
αρμόδια τελωνειακι αρχι.
Οι παραδόςεισ (πωλιςεισ) αγακϊν που εξάγονται από τθν Ελλάδα από τον πωλθτι ι από άλλο πρόςωπο
που ενεργεί για λογαριαςμό του πωλθτι, απαλλάςςονται από τον Φ.Π.Α., με τον όρο ότι ο πωλθτισ
υποβάλλει θλεκτρονικά διαςάφθςθ εξαγωγισ ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι κατά τα προβλεπόμενα ςτθν
τελωνειακι νομοκεςία και ότι διακζτει:
α) τιμολόγιο πϊλθςθσ, το οποίο δθλϊνεται επί τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ,
β) αποδεικτικό εξόδου των αγακϊν από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε, όπωσ προκφπτει από το
θλεκτρονικό μινυμα ΙΕ 599 «Γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ εξαγωγισ» - «Export Notification» από το Icisnet
ι οποιοδιποτε αποδεικτικό εξόδου (“export notification”) εκδίδεται από τελωνειακι αρχι άλλου κράτουσ
μζλουσ,
γ) τραπεηικό μζςο πλθρωμισ, από το οποίο προκφπτει θ καταβολι του αντιτίμου τθσ αξίασ του τιμολογίου
πϊλθςθσ.

ii) ε περίπτωςθ ζναρξθσ τθσ μεταφοράσ ι αποςτολισ των αγακϊν από τθν Ελλάδα προσ το Η.Β. πριν τθν
αποχϊρθςθ του Η.Β. αλλά άφιξθσ των αγακϊν ςτα τελωνειακά ςφνορα τθσ Ε.Ε. μετά τθν αποχϊρθςθ του
Η.Β., τότε είναι απαραίτθτο κατά τθ χρονικι αυτι ςτιγμι να υποβλθκεί διαςάφθςθ εξαγωγισ, ςτθν
αρμόδια τελωνειακι αρχι, προκειμζνου να εξζλκουν τα αγακά από τθν Ε.Ε., κακϊσ θ πράξθ αυτι κα
αντιμετωπιςκεί από πλευράσ Φ.Π.Α. ωσ εξαγωγι προσ το Η.Β. (τρίτθ χϊρα).
Κατά τα λοιπά για τθν απαλλαγι από Φ.Π.Α. κατά τθν εξαγωγι αγακϊν, ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτθν
περ. i) ωσ άνω.
Παράδειγμα:
Τποκείμενοσ ςτο φόρο με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα παραδίδει αγακά ςε υποκείμενο ςτο Η.Β. Η
μεταφορά πραγματοποιείται οδικϊσ και αρχίηει πριν τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ αλλά τα αγακά
εγκαταλείπουν οριςτικά το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. ςτθν Ολλανδία μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ.
τθν περίπτωςθ αυτι κα τθρθκοφν οι τελωνειακζσ διατυπϊςεισ και ειδικότερα θ διαςάφθςθ εξαγωγισ κα
υποβλθκεί ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι τθσ Ολλανδίασ.

iii) ε περίπτωςθ ζναρξθσ τθσ μεταφοράσ ι αποςτολισ των αγακϊν από τθν Ελλάδα προσ το Η.Β. πριν τθν
αποχϊρθςθ του Η.Β. κι εφόςον τα αγακά εγκαταλείπουν το ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. πριν τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ, αλλά φκάνουν ςτα ςφνορα του Η.Β. μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, τότε είναι ευνόθτο,
ότι για τθ ςυναλλαγι αυτι δεν μπορεί να απαιτθκεί θ τιρθςθ τελωνειακϊν διατυπϊςεων εξαγωγισ,
5
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κακϊσ το Η.Β. δεν κα ζχει απωλζςει τθν ιδιότθτά του ωσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. κατά τθ χρονικι ςτιγμι
τθσ εξόδου των αγακϊν από τθν Ε.Ε..
τθν ανωτζρω περίπτωςθ, θ ςυναλλαγι κα αντιμετωπίηεται ωσ ενδοκοινοτικι παράδοςθ ςτο Η.Β., και κα
απαλλάςςεται από Φ.Π.Α..
Σα δε υποκείμενα ςτον φόρο πρόςωπα, πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρουςιάςουν τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία, ότι τα αγακά πράγματι απεςτάλθςαν ι μεταφζρκθκαν ςτο Η.Β. (όπωσ ζγγραφα
μεταφοράσ ι ςχετικά παραςτατικά από τισ τελωνειακζσ αρχζσ του Η.Β.).
4. Αντιμετώπιςθ από πλευράσ Φ.Π.Α. τθσ παράδοςθσ αγακών μετά από εγκατάςταςθ ι
ςυναρμολόγθςθ, με ι χωρίσ δοκιμι λειτουργίασ, όταν θ εγκατάςταςθ ι ςυναρμολόγθςθ λαμβάνει
χώρα χρονικά μετά τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ του Η.Β..
α) Εφόςον θ μεταφορά ι αποςτολι των αγακϊν ζχει ολοκλθρωκεί πριν τθν αποχϊρθςθ του Η.Β. αλλά θ
εγκατάςταςθ ι θ ςυναρμολόγθςθ ολοκλθρϊνεται μετά τθν αποχϊρθςθ του Η.Β. από τθν Ε.Ε., ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκ. 13 παρ. 2 του Κϊδικα Φ.Π.Α., ωσ τόποσ παράδοςθσ κεωρείται ο τόποσ, όπου γίνεται
θ εγκατάςταςθ ι θ ςυναρμολόγθςθ. υνεπϊσ, κεωρείται ότι τα αγακά παραδίδονται ςτο Η.Β. (εάν θ
εγκατάςταςθ ι θ ςυναρμολόγθςθ πραγματοποιείται ςτο Η.Β.) ι ςτθν Ελλάδα (εάν θ εγκατάςταςθ ι θ
ςυναρμολόγθςθ πραγματοποιείται ςτθν Ελλάδα).
β) Εφόςον θ μεταφορά ι αποςτολι των αγακϊν πραγματοποιείται μετά τθν ζξοδο του Η.Β., πρζπει να
τθρθκοφν διατυπϊςεισ εξαγωγισ (εάν μεταφζρονται προσ το Η.Β.) ι ειςαγωγισ (εάν μεταφζρονται προσ
τθν Ελλάδα), ςφμφωνα με τον γενικό κανόνα, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.

5. Αντιμετώπιςθ από πλευράσ Φ.Π.Α. τθσ αποςτολισ αγακών από το Η.Β. προσ αποκικευςθ ι
μεταποίθςι τουσ ςτθ χώρα μασ μετά τθν αποχώρθςθ του Η.Β. χωρίσ ςυμφωνία.
ε περίπτωςθ αποςτολισ αγακϊν προσ αποκικευςθ ι μεταποίθςι τουσ ςτθ χϊρα μασ, προκειμζνου να μθ
γεννάται υποχρζωςθ για καταβολι Φ.Π.Α., πρζπει τα αγακά αυτά να υπάγονται ςε ζνα από τα ειδικά
κακεςτϊτα (όπωσ ελεφκερθ ηϊνθ, αποταμίευςθ, προςωρινι ειςαγωγι, τελειοποίθςθ προσ επανεξαγωγι),
κατά τθν ζννοια των διατάξεων του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα, με τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων
τελωνειακϊν διατυπϊςεων. τθ ςυνζχεια κατά τθν ζξοδο των αγακϊν από τα κακεςτϊτα αυτά, ο Φ.Π.Α.
καταβάλλεται ι απαλλάςςεται ανάλογα με τον προοριςμό τουσ (επανεξαγωγι, κζςθ ςε ανάλωςθ).

Β. Τπθρεςίεσ
Προκειμζνου για παροχζσ υπθρεςιϊν, εφαρμόηονται οι κανόνεσ του τόπου παροχισ υπθρεςιϊν του
άρκρου 14 του Κϊδικα Φ.Π.Α., όπωσ αυτοί ιςχφουν, κατά τον χρόνο όπου ο φόροσ κακίςταται απαιτθτόσ.
Ωςτόςο, επιςθμαίνεται ότι μετά τθν αποχϊρθςθ του Η.Β. από τθν Ε.Ε. δεν υφίςταται υποχρζωςθ
υποβολισ ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ για παροχι ι λιψθ υπθρεςιϊν από
το Η.Β.

Γ. Οριςμόσ φορολογικοφ αντιπροςώπου.
6. Τποχρζωςθ επιχείρθςθσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο Η.Β. για οριςμό φορολογικοφ αντιπροςώπου
προκειμζνου να διενεργεί μετά τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ φορολογθτζεσ ςτθν Ελλάδα πράξεισ.
Εφόςον ο εγκατεςτθμζνοσ ςτο Η.Β. υποκείμενοσ ςτον φόρο πρόκειται να διενεργιςει φορολογθτζεσ ςτθν
Ελλάδα πράξεισ, για τισ οποίεσ δεν κεωρείται ότι αποκτά μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ,
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κα πρζπει να ορίςει φορολογικό αντιπρόςωπο, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ με αρικ. ΑΤΟ ΠΟΛ
1281/1993.
τθν περίπτωςθ που για τθ διενζργεια φορολογθτζων πράξεων ςτθν Ελλάδα είχε πριν τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ αποκτιςει Α.Φ.Μ. για ςκοποφσ Φ.Π.Α. χωρίσ οριςμό φορολογικοφ αντιπροςϊπου, μπορεί να
ςυνεχίςει και μετά τθν θμερομθνία τισ πράξεισ αυτζσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, διατθρϊντασ τον ίδιο
Α.Φ.Μ., εφόςον ορίςει φορολογικό αντιπρόςωπο ςφμφωνα με τισ αρικ. ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1153/2016 και ΑΤΟ
ΠΟΛ 1281/1993, όπωσ ιςχφουν.
θμειώνεται ότι ο φορολογικόσ αντιπρόςωποσ είναι υπόχρεοσ για τθν εκπλιρωςθ όλων των
υποχρεώςεων ωσ προσ το Φ.Π.Α. και ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο με τον εντολζα του για
τθν καταβολι του οφειλόμενου Φ.Π.Α..

Δ. Επιςτροφζσ Φ.Π.Α. για επαγγελματικζσ δαπάνεσ ελλθνικών ι βρετανικών επιχειριςεων
(υποκειμζνων ςτο φόρο) ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/9/ΕΚ (εφαρμόηεται για κράτθ μζλθ)
και ςφμφωνα με τθν Οδθγία 86/560/EOK (εφαρμόηεται για τρίτεσ χώρεσ).
φμφωνα με τα άρκρα 170 και 171 τθσ οδθγίασ Φ.Π.Α. (2006/112/ΕΚ), οι υποκείμενοι ςτον φόρο που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε ζνα κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε., μποροφν να ηθτιςουν από το κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο δεν
είναι εγκατεςτθμζνοι τθν επιςτροφι Φ.Π.Α. για επαγγελματικζσ δαπάνεσ που καταβλικθκε ςε αυτό. Η
αίτθςθ αυτι υποβάλλεται θλεκτρονικά ςφμφωνα με όςα ορίηει θ Οδθγία 2008/9/ΕΚ μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πφλθσ του κράτουσ μζλουσ εγκατάςταςθσ και εν ςυνεχεία διαβιβάηεται θλεκτρονικά ςτο
κράτοσ μζλοσ επιςτροφισ.
ε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ του Η.Β. χωρίσ ςυμφωνία και χωρίσ μεταβατικι περίοδο, τότε κα διακοπεί θ
θλεκτρονικι διαςφνδεςθ των κρατϊν μελϊν με το Η.Β. –εφόςον κα αποτελεί τρίτθ χϊρα- και δεν κα
υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ επιςτροφισ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/9/ΕΚ.
Επιςθμαίνεται ωςτόςο, ότι ςτθν περίπτωςθ που, λόγω ςχετικισ παράταςθσ που κα εγκρικεί από τθν
Ε.Ε., μετατεκεί θ θμερομθνία αποχώρθςθσ του Η.Β. από τθν Ε.Ε. κα εξακολουκιςει να υπάρχει
δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ επιςτροφισ μζςω του κράτουσ μζλουσ εγκατάςταςθσ.
7. Τποβολι αιτιςεων επιςτροφισ Φ.Π.Α. ελλθνικών ι βρετανικών επιχειριςεων για δαπάνεσ που
πραγματοποίθςαν από 1/1/2018 ζωσ και 31/12/2018.
α) Για δαπάνεσ με καταβολι Φ.Π.Α. που ζχουν διενεργθκεί από Ζλλθνεσ υποκείμενουσ ζωσ και
31/12/2018 ςτο Η.Β., θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ επιςτροφισ προσ το Η.Β. μπορεί να γίνει
ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/9/ΕΚ, μζςω τθσ εφαρμογισ «VAT refund Portal» τθσ ΑΑΔΕ μζχρι και τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ. Ωςτόςο, ςυςτινεται ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ που ζχουν πραγματοποιιςει
δαπάνεσ (με καταβολι Φ.Π.Α.) ςτο Η.Β. από 1/1/2018 ζωσ και 31/12/2018 να υποβάλλουν εντόσ ευλόγου
χρονικοφ διαςτιματοσ τισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ τουσ (αρχικζσ ι τροποποιθτικζσ) μζςω τθσ εφαρμογισ
«VAT refund Portal» τθσ ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/phpa/aiteseepistrophes-phpa-pros-chores-tes-ee) ϊςτε να υπάρχει ο απαραίτθτοσ χρόνοσ (εντόσ 15 θμερϊν) που
προβλζπει ο Καν. 904/2010 για τθν θλεκτρονικι διαβίβαςθ αυτϊν από τθν Ελλάδα προσ το Η.Β..
θμειώνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που δεν διαβιβαςτεί κάποια θλεκτρονικι αίτθςθ επιςτροφισ μζχρι και
τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ, κα ακολουκιςει ςχετικι ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων επιχειριςεων
μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτο email που ζχουν καταχωριςει ςτθν αίτθςι τουσ. Οι εν λόγω
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επιχειριςεισ κα πρζπει τότε να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ απευκείασ ςτο Η.Β. ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία που εφαρμόηει το τελευταίο για τισ τρίτεσ χϊρεσ.
β) Αντίςτοιχα, οι βρετανικζσ επιχειριςεισ για επαγγελματικζσ δαπάνεσ που ζχουν πραγματοποιιςει ζωσ
και 31/12/2018 ςτθν Ελλάδα, πρζπει να υποβάλλουν τθν θλεκτρονικι τουσ αίτθςθ προσ τθν Ελλάδα
ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/9/ΕΚ, μζςω τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ του Η.Β. ζγκαιρα και πριν τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ, ϊςτε να υπάρχει ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ (εντόσ 15 θμερϊν) να διαβιβαςτοφν
ςτο κράτοσ μζλοσ επιςτροφισ (Ελλάδα).
Όπωσ προαναφζρκθκε, ςτθν περίπτωςθ αποχϊρθςθσ του Η.Β. χωρίσ ςυμφωνία, από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ αυτισ δεν κα ζχει εφαρμογι θ Οδθγία 2008/9/ΕΚ για το Η.Β. και δεν κα υπάρχει δυνατότθτα
θλεκτρονικισ υποβολισ αίτθςθσ επιςτροφισ Φ.Π.Α. από και προσ το Η.Β. Για ενδεχόμενθ υποβολι
αλλαγϊν/διορκϊςεων μετά τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ αποχϊρθςθσ για αρχικι αίτθςθ που είχε
υποβλθκεί από ελλθνικι επιχείρθςθ θλεκτρονικά, θ τελευταία κα πρζπει να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια
φορολογικι αρχι του Η.Β.. Ομοίωσ, για ενδεχόμενθ υποβολι αλλαγϊν/διορκϊςεων μετά τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ του Η.Β. για αρχικι αίτθςθ που ζχει υποβάλλει βρετανικι επιχείρθςθ θλεκτρονικά προσ
τθν Ελλάδα, θ τελευταία κα πρζπει να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια φορολογικι αρχι τθσ Ελλάδοσ (Δ/νςθ
Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ, Σμ. Γ’: Επιςτροφϊν Φ.Π.Α. ςε επιχειριςεισ με εγκατάςταςθ εντόσ &
εκτόσ Ε.Ε., email: vatrefunds@aade.gr).
8. Τποβολι αιτιςεων επιςτροφισ Φ.Π.Α. από βρετανικζσ επιχειριςεισ για δαπάνεσ που ζχουν
πραγματοποιιςει από 1/1/2019 ζωσ και τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ ι πριν τθν 1/1/2019, για τισ
οποίεσ δεν υποβλικθκε ι/και δεν διαβιβάςτθκε θλεκτρονικι αίτθςθ επιςτροφισ.
Για δαπάνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί πριν τθν 1/1/2019 ι για το διάςτθμα από 1/1/2019 μζχρι και τθν
θμερομθνία αποχϊρθςθσ όπου ςυμπλθρϊνεται πλιρθσ χρονικι περίοδοσ που ςφμφωνα με τθν Οδθγία
2008/9/ΕΚ δφναται να αςκθκεί αξίωςθ επιςτροφισ και δεν ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ ι ζχει
υποβλθκεί θλεκτρονικά αλλά δεν ζχει διαβιβαςτεί από το Η.Β ςτθν χώρα μασ, μετά τθν θμερομθνία
αποχϊρθςθσ, εφαρμόηεται θ 13θ οδθγία 86/560/ΕΟΚ, δθλαδι υποβολι αρχικισ αίτθςθσ απευκείασ ςτο
κράτοσ επιςτροφισ.
9. Τποβολι αιτιςεων επιςτροφισ Φ.Π.Α. ελλθνικών ι βρετανικών επιχειριςεων για δαπάνεσ που κα
πραγματοποιθκοφν μετά τθν θμερομθνία αποχώρθςθσ του Η.Β..
α) Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ για δαπάνεσ που κα πραγματοποιιςουν ςτο Η.Β. από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ αποχώρθςθσ του Η.Β., κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ επιςτροφισ Φ.Π.Α. ςφμφωνα με
τουσ κανόνεσ που εφαρμόηει το Ηνωμζνο Βαςίλειο για επιςτροφισ Φ.Π.Α. ςε τρίτεσ χϊρεσ.
β) Οι βρετανικζσ επιχειριςεισ για δαπάνεσ που κα πραγματοποιιςουν ςτθν Ελλάδα από τθν επομζνθ τθσ
θμερομθνίασ αποχώρθςθσ του Η.Β., κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ επιςτροφισ Φ.Π.Α. ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία τθσ 13θσ Οδθγίασ Φ.Π.Α., όπωσ εφαρμόηεται από τθν Ελλάδα για επιςτροφι Φ.Π.Α. ςε τρίτεσ
χϊρεσ.
Σονίηεται δε ότι μετά τθν θμερομθνία αποχϊρθςθσ του Η.Β οποιαδιποτε πλθροφορία απαιτείται όςον
αφορά ςτισ εκκρεμείσ αιτιςεισ επιςτροφισ Φ.Π.Α., θ αρμόδια φορολογικι αρχι του κράτουσ επιςτροφισ
κα απευκφνεται απευκείασ ςτον αιτοφντα ι ςτον εκπρόςωπο που δθλώνεται ςτθν αίτθςι του.
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Κατόπιν όλων των ανωτζρω, τίκεται επιπλζον υπόψθ, ότι παρζχονται περαιτζρω πλθροφορίεσ για κζματα
που αφοροφν ςτθν αποχϊρθςθ του Η.Β. από τθν Ε.Ε. ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.
(https://www.aade.gr/menoy/brexit ).
Συχόν δε ειδικότερα ερωτιματα μποροφν να υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςα από τθν επιλογι ςτθν
κεντρικι ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr): «Ο λογαριαςμόσ μου/My TAXISnet» (για
εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ) ι μζςω τθσ ςχετικισ φόρμασ υποβολισ αιτιματοσ ςτθν εξισ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ: https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm (για μθ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε
Γ. ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
I. Αποδζκτεσ για ενζργεια
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ’
3. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ «Ηλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ»),
Email: siteadmin@aade.gr
4. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου - Σμιμα Αϋ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet), Email:
p.bampali@aade.gr

II. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ:
1. Όλεσ οι κεντρικζσ Δ/νςεισ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
2. Όλεσ οι κεντρικζσ Δ/νςεισ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων και Ε.Φ.Κ.
3. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
4. Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν (Δ.Ε.Δ.)
5. Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων
6. Τπουργείο Εξωτερικϊν - Γενικι Δ/νςθ Ευρωπαϊκϊν Τποκζςεων - Γ2 Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ,
Οικονομικισ και Νομιςματικισ Πολιτικισ τθσ Ε.Ε. (g02@mfa.gr)
7. Αποδζκτεσ Πίνακα Η’, μόνο οι αρικ. 4, 10, 11
8. Αποδζκτεσ Πίνακα Θ’, μόνο οι αρικ. 4. α), ε), ι), ιςτ) , 18
9. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΑ’, μόνο οι αρικ. 2, 3
10. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΒ’, μόνο οι αρικ. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11
11. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Πειραιϊσ (Λουδοβίκου 1, 185 31 – Πειραιάσ)
12. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΓ’, μόνο ο αρικ. 4
13. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΕ’, μόνο ο αρικ. 1
14. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΣ’, πλθν των αρικ. 4, 9, 25
15. Αποδζκτεσ Πίνακα ΙΘ’, μόνο οι αρικ. 31, 32
16. Αποδζκτεσ Πίνακα ΚΒ’
17. Αποδζκτεσ Πίνακα ΚΓ’
18. Πανελλινιο υνδικάτο Χερςαίων Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν (Π..Χ.Ε.Μ.) (Πειραιϊσ 4, 10431,
email: info@psxem.gr )
19. .Ε.Π. Α.Ε. (Ακτι Μιαοφλθ 85 = Φλζςςα 2, 185 38 – Πειραιάσ)
20. Ο.Λ.Η. Α.Ε. (Λιμάνι Ηρακλείου, 711 10 – Ηράκλειο Κριτθσ)
21. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν A.E. ( airportinfo@aia.gr )
22. Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. ( cargo@aia.gr )

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ κ. Πιτςιλι
2.
Γραφείο Γεν. Δ/ντθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3.
Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4.
Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων και ΕΦΚ
5.
Δ/νςθ ΕΦΚ & Φ.Π.Α.
6.
Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ, Σμ. Αϋ, Βϋ, Γϋ
7.
Δ/νςθ Ελζγχων, Σμ. Εϋ, Σϋ
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