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Ο Δ Π Θ Δ Υ Ξ Λ Δ Μ Α 
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 ΛΔΠΞΡ Α΄: ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΗΔΡΖΡ ΔΛΟΞΠΔΣΛΑΩΜ ΡΔ ΔΚΔΣΗΔΠΖ ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑ 

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΥΞΠΖΓΖΡΖΡ ΙΑΘ ΞΠΘΡΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ ΑΟΑΚΚΑΓΖΡ ΤΟΑ 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ I : ΙΑΗΔΡΩΡ 42 - ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 

 

Βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εμχριακήπ ςελχμειακήπ μξμξθερίαπ και ςηπ μξμξθερίαπ ΦΠΑ, ςξ 

ςελχμειακϊ καθερςόπ 42 επιςοέπει ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ςοίςχμ υχοόμ ρε ελεϋθεοη 

κσκλξτξοία με καςαβξλή ςχμ δαρμξλξγικόμ επιβαοϋμρεχμ, εταομξγή ςσυϊμ μέςοχμ 

εμπξοικήπ πξλιςικήπ και απαλλαγή απϊ ΦΠΑ λϊγχ μεςατξοάπ - εμδξκξιμξςικήπ παοάδξρηπ ρε 

άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ και τξοξλϊγηρηπ ςηπ εμ λϊγχ ρσμαλλαγήπ ρςξ άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ,χπ 

εμδξκξιμξςική απϊκςηρη. 

Η εταομξγή ςξσ ςελχμειακξϋ καθερςόςξπ 42 απξςελεί διεσκϊλσμρη καςά ςημ ειραγχγή και 

ρσμβάλλει ρςημ ποξόθηρη ςξσ διαμεςακξμιρςικξϋ εμπξοίξσ καθόπ επιςοέπει ρςξσπ 

ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, εγκαςερςημέμξσπ ρςη υόοα μαπ ή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ, μα ειράγξσμ 

εμπξοεϋμαςα ρςη υόοα μαπ και ρςη ρσμέυεια μα ςα παοαλαμβάμξσμ ρςξ Κοάςξπ Μέλξπ 

εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ςα ποξχθξϋμ ρε πελάςεπ ςξσπ ρε ξλϊκληοη ςημ Δ.Δ.  

Τξ μξμικϊ πλαίριξ πξσ διέπει ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με απαλλαγή 

ΦΠΑ και άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ : 

- Καμ. (ΔΟΚ) αοιθ. 2913/92 ςξσ Σσμβξσλίξσ πεοί θερπίρεχπ Κξιμξςικξϋ Τελχμειακξϋ Κόδικα 

(άοθοα 59, 64, 79),  

- Καμ. (ΔΟΚ) αοιθ. 2454/93 ςηπ Δπιςοξπήπ πεοί θερπίρεχπ ξοιρμέμχμ διαςάνεχμ εταομξγήπ ςξσ 

Κξιμξςικξϋ Τελχμειακξϋ Κόδικα (Παοαοςήμαςα 37 και 38),  

- Οδηγία αοιθ. 2006/112/ΔΚ ςξσ Σσμβξσλίξσ ρυεςικά με ςξ κξιμϊ ρϋρςημα ςξσ τϊοξσ 

ποξρςιθεμέμηπ ανίαπ (άοθοξ 143 παοάγοατξπ 1δ και παοάγοατξπ 2), 

- Ν. 2859/2000 «Κόδικαπ ΦΠΑ» (άοθοξ 23 παοάγοατξπ 1δ). 

 

i. Διαςάνειπ εμωριακήπ ςελωμειακήπ μξμξθερίαπ 

Σϋμτχμα με ςξ άοθοξ 79 ςξσ καμ. (ΔΟΚ) αοιθ. 2913/92 ςξσ Σσμβξσλίξσ πεοί θερπίρεχπ 

Κξιμξςικξϋ Τελχμειακξϋ Κόδικα, η θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ποξρδίδει 

ςελχμειακϊ υαοακςήοα κξιμξςικξϋ εμπξοεϋμαςξπ ρε κάθε μη κξιμξςικϊ εμπϊοεσμα. Η θέρη 

εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ρσμεπάγεςαι ςημ εταομξγή μέςοχμ εμπξοικήπ 

πξλιςικήπ, ςη διεκπεοαίχρη ςχμ λξιπόμ διαςσπόρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι για ςημ ειραγχγή 

εμπξοεσμάςχμ, καθόπ και ςημ επιβξλή ςχμ μξμίμχπ ξτειλϊμεμχμ δαρμξτξοξλξγικόμ 

επιβαοϋμρεχμ. 

Η θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ποαγμαςξπξιείςαι με ςημ σπξβξλή ςελχμειακξϋ 

παοαρςαςικξϋ απϊ κάθε ποϊρχπξ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι είμαι εγκαςερςημέμξ ρςημ 

Κξιμϊςηςα ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Κξιμξςικξϋ Τελχμειακξϋ Κόδικα, ςξ 

ξπξίξ δϋμαςαι μα ποξρκξμίρει ή μα εμεογήρει όρςε μα ποξρκξμιρθεί ρςξ αομϊδιξ ςελχμείξ ςξ 

ξικείξ εμπϊοεσμα καθόπ και ϊλα ςα παοαρςαςικά ςχμ ξπξίχμ η ποξρκϊμιρη είμαι αμαγκαία για 

μα επιςοαπεί η εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ πξσ διέπξσμ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ςελχμειακϊ καθερςόπ 

(άοθοα 59 και 64 ςξσ Κξιμξςικξϋ Τελχμειακξϋ Κόδικα). 

 

ii. Διαςάνειπ μξμξθερίαπ ΤΟΑ 

Σϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη δ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 23 ςξσ Ν. 2859/2000 “Κϋοχρη 

Κόδικα ΦΠΑ”, με ςξ ξπξίξ εμρχμαςόμεςαι ρςξ εθμικϊ μαπ δίκαιξ η πεοίπςχρη δ ςηπ 

παοαγοάτξσ 1 και η παοάγοατξπ 2 ςξσ άοθοξσ 143 ςηπ κξιμξςικήπ ξδηγίαπ ΦΠΑ αοιθ. 

2006/112/ΔΚ ςξσ Σσμβξσλίξσ, απαλλάρρεςαι απϊ ςξ τϊοξ ποξρςιθεμέμηπ ανίαπ η ειραγχγή 

αγαθόμ ςα ξπξία ρςη ρσμέυεια απξρςέλλξμςαι ή μεςατέοξμςαι απϊ ςξμ ειραγχγέα ή απϊ άλλξ 

ποϊρχπξ πξσ εμεογεί ρςξ ϊμξμά ςξσ και για λξγαοιαρμϊ ςξσ ειραγχγέα ρε άλλξ Κοάςξπ-Μέλξπ 
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και η παοάδξρή ςξσπ απαλλάρρεςαι κας΄εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ 

άοθοξσ 28. 

Η απαλλαγή καςά ςημ ειραγχγή ιρυϋει μϊμξ εάμ ξ ειραγχγέαπ παοέυει ρςιπ αομϊδιεπ 

ςελχμειακέπ αουέπ ςιπ ακϊλξσθεπ πληοξτξοίεπ : 

 

α. ςξμ αοιθμϊ τξοξλξγικξϋ ςξσ μηςοόξσ ΦΠΑ πξσ έυει υξοηγηθεί ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ υόοαπ ή 

ςξμ αοιθμϊ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ ΦΠΑ ςξσ τξοξλξγικξϋ ςξσ αμςιποξρόπξσ, χπ σπϊυοεξσ, για 

ςημ καςαβξλή ςξσ ΦΠΑ,  

 

β. ςξμ αοιθμϊ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ ΦΠΑ ςξσ απξκςόμςξπ, ρςξμ ξπξίξ παοαδίδξμςαι ςα αγαθά, 

πξσ έυει υξοηγηθεί ρε άλλξ Κοάςξπ - Μέλξπ ή ςξμ δικϊ ςξσ αοιθμϊ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ ΦΠΑ 

ξ ξπξίξπ έυει υξοηγηθεί ρςξ Κοάςξπ - Μέλξπ άτινηπ ςηπ απξρςξλήπ ή ςηπ μεςατξοάπ ςχμ 

αγαθόμ ϊςαμ ςα αγαθά απξςελξϋμ αμςικείμεμξ μεςατξοάπ κας΄εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ 

παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 28, 

 

γ. ςημ απϊδεινη ϊςι ςα ειραγϊμεμα αγαθά ποξξοίζξμςαι μα μεςατεοθξϋμ ή μα απξρςαλξϋμ απϊ 

ςη υόοα μαπ ρε άλλξ Κοάςξπ - Μέλξπ.  

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ II : ΙΑΜΞΜΘΡΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ - ΔΓΙΣΙΚΘΔΡ ΔΘΑΑΓΔΡ 

 

i. Ιαμξμιρςικό πλαίριξ 

 

Η διαδικαρία θέρηπ εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με απαλλαγή απϊ ΦΠΑ και άμερη 

απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ καθόπ ξι ειδικϊςεοξι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ 

υξοήγηρηπ και ξοιρςικξπξίηρηπ ςηπ απαλλαγήπ απϊ ΦΠΑ οσθμίζξμςαι με ςημ ΠΟΛ. 

1006/09.01.2015 απϊταρη Γ.Γ.Δ.Δ. (Φ.Δ.Κ 120/Β/21.01.2015). 

 

Με ςημ αμχςέοχ ΠΟΛ. 1006/2015 επέουξμςαι ξι ακϊλξσθεπ ςοξπξπξιήρειπ ρε ρυέρη με ςξ ιρυϋξμ 

μέυοι ποϊςιμξπ καμξμιρςικϊ πλαίριξ : 

i. επέουεςαι αμαθεόοηρη ςξσ καμξμιρςικξϋ πλαιρίξσ ςηπ διαδικαρίαπ θέρηπ εμπξοεσμάςχμ ρε 

ελεϋθεοη κσκλξτξοία και απαλλαγή ΦΠΑ λϊγχ άμερηπ απξρςξλήπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ 

Δ.Δ με καςάογηρη : 

- ςηπ αοιθ. Τ. 10440/1923/Α0019/24.11.1993 Α.Υ.Ο (ειδικϊςεοα ςξ Α΄Μέοξπ ασςήπ), ϊπχπ έυει 

ςοξπξπξιηθεί με ςημ αοιθ. Δ. 1163/678/Δ0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο για θέρη ρε ελεϋθεοη 

κσκλξτξοία εμπξοεσμάςχμ απϊ ειραγχγείπ εγκαςερςημέμξσπ ρςη υόοα μαπ. 

- ςηπ αοιθ. Δ17Δ 5014486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο, ϊπχπ είυε ςοξπξπξιηθεί με ςημ αοιθ. Δ17Δ 

5004419 ΔΞ/24.01.2012 Α.Υ.Ο για θέρη ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία εμπξοεσμάςχμ απϊ ειραγχγείπ 

εγκαςερςημέμξσπ ρε άλλξ ΚΜ. 

 

ii. ξι ςελχμειακέπ διαςσπόρειπ για ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία απϊ 

ειραγχγείπ εγκαςερςημέμξσπ ρε άλλξ Κοάςξπ με εταομξγή ςξσ ςελχμειακξϋ καθερςόςξπ 42 

δϋμαμςαι μα ποαγμαςξπξιξϋμςαι υχοίπ ςξμ ξοιρμϊ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ σπϊ ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ξ ειραγχγέαπ ή ξ ςελχμειακϊπ ςξσ αμςιποϊρχπξπ διαθέςξσμ έγκοιρη απϊ ςημ 

αομϊδια Τελχμειακή Πεοιτέοεια.  

Η έγκοιρη υξοηγείςαι απϊ ςημ αομϊδια Τελχμειακή Πεοιτέοεια ετϊρξμ ξ εγκαςερςημέμξπ ρε 

άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέαπ ή ξ ςελχμειακϊπ ςξσ αμςιποϊρχπξπ είμαι κάςξυξι 

πιρςξπξιηςικξϋ ΑΔΟ και ξ εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέαπ θέςει εμπξοεϋμαςα 

ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ρςη υόοα μαπ με άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ 

κας΄εκςέλερη ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ρσμευξϋπ οξήπ ειραγχγόμ. 

ΑΔΑ: 69ΔΩΗ-6ΑΩ



5 

 

iii. επέουεςαι αμαθεόοηρη ςχμ κσοόρεχμ πξσ επιβάλλξμςαι ρε πεοίπςχρη διαπίρςχρηπ 

παοαςσπιόμ και παοαβάρεχμ καςά ςημ εταομξγή ςηπ διαδικαρίαπ με ρατή πλέξμ διαυχοιρμϊ 

μεςανϋ : 

- καςαρςοαςήγηρηπ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ ςελχμειακήπ και πεοί ΦΠΑ μξμξθερίαπ, ϊπξσ ξ ΦΠΑ 

καθίρςαςαι απαιςηςϊπ, εκδίδεςαι απϊταρη απαγϊοεσρηπ διεμέογειαπ ςελχμιρμόμ με καθερςόπ 

42 και επιποξρθέςχπ επιβάλλξμςαι ξι ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςξμ Δθμικϊ Τελχμειακϊ Κόδικα πξιμέπ 

και ποϊρςιμα, σπϊ ςημ επιτϋλανη ςχμ πεοί λαθοεμπξοίαπ διαςάνεχμ και  

- άλλχμ παοαςσπιόμ, ϊπχπ εκποϊθερμη ποξρκϊμιρη δικαιξλξγηςικόμ, ϊπξσ επιβάλλεςαι 

διξικηςικϊ ποϊρςιμξ 300εσοό αμά παοαρςαςικϊ ειραγχγήπ. 

 

ii. Δγκύκλιεπ διαςαγέπ 

 

- ΠΟΛ. 1157/10.03.2015 - Κξιμξπξίηρη ςηπ ΠΟΛ. 1006/2015 απϊταρηπ Γ.Γ.Δ.Δ 

- αοιθ. Δ17 5027022 ΔΞ/25.06.2010 Δ.Υ.Ο - Διεσκοιμίρειπ ρυεςικά με ςημ απϊδεινη ςηπ 

μερξλαβξϋραπ ςοάπεζαπ. 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ III : ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ ΗΔΡΖΡ ΔΛΟΞΠΔΣΛΑΩΜ ΡΔ ΔΚΔΣΗΔΠΖ ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑ 

ΛΔ ΑΟΑΚΚΑΓΖ ΤΟΑ ΙΑΘ ΑΛΔΡΖ ΑΟΞΡΞΚΖ ΡΔ ΑΚΚΞ ΙΛ ΖΡ Δ.Δ 

 

Μεςά ςημ πλήοη παοαγχγική λειςξσογία ςξσ σπξρσρςήμαςξπ ειραγχγόμ ρςξ ICISnet απϊ 

03.12.2013, δϊθηκαμ ξδηγίεπ με ςημ αοιθμ. Δ19Α 5041357 ΔΞ 2013/28.11.2013 ΔΔΥΟ με ρκξπϊ 

ςημ εμημέοχρη ςχμ ςελχμειακόμ αουόμ και ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ. Με ςημ αμχςέοχ ΔΔΥΟ 

καθιεοόμεςαι η σπξυοεχςική ηλεκςοξμική σπξβξλή ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ, πλημ ςχμ 

εναιοέρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ ίδια ΔΔΥΟ. Ο διαρατιρςήπ σπξβάλλει πλέξμ ηλεκςοξμικά 

ρςξ ςελχμείξ πξσ έυξσμ ποξρκξμιρςεί ςα εμπξοεϋμαςα διαράτηρη για ςη θέρη ςξσπ ρε ελεϋθεοη 

κσκλξτξοία, μέρχ μημϋμαςξπ. Η διαράτηρη ρσμπληοόμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ πξσ έυξσμ 

δξθεί με ςιπ αοιθ. Τ.2556/80/Α0019/24.05.2007 και Δ19Α 5041357 ΔΞ 2013/28.11.2013 ΔΔΥΟ και 

ςιπ ςευμικέπ ξδηγίεπ  ρυεςικά με ςη ρσμπλήοχρη ςηπ διαράτηρηπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ 

Δγυειοίδιξ υοήρηπ ςξσ Υπξρσρςήμαςξπ, ςξ ξπξίξ έυει αμαοςηθεί ρςξμ ιρςξυόοξ ςχμ Δλλημικόμ 

Τελχμείχμ (Portal): https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet. 

i. Απξδξυή διαράτηρηπ - Απόδξρη MRN 

Μεςά ςημ επιςσυή σπξβξλή ςηπ διαράτηρηπ, η απξδξυή ςηπ ποαγμαςξπξιείςαι ρε εταομξγή ςχμ 

διαςάνεχμ 66 και 77 ςξσ Κξιμξςικξϋ Τελχμειακξϋ Κόδικα ασςϊμαςα απϊ ςξ μηυαμξγοατικϊ 

ρϋρςημα Τελχμείχμ ICISnet. 

 

Τξ ρυεςικϊ απξςέλερμα, είςε ςηπ απξδξυήπ ςηπ διαράτηρηπ είςε ςηπ απϊοοιφηπ ασςήπ 

γμχρςξπξιείςαι ρςξ διαρατιρςή με ςημ απξρςξλή ςξσ αμςίρςξιυξσ μημϋμαςξπ (ID28Α «Απξδξυή 

Υπξβξλήπ Διαράτηρηπ Διραγχγήπ»/ID16Α «Απϊοοιφη Υπξβξλήπ Διαράτηρηπ Διραγχγήπ»). 

 

Δτϊρξμ η διαράτηρη μεςά απϊ ςξμ ασςϊμαςξ έλεγυξ ςξσ ρσρςήμαςξπ γίμει απξδεκςή, 

καςαυχοείςαι ρςη βάρη ςξσ ρσρςήμαςξπ και ασςϊμαςα απξδίδεςαι αοιθμϊπ αματξοάπ ςηπ 

κίμηρηπ MRN πξσ είμαι ξ αοιθμϊπ ςηπ διαράτηρηπ και ξ ξπξίξπ απξρςέλλεςαι ηλεκςοξμικά ρςξ 

διαρατιρςή μέρχ ςξσ μημϋμαςξπ ID28Α «Απξδξυή Υπξβξλήπ Διαράτηρηπ Διραγχγήπ».  

Με ςξ μήμσμα απξδξυήπ ςηπ διαράτηρηπ και απϊδξρηπ MRN γμχρςξπξιείςαι ρςξμ διαρατιρςή και 

ςξ πξρϊ ςχμ δαρμξτξοξλξγικόμ επιβαοϋμρεχμ πξσ έυει σπξλξγιρθεί ασςϊμαςα με βάρη ςα 

δηλχθέμςα ρςη διαράτηρη ρςξιυεία.   

 

 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
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ii. Αμάλσρη κιμδύμξσ 

 

Μεςά ςημ απξδξυή ςηπ διαράτηρηπ διεμεογείςαι απϊ ςξ μηυαμξγοατικϊ ρϋρςημα Αμάλσρη 

Κιμδϋμξσ. 

Σςημ πεοίπςχρη ελέγυξσ εγγοάτχμ ξ διαρατιρςήπ εμημεοόμεςαι για ςξμ έλεγυξ μέρχ ςξσ 

μημϋμαςξπ ID60 «Γμχρςξπξίηρη Απϊταρηπ Δλέγυξσ ςηπ Διραγχγήπ» με κχδικϊ [0] και έυει ςη 

δσμαςϊςηςα ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ ςχμ επιρσμαπςξμέμχμ ρςη διαράτηρη εγγοάτχμ.  

Σςημ πεοίπςχρη τσρικξϋ ελέγυξσ ξ διαρατιρςήπ εμημεοόμεςαι για ςξ είδξπ ςξσ ελέγυξσ μέρχ 

ςξσ μημϋμαςξπ ID60 «Γμχρςξπξίηρη Απϊταρηπ Δλέγυξσ ςηπ Διραγχγήπ» με κχδικϊ [1] και 

ποξρκξμίζει ςα ποχςϊςσπα επιρσμαπςϊμεμα ρςη διαράτηρη έγγοατα.  

Ο διαρατιρςήπ ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ διαράτηρηπ με καθερςόπ 42 ξτείλει έγκαιοα με ςημ 

σπξβξλή ςηπ διαράτηρηπ μα έυει ποξρκξμίρει ρςξ ςελχμείξ με κάθε ποϊρτξοξ μέρξ 

(ποχςϊςσπα έγγοατα, ηλεκςοξμική σπξβξλή, fax), ςα σπξρςηοικςικά ςηπ απαλλαγήπ  έγγοατα.  

iii. Απαγξοεύρειπ - Οεοιξοιρμξί 

Σςημ πεοίπςχρη πξσ ςα εμπξοεϋμαςα σπϊκειμςαι ρε απαγξοεϋρειπ-πεοιξοιρμξϋπ και η ειραγχγή 

ασςόμ επιςοέπεςαι μϊμξ με ςημ ποξρκϊμιρη ρυεςικήπ άδειαπ/πιρςξπξιηςικξϋ.  

Τξ αομϊδιξ Τμήμα Δαρμξλξγικόμ και Τελχμειακόμ Διαδικαριόμ διεμεογεί διαρςασοχςικξϋπ 

ελέγυξσπ, με ςιπ καςά πεοίπςχρη αομϊδιεπ αουέπ, ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ απαλλαγήπ 

εγγοάτχμ, για ςη διαπίρςχρη ςηπ ασθεμςικϊςηςαπ και εγκσοϊςηςάπ ςξσπ.  

iv. Απξδεικςικό είρποανηπ - Άδεια παοάδξρηπ 

Μϊλιπ ξλξκληοχθεί ξ έλεγυξπ ςηπ διαράτηρηπ απϊ ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςελχμιρμξϋ εμπξοεσμάςχμ 

και/ή ςξμ ελεγκςή και, ετ’ ϊρξμ ποξκϋπςει πληοχμή (καςαβξλή δαρμξϋ), εμημεοόμεςαι ξ 

διαρατιρςήπ μέρχ ςξσ μημϋμαςξπ ID80 «Πληοξτξοία Καςάρςαρηπ» και ασςξμάςχπ απξρςέλλεςαι 

ρςξ σπξρϋρςημα Λξγιρςικήπ Διαυείοιρηπ μία εμςξλή πληοχμήπ πξσ ατξοά ςημ άμερη πληοχμή. 

Η είρποανη ςηπ άμερηπ εμςξλήπ πληοχμήπ είμαι ποξωπϊθερη για μα εκδξθεί άδεια παοάδξρηπ.  

Ο διαρατιρςήπ εμημεοόμεςαι μέρχ ςξσ μημϋμαςξπ ID29A «Διραγχγή επιςοέπεςαι» ποξκειμέμξσ 

μα παοαλάβει ςημ άδεια παοάδξρηπ και ςα εμπξοεϋμαςά ςξσ. 

v. Ξοιρςικξπξίηρη - ακςξπξίηρη διαράτηρηπ 

Η εμ λϊγχ διαράτηρη μέμει ρε εκκοεμϊςηςα μέυοι μα ποξρκξμιρςξϋμ : 

- αμακεταλαιχςικϊπ Πίμακαπ εμδξκξιμξςικόμ παοαδϊρεχμ ςηπ ξικείαπ πεοιϊδξσ,  

- INTRASTAT, ϊπξσ απαιςείςαι και  

- ειδικά για ςιπ πεοιπςόρειπ ειραγχγήπ αγαθόμ με καθερςόπ 42 απϊ εγκαςερςημέμα ρςη υόοα 

μαπ ποϊρχπα, βεβαίχρη ςηπ μερξλαβξϋραπ ςοάπεζαπ για ςημ διαπίρςχρη ςηπ ποαγμαςξπξίηρηπ 

ςηπ ρσμαλλαγήπ πξσ απξςσπόμεςαι ρςξ ςιμξλϊγιξ πόληρηπ. 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ IV : ΡΣΛΟΚΖΠΩΡΖ ΔΘΑΡΑΤΖΡΖΡ ΔΘΡΑΓΩΓΖΡ ΛΔ ΙΑΗΔΡΩΡ 42 

Η διαράτηρη θέρηπ εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμερη 

απξρςξλή ρε άλλξ ΚΜ ςηπ Δ.Δ ρσμπληοόμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ πξσ έυξσμ δξθεί με ςιπ 

αοιθ. Τ. 2556/80/Α0019/24.05.2007 και Δ19Α 5041357 ΔΞ 2013/28.11.2013 ΔΔΥΟ. Διδικϊςεοα 

ετιρςξϋμε ςημ ποξρξυή ραπ χπ ποξπ ςη ρσμπλήοχρη ςχμ ακϊλξσθχμ θέρεχμ : 
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Ηέρη 8 «Οαοαλήπςηπ» 

Με ςξμ καμ. αοιθ. 312/2009 καθιεοόθηκε, απϊ 01.07.2009, η υξοήγηρη εμϊπ αοιθμξϋ 

καςαυόοιρηπ και αμαγμόοιρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ (Economic Operators Registration and 

Identification number - αοιθμϊπ EORI) ρε κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα, όρςε μα υοηριμεϋει χπ κξιμϊ 

ρςξιυείξ αματξοάπ ρςιπ ρσμαλλαγέπ ςξσ με ςιπ ςελχμειακέπ αουέπ ρε ξλϊκληοη ςημ Κξιμϊςηςα, 

καθόπ και για ςημ αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ μεςανϋ ςχμ ςελχμειακόμ αουόμ ςχμ Κοαςόμ Μελόμ 

ςηπ Δ.Δ και μεςανϋ ςελχμειακόμ αουόμ και άλλχμ αουόμ.  

Σςη θέρη 8 «Παοαλήπςηπ» ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ και ποξκειμέμξσ μα διαρταλιρςεί η 

μξμαδικϊςηςα ςξσ αοιθμξϋ, ρσμπληοόμεςαι ξ αοιθμϊπ EORI ςξσ ειραγχγέα : 

- είςε εγκαςερςημέμξσ ρςημ Δλλάδα, 

- είςε εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ. 

Για ςξσπ εγκαςερςημέμξσπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγείπ ξ αοιθμϊπ αμαγμόοιρηπ EORI 

απξδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια αουή ςξσ Κοάςξσπ Μέλξσπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ και δεμ απαιςείςαι 

έκδξρη μέξσ αοιθμξϋ EORI απϊ ςιπ ςελχμειακέπ αουέπ ςηπ υόοαπ μαπ.  

 

Ηέρη 17α «Ιωδικόπ υώοαπ ποξξοιρμξύ» 

Σςη θέρη 17α «Κχδικϊπ υόοαπ ποξξοιρμξϋ» ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ ρσμπληοόμεςαι ξ 

διφήτιξπ κχδικϊπ ςξσ Κοάςξσπ Μέλξσπ ποξξοιρμξϋ ςχμ εμπξοεσμάςχμ. 

 

Ηέρη 37α «Ιαθερςώπ» 

Σςημ ποόςη σπξδιαίοερη ςηπ θέρηπ 37α «Καθερςόπ» ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ ρσμπληοόμεςαι ξ 

κχδικϊπ 42. 

Σε πεοίπςχρη επαμειραγχγήπ και θέρηπ ρε αμάλχρη με ςασςϊυοξμη θέρη ρε ελεϋθεοη 

κσκλξτξοία εμπξοεσμάςχμ με απαλλαγή απϊ ςξ ΦΠΑ για παοάδξρη ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ, η 

ποόςη σπξδιαίοερη ςηπ θέρηπ 37α ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ ρσμπληοόμεςαι με ςξμ κχδικϊ 63. 

 

Ηέρη 44 «Διδικέπ μμείεπ/ποξρκξμιζόμεμα έγγοατα» 

Σςη θέρη 44.1 «Διδικέπ μμείεπ/ποξρκξμιζϊμεμα έγγοατα» ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ και για 

ρκξπξϋπ εταομξγήπ ςξσ ςελχμειακξϋ καθερςόςξπ 42, εκςϊπ ςχμ άλλχμ δικαιξλξγηςικόμ 

εγγοάτχμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ σπαγχγή ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρςξ καθερςόπ θέρηπ ρε 

ελεϋθεοη κσκλξτξοία,  ρσμπληοόμξμςαι ςα ακϊλξσθα : 

 

i. εισαγωγέας εγκατεστημέμος στη χώρα μας 

Σ040 : ΑΦΜ εγκαςερςημέμξσ ρςημ Δλλάδα ειραγχγέα 

Σ041 : ΑΦΜ ςελικξϋ παοαλήπςη ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρε άλλξ Κοάςξπ  

Μέλξπ (κξιμξςικϊ ΑΦΜ) 

1717 : ΑΦΜ ςξσ αγξοαρςή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ρε πεοιπςόρειπ  

ςοιγχμικόμ εμδξκξιμξςικόμ ρσμαλλαγόμ 

 

ii. εισαγωγέας εγκατεστημέμος σε άλλο Κράτος Μέλος με ορισμό φορολογικού αμτιπροσώπου 

Σ042 : ΑΦΜ εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέα, μέρχ  

ξοιρμξϋ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ 

1715 : ΑΦΜ εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέα πξσ  

ςξσ έυει απξδξθεί ρςη υόοα εγκαςάρςαρήπ ςξσ 

1716 : ποξρχπικϊ ΑΦΜ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ 

Σ041 : ΑΦΜ ςελικξϋ παοαλήπςη ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρε άλλξ Κοάςξπ  

Μέλξπ (κξιμξςικϊ ΑΦΜ) 

1717 : ΑΦΜ ςξσ αγξοαρςή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ρε πεοιπςόρειπ  

ςοιγχμικόμ εμδξκξιμξςικόμ ρσμαλλαγόμ 
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iii. εισαγωγέας εγκατεστημέμος σε άλλο κράτος μέλος χωρίς ορισμό φορολογικού 

αμτιπροσώπου  

Σ023 : Παοαλήπςηπ με ςξσπ αοιθμξϋπ ςχμ πιρςξπξιηςικόμ ςξσ Δγκεκοιμέμξσ  

Οικξμξμικξϋ Φξοέα (ΑΔΟ) ειραγχγέα εγκαςερςημέμξσ ρςξ άλλξ Κοάςξπ 

Μέλξπ 

Y025 : Αμςιποϊρχπξπ με ςξσπ αοιθμξϋπ ςχμ πιρςξπξιηςικόμ ςξσ Δγκεκοιμέμξσ  

Οικξμξμικξϋ Φξοέα (ΑΔΟ) ςελχμειακξϋ αμςιποξρόπξσ  

1718 : ΑΦΜ πξσ έυει απξδoθεί ρςη υόοα μαπ ρςξμ εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ  

Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέα (ΠΟΛ.1113/2013 Α.Υ.Ο) 

1715 : ΑΦΜ εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέα πξσ  

ςξσ έυει απξδξθεί ρςη υόοα εγκαςάρςαρήπ ςξσ 

Σ041 : ΑΦΜ ςελικξϋ παοαλήπςη ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρε άλλξ Κοάςξπ  

Μέλξπ (κξιμξςικϊ ΑΦΜ) 

1717 : ΑΦΜ ςξσ αγξοαρςή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ρε πεοιπςόρειπ  

ςοιγχμικόμ εμδξκξιμξςικόμ ρσμαλλαγόμ 

 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι, η απϊκςηρη αοιθμξϋ EORI δεμ σπξκαθιρςά ρε καμία πεοίπςχρη ςημ απϊκςηρη 

ΑΦΜ ρςη υόοα μαπ, σπξυοέχρη πξσ απξοοέει απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ ΦΠΑ (άοθοξ 36 

ςξσ Ν. 2859/2000 «Κόδικαπ ΦΠΑ»).  

 

Πέοαμ ςχμ αμχςέοχ, ρςη θέρη 44.1 ρσμπληοόμξμςαι ςα ακϊλξσθα : 

Μ 935 

 

: ςιμξλϊγιξ βάρει ςξσ ξπξίξσ ποξρδιξοίζεςαι η δαρμξλξγηςέα ανία 

1730 : ςιμξλϊγιξ εμδξκξιμξςικήπ παοάδξρηπ (καθερςόπ 42) 

1733 : ρσμβϊλαιξ μεςατξοάπ ή έγγοατξ μεςατξοάπ 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ V : ΞΠΞΘ ΙΑΘ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ ΗΔΡΖΡ ΔΛΟΞΠΔΣΛΑΩΜ ΡΔ ΔΚΔΣΗΔΠΖ 

ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑ ΛΔ ΑΟΑΚΚΑΓΖ ΤΟΑ ΙΑΘ ΑΛΔΡΖ ΑΟΞΡΞΚΖ ΡΔ ΑΚΚΞ ΙΠΑΞΡ ΛΔΚΞΡ ΖΡ Δ.Δ 

 

Η θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ρςη υόοα μαπ με απαλλαγή ΦΠΑ και άμερη 

απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ ποαγμαςξπξιείςαι : 

- είςε απϊ ειραγχγείπ εγκαςερςημέμξσπ ρςη υόοα μαπ, 

- είςε απϊ ειραγχγείπ εγκαςερςημέμξσπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ. 

 

Η θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ρςη υόοα μαπ με απαλλαγή ΦΠΑ και άμερη 

απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ δεμ επιςοέπεςαι για ποξψϊμςα σπξκείμεμα ρε ειδικϊ τϊοξ 

καςαμάλχρηπ. 

 

Η θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ρςη υόοα μαπ με απαλλαγή ΦΠΑ και άμερη 

απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ εταομϊζεςαι και ρε ρσμέυεια θέρηπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ 

ρε ςελχμειακά αμαρςαλςικά καθερςόςα, ϊπχπ καθερςόπ ςελχμειακήπ απξςαμίεσρηπ, ελεϋθεοηπ 

ζόμηπ, ποξρχοιμήπ ειραγχγήπ, μεςαπξίηρηπ σπϊ ςελχμειακϊ έλεγυξ. Διδικϊςεοα ξι απξδεκςξί 

κχδικξί ποξηγξϋμεμχμ καθερςόςχμ ϊςαμ αιςξϋμεμξ καθερςόπ είμαι ςξ 42 είμαι ξι ακϊλξσθξι : 53, 

71,78,91,92. 

 

Τα εμπξοεϋμαςα πξσ έυξσμ ςεθεί ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με εταομξγή ςξσ ςελχμειακξϋ 

καθερςόςξπ 42 ποιμ ςη μεςατξοά ςξσπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ δεμ δϋμαμςαι μα σπϊκειμςαι ρε 

εογαρίεπ ςελειξπξίηρηπ (μεςαπξίηρηπ). 
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Οι ςελχμειακέπ διαςσπόρειπ για ςη θέρη ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ρςη υόοα 

μαπ με απαλλαγή ΦΠΑ και άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ ποαγμαςξπξιξϋμςαι 

σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι : 

- ξ εγκαςερςημέμξπ ρςη υόοα μαπ ειραγχγέαπ διαθέςει ΑΦΜ/VIES ρςημ Δλλάδα, 

- ξ εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ειραγχγέαπ διαθέςει 

ΑΦΜ/VIES ρςημ Δλλάδα, μέρχ ξοιρμξϋ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ.  

 

Ο ξοιρμϊπ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ ποαγμαςξπξιείςαι ρϋμτχμα με ςιπ εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ 

διαςάνειπ ςηπ τξοξλξγικήπ μξμξθερίαπ. 

Οι ϊοξι, ξι ποξωπξθέρειπ και η διαδικαρία ξοιρμξϋ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ καθόπ και ςα 

δικαιόμαςα και ξι σπξυοεόρειπ ασςόμ καθξοίζξμςαι ρςημ ΠΟΛ. 1281/1993 Α.Υ.Ο, ϊπχπ ιρυϋει. 

 

Διδικϊςεοα, ξ ξοιρμϊπ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ ποαγμαςξπξιείςαι με ςημ καςάθερη 

πληοενξσρίξσ εγγοάτξσ ρςξμ ποξψρςάμεμξ ςηπ Δ.Ο.Υ πξσ είμαι αομϊδιξπ για ςη τξοξλξγία 

ειρξδήμαςξπ ςξσ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ. 

Ωπ τξοξλξγικϊπ αμςιποϊρχπξπ δϋμαςαι μα ξοίζεςαι ξπξιξδήπξςε τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ, με 

εναίοερη ςα μη σπξκείμεμα ρςξ τϊοξ μξμικά ποϊρχπα, με σπξβξλή αίςηρηπ ρςξ αομϊδιξ ςμήμα 

ςηπ Δ.Ο.Υ.  

Η βεβαίχρη έμαονηπ εογαριόμ, εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ποξρόπξσ, με απϊκςηρη 

ΑΦΜ μέρχ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ, και ειδικϊςεοα ςξ πεδίξ ϊπξσ αμαγοάτεςαι η ρυέρη ςξσ 

τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ με ςξμ εμςξλέα ςξσ ποέπει μα τέοει ςημ έμδεινη «Φξοξλξγικϊπ 

αμςιποϊρχπξπ» ή «Φξοξλξγικϊπ αμςιποϊρχπξπ εμςξλέα Δ.Δ».  

Οι βεβαιόρειπ έμαονηπ εογαριόμ πξσ τέοξσμ άλλεπ εμδείνειπ («εκποϊρχπξπ εμςξλέα», 

«τξοξλξγικϊπ εκποϊρχπξπ» κ.λ.π) δεμ γίμξμςαι απξδεκςέπ. 

Η έμμξια «τξοξλξγικϊπ εκποϊρχπξπ» ποξβλέπςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Κόδικα Φξοξλξγικήπ 

Διαδικαρίαπ Ν.4174/2013, αλλά δεμ ιρυϋει και δεμ υοηριμξπξιείςαι για ρκξπξϋπ ΦΠΑ. 

Δσμϊηςξ είμαι ϊςι, ξ τξοξλξγικϊπ αμςιποϊρχπξπ απξκςά ΑΦΜ για λξγαοιρμϊ κάθε εμςξλέα ςξσ, 

ςξ ξπξίξ δεμ ποέπει μα ρσγυέεςαι με ςξ ΑΦΜ πξσ διαθέςει ξ ίδιξπ χπ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ο τξοξλξγικϊπ αμςιποϊρχπξπ εσθϋμεςαι αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ για ςημ καςαβξλή ςξσ 

τϊοξσ με ςξμ σπϊυοεξ ρςξ τϊοξ ειραγχγέα εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ (άοθοξ 7 ςηπ 

ΠΟΛ. 1281/1993 Α.Υ.Ο). 

 

Οι ειραγχγείπ πξσ διαθέςξσμ ΑΦΜ μέρχ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ και επιθσμξϋμ απϊκςηρη 

ΑΦΜ μέρχ ςηπ ΠΟΛ. 1113/2013 Α.Υ.Ο θα ποέπει μα ποξβξϋμ ρςιπ καςάλληλεπ εμέογειεπ ρε 

ρσμεμμϊηρη με ςημ αομϊδια Δ.Ο.Υ ή με ςη Δ/μρη Παοξυήπ Φξοξλξγικόμ Υπηοεριόμ όρςε ξ 

εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέαπ μα μημ διαθέςει δϋξ ΑΦΜ ρςη υόοα μαπ.  

Οι ςελχμειακέπ διαςσπόρειπ για ςη θέρη ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ρςη υόοα 

μαπ και άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ απϊ ποϊρχπξ εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ Κοάςξπ 

Μέλξπ ςηπ Δ.Δ ποαγμαςξπξιξϋμςαι με ςημ απϊκςηρη ΑΦΜ ρςη υόοα μαπ, υχοίπ ςξμ ξοιρμϊ 

τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ, ετϊρξμ ξ εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέαπ ή ξ 

ςελχμειακϊπ ςξσ αμςιποϊρχπξπ διαθέςξσμ ρυεςική έγκοιρη απϊ ςημ αομϊδια Τελχμειακή 

Πεοιτέοεια.  

Η απϊκςηρη ΑΦΜ ρςημ Δλλάδα απϊ ποϊρχπα εγκαςερςημέμα ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ 

ποαγμαςξπξιείςαι βάρει ςηπ ΠΟΛ. 1113/2013 Α.Υ.Ο. 

Η έγκοιρη υξοηγείςαι σπϊ ςιπ ακϊλξσθεπ ποξωπξθέρειπ : 

- ξ εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέαπ διαθέςει πιρςξπξιηςικϊ ΑΔΟ πξσ έυει 

εκδξθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ ςελχμειακέπ αουέπ ςξσ Κοάςξσπ Μέλξσπ ςξσ ςϊπξσ εγκαςάρςαρήπ ςξσ 

και θέςει εμπξοεϋμαςα ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ρςη υόοα μαπ με άμερη απξρςξλή ρε άλλξ 
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Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ κας΄εκςέλερη ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ρσμευξϋπ 

οξήπ ειραγχγόμ. 

ή 

- ξ ςελχμειακϊπ αμςιποϊρχπξπ ςξσ εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέα διαθέςει 

πιρςξπξιηςικϊ ΑΔΟ πξσ έυει εκδξθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ ςελχμειακέπ αουέπ ςηπ υόοαπ μαπ και ξ 

εκποξρχπξϋμεμξπ εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέαπ θέςει εμπξοεϋμαςα ρε 

ελεϋθεοη κσκλξτξοία και άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 

κας΄εκςέλερη ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ρσμευξϋπ οξήπ ειραγχγόμ.  

 

Για ςη υξοήγηρη ςηπ αμχςέοχ έγκοιρηπ απαιςείςαι σπξβξλή αίςηρηπ ρςημ Τελχμειακή Πεοιτέοεια 

πξσ έυει σπϊ ςημ επξπςεία ςηπ ςξ αομϊδιξ ςελχμείξ ειραγχγήπ. 

Σε πεοίπςχρη ςελχμειακήπ αμςιποξρόπεσρηπ, η έγκοιρη ςξσ Ποξψρςαμέμξσ ςηπ Τελχμειακήπ 

Πεοιτέοειαπ εκδίδεςαι ρςξ ϊμξμα ςξσ ςελχμειακξϋ αμςιποξρόπξσ. 

 

Η έγκοιρη δίδεςαι ετϊρξμ πληοξϋμςαι ρχοεσςικά ξι ακϊλξσθεπ ποξωπξθέρειπ : 

- ξ ειραγχγέαπ ή ξ ςελχμειακϊπ ςξσ αμςιποϊρχπξπ διαθέςξσμ πιρςξπξιηςικϊ ΑΔΟ και  

- η θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ποαγμαςξπξιείςαι κας΄εκςέλερη ρσμβαςικόμ 

σπξυοεόρεχμ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ρσμευξϋπ οξήπ ειραγχγόμ. 

Σε πεοίπςχρη σπξβξλήπ αίςηρηπ ρςημ αομϊδια Τελχμειακή Πεοιτέοεια, κας΄εταομξγή ςξσ 

άοθοξσ 3 ςηπ ΠΟΛ.1006/2015 απϊ ςελχμειακϊ αμςιποϊρχπξ, η αίςηρη ρσμξδεϋεςαι απϊ καςάλξγξ 

ςχμ εκποξρχπξϋμεμχμ εγκαςερςημέμχμ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ εςαιοειόμ. Δνσπακξϋεςαι ϊςι, ξ 

ςελχμειακϊπ αμςιποϊρχπξπ θα ποέπει μα διαθέςει εκ μέοξσπ ςηπ εκποξρχπξϋμεμηπ εςαιοείαπ 

ρυεςική ενξσριξδϊςηρη. 

Σε κάθε πεοίπςχρη, η αίςηρη ςξσ άοθοξσ 3 θα ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ρςξιυεία πξσ μα 

απξδεικμϋξσμ ϊςι ξ εμδιατεοϊμεμξπ ειραγχγέαπ ποξςίθεςαι μα ποαγμαςξπξιεί ρσμευή οξή 

ειραγχγόμ κας΄εκςέλερη ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ. 

Η ποξωπϊθερη ποαγμαςξπξίηρηπ ρσμευξϋπ οξήπ ειραγχγόμ κας΄εκςέλερη ρσμβαςικόμ 

σπξυοεόρεχμ απξοοέει απϊ ςημ ποξρκϊμιρη ρυεςικόμ ρσμβάρεχμ πόληρηπ μεςανϋ ςχμ 

εμδιατεοξμέμχμ ρσμβαλλξμέμχμ μεοόμ (αμτξςεοξβαοήπ ρϋμβαρη αγξοαρςή-πχληςή) απϊ ςιπ 

ξπξίεπ, βάρει καμϊμχμ ιδιχςικξϋ διεθμξϋπ δικαίξσ για ςη ρϋμαφη ρσμβάρεχμ και ςηπ ρσμήθξσπ 

επιυειοημαςικήπ ποακςικήπ ρςιπ ρσμαλλαγέπ διαρσμξοιακξϋ εμπξοίξσ ποξκϋπςξσμ ρςξιυεία πξσ 

καςαδεικμϋξσμ ϊςι ποϊκειςαι για ρσμαλλαγέπ πξσ διέπξμςαι απϊ τεοεγγσϊςηςα, διάοκεια και 

ρςαθεοϊςηςα. 

 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι, για ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με απαλλαγή ΦΠΑ και 

άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ δεμ απαιςείςαι η ρϋρςαρη εγγϋηρηπ. 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ VI : ΞΠΞΘ ΙΑΘ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΥΞΠΖΓΖΡΖΡ ΑΟΑΚΚΑΓΖΡ ΤΟΑ ΙΑΑ Ζ ΗΔΡΖ 

ΔΛΟΞΠΔΣΛΑΩΜ ΡΔ ΔΚΔΣΗΔΠΖ ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑ ΙΑΘ ΑΛΔΡΖ ΑΟΞΡΞΚΖ ΡΔ ΑΚΚΞ ΙΠΑΞΡ ΛΔΚΞΡ 

ΖΡ Δ.Δ 

 

Για ςημ απαλλαγή ςξσ τϊοξσ ποξρςιθεμέμηπ ανίαπ καςά ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη 

κσκλξτξοία και άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ-Μέλξπ ςηπ Δ.Δ απαιςείςαι: 

 

Α. Ηέρη εμπξοεσμάςωμ ρε ελεύθεοη κσκλξτξοία με άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Ιοάςξπ Λέλξπ 

ςηπ Δ.Δ από ειραγωγείπ εγκαςερςημέμξσπ ρςη υώοα μαπ  

 

α. ξ ειραγχγέαπ μα είμαι σπξκείμεμξπ ρςξ ΦΠΑ και μα διαθέςει ΑΦΜ/VIES ρςημ Δλλάδα.  
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β. ξ αγξοαρςήπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ, εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ-Μέλξπ, μα είμαι σπξκείμεμξπ 

ρςξ ΦΠΑ και μα διαθέςει ΑΦΜ/VIES.  

 

γ. επαλήθεσρη ςηπ εγκσοϊςηςαπ και ςηπ ιρυϋξπ ςχμ ΑΦΜ/VIES πξσ δηλόμξμςαι ρςη θέρη 44 ςηπ 

διαράτηρηπ ειραγχγήπ.  

 

δ. ςιμξλϊγιξ, βάρει ςξσ ξπξίξσ δηλόμεςαι ρςη διαράτηρη θέρηπ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία, η 

δαρμξλξγηςέα ανία ςχμ ειραγξμέμχμ εμπξοεσμάςχμ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ ςηπ 

εμχριακήπ ςελχμειακήπ μξμξθερίαπ. Δπί ςξσ ςιμξλξγίξσ αμαγοάτξμςαι ςα πλήοη ρςξιυεία ςξσ 

ειραγχγέα. 

 

ε. ςιμξλϊγιξ πόληρηπ, ςξ ξπξίξ εκδίδει ξ ειραγχγέαπ, ποξ ςηπ έκδξρηπ ςηπ άδειαπ παοάδξρηπ 

ςχμ ειραγξμέμχμ εμπξοεσμάςχμ απϊ ςξ ςελχμείξ, ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτξμςαι, πέοαμ ςχμ 

άλλχμ, ξ ΑΦΜ/VIES ςξσ ειραγχγέα - πχληςή, ξ ΑΦΜ/VIES ςξσ αγξοαρςή και ξ ςϊπξπ 

εγκαςάρςαρηπ ασςξϋ, ξ ςϊπξπ παοάδξρηπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ, ςξ είδξπ και η πξρϊςηςα ςχμ 

απξρςελλξμέμχμ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ εμπξοεσμάςχμ. 

 

ρς. ρσμβϊλαιξ μεςατξοάπ ή άλλξ έγγοατξ μεςατξοάπ (τξοςχςική) μέυοι ςξ Κοάςξπ - Μέλξπ 

ποξξοιρμξϋ. 

 

ζ. ξ ειραγχγέαπ μα μημ έυει διαποάνει ρξβαοέπ ή κας΄επαμάληφη παοαβάρειπ ςηπ ςελχμειακήπ ή 

τξοξλξγικήπ μξμξθερίαπ.  

 

Β. Ηέρη εμπξοεσμάςωμ ρε ελεύθεοη κσκλξτξοία με άμερη απξρςξλή ρε Ιοάςξπ Λέλξπ ςηπ Δ.Δ 

από ειραγωγείπ εγκαςερςημέμξσπ ρε άλλξ Ιοάςξπ Λέλξπ 

 

α. ξ ειραγχγέαπ (διαρατιρςήπ) μα είμαι σπξκείμεμξπ ρςξ ΦΠΑ και μα διαθέςει ΑΦΜ/VIES ρςημ 

Δλλάδα, μέρχ ξοιρμξϋ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ. Δεμ απαιςείςαι ξοιρμϊπ τξοξλξγικξϋ 

αμςιποξρόπξσ σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ειραγχγέαπ ή ξ 

ςελχμειακϊπ ςξσ αμςιποϊρχπξπ διαθέςει έγκοιρη απϊ ςημ αομϊδια Τελχμειακή Πεοιτέοεια.  

 

β. ξ αγξοαρςήπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ, εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ-Μέλξπ, μα είμαι σπξκείμεμξπ 

ρςξ ΦΠΑ και μα διαθέςει ΑΦΜ/VIES.  

 

γ. επαλήθεσρη ςηπ εγκσοϊςηςαπ και ςηπ ιρυϋξπ ςχμ ΑΦΜ/VIES πξσ δηλόμξμςαι ρςη θέρη 44 ςηπ 

διαράτηρηπ ειραγχγήπ.  

 

δ. ςιμξλϊγιξ, βάρει ςξσ ξπξίξσ δηλόμεςαι ρςη διαράτηρη θέρηπ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία, η 

δαρμξλξγηςέα ανία ςχμ ειραγξμέμχμ εμπξοεσμάςχμ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ ςηπ 

εμχριακήπ ςελχμειακήπ μξμξθερίαπ.  

 

ε. ρε πεοίπςχρη πξσ ςα αγαθά μεςά ςημ ειραγχγή ςξσπ, απξρςέλλξμςαι ρε Κοάςξπ Μέλξπ 

διατξοεςικϊ απϊ ςξ Κοάςξπ Μέλξπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ ειραγχγέα, ςιμξλϊγιξ πόληρηπ πξσ 

εκδίδεςαι απϊ ςξμ ειραγχγέα εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ. Σςξ εμ λϊγχ ςιμξλϊγιξ 

αμαγοάτξμςαι, εκςϊπ απϊ ςξμ ΑΦΜ/VIES πξσ έυει λάβει ξ κξιμξςικϊπ ειραγχγέαπ ρςξ Κοάςξπ 

Μέλξπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ, ςϊρξ ξ ΑΦΜ/VIES πξσ έλαβε ξ εμ λϊγχ ειραγχγέαπ ρςημ Δλλάδα, ϊρξ 

και ξ ΑΦΜ/VIES ςξσ αγξοαρςή ρςξ Κοάςξπ Μέλξπ ςελικξϋ ποξξοιρμξϋ ςχμ αγαθόμ, καθόπ και ςα 

πλήοη ρςξιυεία ασςόμ.  
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ρς. ρσμβϊλαιξ μεςατξοάπ ή άλλξ έγγοατξ μεςατξοάπ (τξοςχςική) μέυοι ςξ Κοάςξπ - Μέλξπ 

ποξξοιρμξϋ. 

 

ζ. ξ ειραγχγέαπ μα μημ έυει διαποάνει ρξβαοέπ ή κας΄επαμάληφη παοαβάρειπ ςηπ ςελχμειακήπ ή 

τξοξλξγικήπ μξμξθερίαπ.  

 

Σε πεοίπςχρη πξσ ςα ειραγϊμεμα, με καθερςόπ 42, αγαθά ςα παοαλαμβάμει ξ ίδιξπ ξ ειραγχγέαπ 

ρςξ Κοάςξπ Μέλξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ και δεμ απξςελξϋμ αμςικείμεμξ πόληρηπ μεςά ςημ ειραγχγή, 

απαιςείςαι καςά ςα αμχςέοχ : 

 

α. ξ ειραγχγέαπ μα διαθέςει ΑΦΜ/VIES ρςημ Δλλάδα, μέρχ ξοιρμξϋ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ 

ή υχοίπ ςξμ ξοιρμϊ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ ετϊρξμ διαθέςει έγκοιρη απϊ ςημ αομϊδια 

Τελχμειακή Πεοιτέοεια.  

 

β. ξ ειραγχγέαπ μα διαθέςει ΑΦΜ/VIES ρςξ Κοάςξπ Μέλξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ.  

 

γ. επαλήθεσρη ςηπ εγκσοϊςηςαπ και ςηπ ιρυϋξπ ςχμ αμχςέοχ ΑΦΜ/VIES πξσ δηλόμξμςαι ρςη θέρη 

44 ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ.  

 

δ. ςιμξλϊγιξ, βάρει ςξσ ξπξίξσ δηλόμεςαι ρςη διαράτηρη θέρηπ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία, η 

δαρμξλξγηςέα ανία ςχμ ειραγξμέμχμ εμπξοεσμάςχμ ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ ςηπ 

εμχριακήπ ςελχμειακήπ μξμξθερίαπ.  

 

ε. ρσμβϊλαιξ μεςατξοάπ ή άλλξ έγγοατξ μεςατξοάπ (τξοςχςική) μέυοι ςξ Κοάςξπ - Μέλξπ 

ποξξοιρμξϋ. 

 

ρς. μα μημ έυει διαποάνει ρξβαοέπ ή κας΄επαμάληφη παοαβάρειπ ςηπ ςελχμειακήπ ή τξοξλξγικήπ 

μξμξθερίαπ.  

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ VII : ΞΠΞΘ ΙΑΘ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΞΠΘΡΘΙΞΟΞΘΖΡΖΡ ΑΟΑΚΚΑΓΖΡ ΤΟΑ ΙΑΑ Ζ ΗΔΡΖ 

ΔΛΟΞΠΔΣΛΑΩΜ ΡΔ ΔΚΔΣΗΔΠΖ ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑ ΙΑΘ ΑΛΔΡΖ ΑΟΞΡΞΚΖ ΡΔ ΑΚΚΞ ΙΠΑΞΡ ΛΔΚΞΡ 

ΖΡ Δ.Δ 

 

Για ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ απαλλαγήπ απϊ ςξ τϊοξ ποξρςιθεμέμηπ ανίαπ λϊγχ άμερηπ απξρςξλήπ 

ςχμ ειραγξμέμχμ εμπξοεσμάςχμ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ απαιςείςαι: 

 

Α. Ηέρη εμπξοεσμάςωμ ρε ελεύθεοη κσκλξτξοία με άμερη απξρςξλή ρε άλλξ Ιοάςξπ Λέλξπ 

ςηπ Δ.Δ από ειραγωγείπ εγκαςερςημέμξσπ ρςη υώοα μαπ  

 

α. αμςίγοατξ ςξσ ξικείξσ παοαρςαςικξϋ ςηπ μερξλαβξϋραπ ςοάπεζαπ απϊ ςξ ξπξίξ θα ποξκϋπςει 

η καςαβξλή ςξσ αμςιςίμξσ ςηπ ανίαπ ςξσ ςιμξλξγίξσ πόληρηπ.  

 

β. αμςίγοατξ ςξσ αμακεταλαιχςικξϋ πίμακα εμδξκξιμξςικόμ παοαδϊρεχμ ςηπ ξικείαπ πεοιϊδξσ, 

ρςξμ ξπξίξ είμαι καςαυχοημέμη η ρσγκεκοιμέμη ρσμαλλαγή, μεςανϋ άλλχμ εμδξκξιμξςικόμ 

ρσμαλλαγόμ. 

Αμςίγοατξ ςξσ αμακεταλαιχςικξϋ πίμακα εμδξκξιμξςικόμ παοαδϊρεχμ ποξρκξμίζεςαι ρςξ 

αομϊδιξ Τελχμείξ ειραγχγήπ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ μεςά ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςξσ ρςιπ αομϊδιεπ τξοξλξγικέπ αουέπ, με αίςηρη ςξσ 

διαρατιρςή ρςημ ξπξία αμαγοάτεςαι η αμςιρςξιυία ςχμ διαρατήρεχμ ειραγχγήπ ςιπ ξπξίεπ 

ατξοξϋμ. 
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γ. αμςίγοατξ ςηπ Δήλχρηπ INTRASTAT Απξρςξλήπ, ϊπξσ απαιςείςαι σπξβξλή ασςήπ καςά ςιπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ. 

 

Β. Ηέρη εμπξοεσμάςωμ ρε ελεύθεοη κσκλξτξοία με άμερη απξρςξλή ρε Ιοάςξπ Λέλξπ ςηπ Δ.Δ 

από ειραγωγείπ εγκαςερςημέμξσπ ρε άλλξ Ιοάςξπ Λέλξπ  

 

α. αμςίγοατξ ςξσ Αμακεταλαιχςικξϋ Πίμακα Δμδξκξιμξςικόμ Παοαδϊρεχμ, ςηπ ξικείαπ πεοιϊδξσ, 

ρςξμ ξπξίξ είμαι καςαυχοημέμη η ρσγκεκοιμέμη ρσμαλλαγή, μεςανϋ άλλχμ εμδξκξιμξςικόμ 

ρσμαλλαγόμ. 

Αμςίγοατξ ςξσ αμακεταλαιχςικξϋ πίμακα εμδξκξιμξςικόμ παοαδϊρεχμ ποξρκξμίζεςαι ρςξ 

αομϊδιξ Τελχμείξ ειραγχγήπ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ μεςά ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςξσ ρςιπ αομϊδιεπ τξοξλξγικέπ αουέπ, με αίςηρη ςξσ 

διαρατιρςή ρςημ ξπξία αμαγοάτεςαι η αμςιρςξιυία ςχμ διαρατήρεχμ ειραγχγήπ ςιπ ξπξίεπ 

ατξοξϋμ. 

 

β. αμςίγοατξ ςηπ Δήλχρηπ INTRASTAT απξρςξλήπ, ϊπξσ απαιςείςαι σπξβξλή ασςήπ καςά ςιπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ. 

 

ΛΔΠΞΡ Β΄: ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΤΞΠΔΩΜ 

ΔΚΔΓΥΞΘ ΙΑΗΔΡΩΞΡ 42 

ΟΑΠΑΒΑΡΔΘΡ-ΙΣΠΩΡΔΘΡ 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ I : ΠΘΓΩΜΘΙΔΡ ΔΜΔΞΙΞΘΜΞΘΙΔΡ ΡΣΜΑΚΚΑΓΔΡ  

 

Σςημ πεοίπςχρη ςοιγχμικόμ πχλήρεχμ, ϊςαμ δηλαδή ςα αγαθά πξσ αγϊοαρε ρε έμα Κοάςξπ 

Μέλξπ έμα εγκαςαρςημέμξ ρςη υόοα μαπ σπξκείμεμξ ρςξ ΦΠΑ ποϊρχπξ απξςελξϋμ αμςικείμεμξ 

παοάδξρηπ ρε διατξοεςικϊ Κοάςξπ Μέλξπ, η τξοξλϊγηρη ςηπ απϊκςηρηπ θεχοείςαι ϊςι 

ποαγμαςξπξιείςαι ρε ασςϊ ςξ Κοάςξπ Μέλξπ πξσ ρςάλθηκαμ ςα αγαθά και καςά ρσμέπεια δεμ 

ξτείλεςαι τϊοξπ ρςη υόοα μαπ (άοθοξ 15 ςξσ Κόδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000).  

Αμςίρςξιυη μεςαυείοιρη στίρςαςαι καςά ςημ παοάδξρη αγαθόμ απϊ ςξμ ειραγχγέα ποξπ ποϊρχπξ 

εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ, ϊςαμ η διακίμηρη ςχμ αγαθόμ ποαγμαςξπξιείςαι ποξπ 

ποϊρχπξ εγκαςερςημέμξ ρε διατξοεςικϊ Κοάςξπ Μέλξπ πξσ απξκςάει ςα αγαθά ρσμεπεία 

ςοιγχμικήπ πόληρηπ. Υπϊυοεξπ για ςημ απϊδξρη ςξσ ΦΠΑ ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ για ςημ 

ποαγμαςξπξιηθείρα παοάδξρη είμαι ξ εγκαςερςημέμξπ ρςξ Κοάςξπ Μέλξπ ρςξμ ξπξίξ ρςάλθηκαμ 

ςα αγαθά, ξ δε εμεογόμ ςημ παοάδξρη σπξυοεξϋςαι μα ρσμπεοιλάβει ςημ παοάδξρη ασςή ρςξμ 

αμακεταλαιχςικϊ πίμακα.  

Με ςιπ διαςάνειπ ασςέπ ποξβλέπεςαι μια απλξπξιημέμη τξοξλϊγηρη ςχμ ςοιγχμικόμ ρσμαλλαγόμ 

πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι μεςανϋ σπξκείμεμχμ ρςξ τϊοξ ποξρόπχμ εγκαςερςημέμχμ ρε ςοία 

διατξοεςικά Kοάςη Mέλη. Για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςχμ ρσμαλλαγόμ ρςξ πλαίριξ ασςϊ, πέοαμ ςχμ 

άλλχμ, στίρςαμςαι ξι ποξβλεπϊμεμεπ δηλχςικέπ σπξυοεόρειπ (αμακεταλαιχςικξί πίμακεπ, 

intrastat κλπ) και επιπλέξμ ςϊρξ ξ έλλημαπ ϊρξ και ξι άλλξι δϋξ ρσμαλλαρρϊμεμξι ποέπει μα είμαι 

σπξκείμεμξι ρςξ τϊοξ με ΑΦΜ/VIES και μα είμαι εγκαςερςημέμξι ρε διατξοεςικά Κοάςη Μέλη.   

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ II :  ΣΟΞΒΞΚΖ ΑΜΑΙΔΤΑΚΑΘΩΘΙΩΜ ΟΘΜΑΙΩΜ ΔΜΔΞΙΞΘΜΞΘΙΩΜ ΟΑΠΑΔΞΡΔΩΜ ΡΔ 

ΟΔΠΘΟΩΡΔΘΡ ΠΘΓΩΜΘΙΩΜ ΡΣΜΑΚΚΑΓΩΜ  

 

Σε πεοιπςόρειπ ειραγχγήπ εμπξοεσμάςχμ απϊ ποϊρχπξ εγκαςερςημέμξ ρςη υόοα μαπ, π.υ 

σπξκείμεμξ ρςξ ΦΠΑ ποϊρχπξ Α παοαδίδει ςα αγαθά, καςϊπιμ ςηπ ειραγχγήπ ςξσπ, ρε ποϊρχπξ 

Β εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ, π.υ Πξλχμία, αλλά ςα απξρςέλλει ρε διατξοεςικϊ 
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Κοάςξπ Μέλξπ, π.υ Βξσλγαοία, ποξπ σπξκείμεμξ ρςξ ΦΠΑ ποϊρχπξ Γ ρςξ ξπξίξ παοαδίδει ςα 

αγαθά ξ Β (ςοιγχμική εμδξκξιμξςική παοάδξρη), ξ αμακεταλαιχςικϊπ πίμακαπ σπξβάλλεςαι απϊ 

ςξ ΑΦΜ/VIES ςξσ Α με αμςιρσμβαλλϊμεμξ ςξ ΑΦΜ/VIES ςξσ Β και ρςη ρσμέυεια σπξβάλλεςαι 

αμακεταλαιχςικϊπ πίμακαπ απϊ ςξ ΑΦΜ/VIES ςξσ Β με αμςιρσμβαλλϊμεμξ ςξ ΑΦΜ/VIES ςξσ Γ. 

Σε πεοιπςόρειπ ειραγχγήπ εμπξοεσμάςχμ απϊ ποϊρχπξ εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ 

ςηπ Δ.Δ, π.υ Πξλχμία, με εταομξγή ςελχμειακξϋ καθερςόςξπ 42, ϊπξσ ξ κξιμξςικϊπ ειραγχγέαπ, 

ξ ξπξίξπ έυει ξοίρει τξοξλξγικϊ αμςιποϊρχπξ ρςη υόοα μαπ (Πξλχμϊπ), απξρςέλλει απεσθείαπ 

ςα εμπξοεϋμαςα ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ, π.υ Βξσλγαοία, δηλ. υχοίπ μα ςα παοαλαμβάμει ρςη 

υόοα εγκαςάρςαρήπ ςξσ (Πξλχμία), ξ  αμακεταλαιχςικϊπ πίμακαπ εμδξκξιμξςικόμ παοαδϊρεχμ 

σπξβάλλεςαι ποξπ ςξ Κοάςξπ Μέλξπ απξρςξλήπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ καθόπ η διακίμηρη ςχμ 

εμπξοεσμάςχμ ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςη υόοα μαπ ποξπ ςη Βξσλγαοία δηλ. σπξβάλλεςαι απϊ ςξ 

ΑΦΜ/VIES πξσ έυει απξκςήρει ρςη υόοα μαπ ξ εγκαςερςημέμξπ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ 

ειραγχγέαπ, μέρχ ςξσ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ, με αμςιρσμβαλλϊμεμξ ςξ ΑΦΜ/VIES ςξσ 

ςελικξϋ παοαλήπςη ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρςη Βξσλγαοία.  

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ III : ΔΘΑΛΞΠΤΩΡΖ ΤΞΠΞΚΞΓΖΔΑΡ ΑΝΘΑΡ 

 

Οι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Ν. 2859/2000 “Κϋοχρη Κόδικα ΦΠΑ” πεοί διαμϊοτχρηπ ςηπ 

τξοξλξγηςέαπ ανίαπ καςά ςημ ειραγχγή αγαθόμ, με ςιπ ξπξίεπ εμρχμαςόμξμςαι ρςημ εθμική μαπ 

μξμξθερία ςα άοθοα 85-86 ςηπ ξδηγίαπ ΦΠΑ αοιθ. 2006/112/ΔΚ ςξσ Σσμβξσλίξσ, δεμ 

διατξοξπξιξϋμςαι καςά ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία και αμάλχρη (καθερςόπ 

40) και καςά ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με απαλλαγή απϊ ΦΠΑ και άμερη 

απξρςξλή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ (καθερςόπ 42). 

 

Καςά ρσμέπεια, η τξοξλξγηςέα ανία καςά ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία, 

αμενάοςηςα απϊ ςξ ςελχμειακϊ καθερςόπ πξσ δηλόμεςαι ρςη θέρη 37 ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ 

(καθερςόπ 40 ή 42), διαμξοτόμεςαι βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Ν. 2859/2000 

“Κϋοχρη Κόδικα ΦΠΑ” δηλ. απϊ : 

α. ςη δαρμξλξγηςέα ανία ςχμ ειραγϊμεμχμ αγαθόμ, ϊπχπ ασςή ποξρδιξοίζεςαι απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ 

κξιμξςικέπ διαςάνειπ, 

β. ςξσπ δαρμξϋπ, τϊοξσπ, ςέλη, ειρτξοέπ και δικαιόμαςα πξσ ξτείλξμςαι εκςϊπ ςξσ ερχςεοικξϋ 

ςηπ υόοαπ, καθόπ και ϊρα ειρποάςςξμςαι καςά ςημ ειραγχγή σπέο ςξσ Δημξρίξσ ή ςοίςχμ εκςϊπ 

απϊ ςξ πξρϊ ςξσ ΦΠΑ, 

γ. ςα παοεπϊμεμα ένξδα ςηπ ειραγχγήπ αγαθόμ, ϊπχπ ςα ένξδα ποξμήθειαπ, μεριςείαπ, ςϊκχμ, 

ρσρκεσαρίαπ, τϊοςχρηπ, εκτϊοςχρηπ, αρτάλιρηπ και μεςατξοάπ μέυοι ςξσ ποόςξσ ςϊπξσ ςξσ 

ποξξοιρμξϋ ςξσπ ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ υόοαπ ή ρςξ ερχςεοικϊ άλλξσ Κοάςξσπ Μέλξσπ, ετϊρξμ και 

καςά ςξ μέοξπ πξσ δεμ έυξσμ ρσμπεοιλητθεί ρςη δαρμξλξγηςέα ανία. 

 

Για ςη διαμϊοτχρη ςηπ δαρμξλξγηςέαπ και τξοξλξγηςέαπ ανίαπ καςά ςημ ειραγχγή αγαθόμ, 

αμαλσςικέπ ξδηγίεπ έυξσμ δξθεί με ςημ αοιθ. ποχς. Δ. 2973/366/01.04.2008 Δ.Υ.Ο. 

 

Σε πεοιπςόρειπ θέρηπ εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με καθερςόπ 42 απϊ σπξκείμεμξ 

ρςξ τϊοξ ποϊρχπξ εγκαςερςημέμξ ρςη υόοα μαπ ή ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ, ϊπξσ ςα εμπξοεϋμαςα 

μεςά ςη θέρη ςξσπ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία απξςελξϋμ αμςικείμεμξ πόληρηπ (εμδξκξιμξςικήπ 

παοάδξρηπ), ρςξσπ αμακεταλαιχςικξϋπ πίμακεπ ποέπει μα δηλόμεςαι η ανία ςηπ εμδξκξιμξςικήπ 

παοάδξρηπ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςημ έκδξρη ςξσ ρυεςικξϋ τξοξλξγικξϋ ρςξιυείξσ (άοθοξ 19 ςξσ 

Ν. 2859/2000 «Κόδικαπ ΦΠΑ»). Ωρςϊρξ, ρε πεοιπςόρειπ ϊπξσ παοαςηοείςαι μεγάλη απϊκλιρη 

μεςανϋ ςηπ ανίαπ ςηπ εμδξκξιμξςικήπ παοάδξρηπ ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςα ρυεςικά τξοξλξγικά 

ρςξιυεία και ςηπ τξοξλξγηςέαπ ανίαπ επί ςξσ ςελχμειακξϋ παοαρςαςικξϋ ειραγχγήπ διεμεογείςαι 

έλεγυξπ για ςημ ενακοίβχρη ςχμ ποαγμαςικόμ πεοιρςαςικόμ. 
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Σε πεοιπςόρειπ θέρηπ εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με καθερςόπ 42 απϊ σπξκείμεμξ 

ρςξ τϊοξ ποϊρχπξ εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ, ςξ ξπξίξ παοαλαμβάμει ςα 

ειραγϊμεμα εμπξοεϋμαςα ρςξ Κοάςξπ Μέλξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ, ρςξσπ αμακεταλαιχςικξϋπ 

πίμακεπ ποέπει μα δηλόμεςαι η τξοξλξγηςέα ανία ςηπ ειραγχγήπ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςη 

διαράτηρη ειραγχγήπ καθόπ ςξ κϊρςξπ κςήρηπ ςχμ αγαθόμ καςά ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ 

ποάνηπ παοάδξρηπ, ϊπξσ δεμ σπάουει αμςιπαοξυή καςά ςξ άοθοξ 7 ςξσ Ν. 2859/2000 «Κόδικαπ 

ΦΠΑ», απξςσπόμεςαι ρςξ ςελχμειακϊ παοαρςαςικϊ καςά ςη διαμϊοτχρη ςηπ τξοξλξγηςέαπ 

ανίαπ. 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ IV : ΔΘΑΔΞΥΘΙΔΡ ΟΩΚΖΡΔΘΡ ΟΠΘΜ Ζ ΗΔΡΖ ΡΔ ΔΚΔΣΗΔΠΖ ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑ 

 

Οι διαςάνειπ πεοί διαμϊοτχρηπ ςηπ δαρμξλξγηςέαπ ανίαπ ρε πεοιπςόρειπ διαδξυικόμ πχλήρεχμ 

ποιμ ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία εταομϊζξμςαι αμενάοςηςα απϊ ςξ δηλχθέμ 

ρςη θέρη 37α ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ καθερςόπ θέρηπ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία (καθερςόπ 40 

ή 42). Δπξμέμχπ, καςά ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία, η διαμϊοτχρη ςηπ 

δαρμξλξγηςέαπ ανίαπ ποαγμαςξπξιείςαι βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εμχριακήπ ςελχμειακήπ 

μξμξθερίαπ και επί ςξσ ςελχμειακξϋ παοαρςαςικξϋ ειραγχγήπ δηλόμεςαι απϊ ςξμ ειραγχγέα ςξ 

ςιμξλϊγιξ ποξπ σπξρςήοινη ςηπ δηλχθείραπ δαρμξλξγηςέαπ ανίαπ. 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ V : ΑΟΞΔΔΘΝΖ ΛΔΡΞΚΑΒΞΣΡΑΡ ΠΑΟΔΕΑΡ 

 

Η θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με εταομξγή ςξσ καθερςόςξπ 42 απϊ ποϊρχπα 

εγκαςερςημέμα ρςη υόοα μαπ ακξλξσθείςαι απϊ εμδξκξιμξςική ρσμαλλαγή μεςανϋ ειραγχγέα και 

σπξκείμεμξσ ρςξ τϊοξ ποξρόπξσ εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ. Δηλ. για ςημ 

εταομξγή ςηπ διαδικαρίαπ απαιςείςαι μία ρϋμβαρη αμτξςεοξβαοήπ και μεςαβιβαρςική ςηπ 

κσοιϊςηςαπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ μεςανϋ εμϊπ ποξρόπξσ εγκαςερςημέμξσ ρςη υόοα μαπ (πχληςήπ) 

και εμϊπ ποξρόπξσ εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ϊπξσ ξ πχληςήπ (ειραγχγέαπ) 

αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα μεςαβιβάρει ςημ κσοιϊςηςα ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρςξμ αγξοαρςή 

έμαμςι ξοιρμέμηπ αμξιβήπ.  

Για ςη υξοήγηρη και ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ απαλλαγήπ απϊ ΦΠΑ καςά ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε 

ελεϋθεοη κσκλξτξοία με καθερςόπ 42 απϊ ποϊρχπα εγκαςερςημέμα ρςη υόοα μαπ απαιςείςαι : 

- ςιμξλϊγιξ για ςημ πόληρη ςχμ εμπξοεσμάςχμ απϊ ςξμ ειραγχγέα ρε ποϊρχπξ σπξκείμεμξ ρςξ 

τϊοξ εγκαςερςημέμξ ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ  

- απξδεικςικϊ μερξλαβξϋραπ ςοάπεζαπ όρςε μα ελέγυεςαι η ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ρσμαλλαγήπ και 

μα απξτεϋγεςαι υξοήγηρη ςηπ απαλλαγήπ ρε εικξμικέπ ρσμαλλαγέπ. 

 

Σημειόμεςαι επίρηπ ϊςι δεμ γίμξμςαι απξδεκςά απξδεικςικά ςοάπεζαπ με  καςάθερη ρε 

λξγαοιαρμϊ μξμικξϋ ποξρόπξσ διατξοεςικξϋ απϊ ςξ ποϊρχπξ πξσ έυει σπξβάλλει διαρατήρειπ 

ειραγχγήπ, ή καςάθερη ρε λξγαοιαρμϊ απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ ειραγχγέα και ϊυι ςξμ πελάςη ασςξϋ. 

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ VI : ΑΟΚΞΣΡΔΣΛΔΜΔΡ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΔΡ-ΔΚΚΘΟΔΘΡ ΔΘΑΡΑΤΖΡΔΘΡ 

 

Βάρει ςηπ αοιθ. Δ19Α 5041987 ΔΞ/05.10.2011 Α.Υ.Ο, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, άδεια 

απλξσρςεσμέμχμ διαδικαριόμ δεμ υξοηγείςαι για θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με 

εταομξγή ςξσ καθερςόςξπ 42.  

 

Με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 76 ςξσ καμ. αοιθ. 2913/92 πεοί θερπίρεχπ Κξιμξςικξϋ Τελχμειακξϋ 

Κόδικα και ςχμ άοθοχμ 253-259 ςχμ διαςάνεχμ εταομξγήπ ασςξϋ (καμ. αοιθ. 2454/93) 

επιςοέπεςαι ρε πεοιπςόρειπ δεϊμςχπ αιςιξλξγημέμεπ η θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη 

κσκλξτξοία με διαδικαρία σπξβξλήπ ελλιπξϋπ διαράτηρηπ ρςημ ξπξία δεμ πεοιλαμβάμεςαι ςξ 
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ςιμξλϊγιξ, ςξ ξπξίξ είμαι απϊ έμα απϊ ςα σπξυοεχςικά έγγοατα πξσ επιρσμάπςξμςαι ρςη 

διαράτηρη θέρηπ εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία ποξπ σπξρςήοινη ςηπ δηλχθείραπ 

δαρμξλξγηςέαπ ανίαπ. 

 

Η αομϊδια ςελχμειακή αουή ετϊρξμ απξδεικμϋεςαι βάρει ρςξιυείχμ ϊςι, η διαμϊοτχρη ςηπ 

ρσμαλλακςικήπ ανίαπ ςχμ ειραγξμέμχμ εμπξοεσμάςχμ καθξοίζεςαι ρε μεςαγεμέρςεοξ ςηπ 

ειραγχγήπ υοϊμξ (π.υ εμπξοεϋμαςα ςχμ ξπξίχμ η ανία διαμξοτόμεςαι βάρει διεθμόμ 

υοημαςιρςηοιακόμ ςιμόμ, ςξσ ςοϊπξσ δοαρςηοιξπξίηρηπ ξοιρμέμχμ ρσμδεξμέμχμ εςαιοειόμ 

ή/και ρσμτχμιόμ μεςανϋ αγξοαρςή - πχληςή) και ϊςι ξ ειραγχγέαπ ρςη ρσμέυεια θα διαθέρει ρε 

άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςα ειραγϊμεμα εμπξοεϋμαςα, 

και ρσμεκςιμόμςαπ : 

- ςη τεοεγγσϊςηςα ςξσ διαρατιρςή και ςξσ τξοξλξγικξϋ ςξσ αμςιποξρόπξσ, 

- ςξμ ϊγκξ και ςημ ανία ςχμ ποαγμαςξπξιξϋμεμχμ ρσμαλλαγόμ, 

μπξοεί μα επιςοέπει ςη θέρη εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με εταομξγή ςξσ 

καθερςόςξπ 42 με ςη υοήρη ελλιπόμ διαρατήρεχμ ειραγχγήπ. 

 

Δμδεικςικά ρςξιυεία και πληοξτξοίεπ πξσ δϋμαμςαι μα ποξρκξμίρξσμ ξι ειραγχγείπ ρςημ αομϊδια 

ςελχμειακή αουή είμαι : 

- έγγοατα ρςξιυεία - ρσμβάρειπ μεςανϋ ειραγχγέα και πχληςή απϊ ςα ξπξία απξδεικμϋεςαι ϊςι η 

ρσμαλλακςική ανία ςχμ ειραγξμέμχμ εμπξοεσμάςχμ δεμ δϋμαςαι μα καθξοιρθεί καςά ςη θέρη ρε 

ελεϋθεοη κσκλξτξοία αλλά ρε μεςαγεμέρςεοξ ςηπ ειραγχγήπ υοϊμξ και εμςϊπ ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςξμ Κξιμξςικϊ Τελχμειακϊ Κόδικα ποξθερμιόμ, 

- έγγοατα ρςξιυεία - ρσμβάρειπ μεςανϋ ειραγχγέα και πελάςη ρε άλλξ Κοάςξπ Μέλξπ ςηπ Δ.Δ απϊ 

ςα ξπξία απξδεικμϋεςαι ϊςι, η ρσμαλλακςική ανία ςηπ εμδξκξιμξςικήπ παοάδξρηπ θα 

ποαγμαςξπξιηθεί ρε μεςαγεμέρςεοξ ςηπ ειραγχγήπ υοϊμξ και εμςϊπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ 

ποξθερμιόμ για ςημ εμποϊθερμη σπξβξλή αμακεταλαιχςικόμ πιμάκχμ εμδξκξιμξςικόμ 

παοαδϊρεχμ ρςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ.  

 

Σςιπ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ εταομϊζεςαι η αοιθ. Δ19Α 5047495 ΔΞ 2012/17.12.2012 Δ.Υ.Ο 

«Οδηγίεπ ρυεςικά με ςημ εταομξγή ςηπ διαδικαρίαπ ελλιπξϋπ διαράτηρηπ» και επιποϊρθεςα, 

ρςιπ διαρατήρειπ ςϋπξσ Β και Χ, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, ρςη θέρη 44.1, θα ρσμπληοόμξμςαι  ςα 

ακϊλξσθα :  

- ρςημ ελλιπή διαράτηρη ςϋπξσ Β, ξ κχδικϊπ 1729 με ςημ έμδεινη «Σσμβάρειπ πόληρηπ 

εμπξοεσμάςχμ για ρκξπξϋπ σπξβξλήπ ελλιπξϋπ διαράτηρηπ»  

-  ρςη ρσμπληοχμαςική διαράτηρη ασςήπ ςϋπξσ Χ, ςξ ςιμξλϊγιξ βάρει ςξσ ξπξίξσ ποξρδιξοίζεςαι 

η δαρμξλξγηςέα ανία με ςξμ κχδικϊ Ν935 και ςξ ςιμξλϊγιξ ςηπ εμδξκξιμξςικήπ παοάδξρηπ ςχμ 

εμπξοεσμάςχμ με ςξμ κχδικϊ 1730.  

 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ VII : ΔΚΔΓΥΞΡ ΔΚΩΜΔΘΑΙΞΣ ΙΑΗΔΡΩΞΡ 42 

 

Σςα πλαίρια ελέγυξσ ςξσ ςελχμειακξϋ καθερςόςξπ 42, ςξ ξπξίξ έυει απξςελέρει αμςικείμεμξ 

εσοείαπ καςαρςοαςήγηρηπ και απάςηπ με ρημαμςικέπ απόλειεπ ερϊδχμ απϊ ΦΠΑ ρε ϊλη ςημ Δ.Δ. 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι : 

 

i. έλεγυξι καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ ειραγωγήπ  

- ξοθή ρσμπλήοχρη ςηπ διαράτηρηπ ειραγχγήπ, 

- ιρυϋπ και εγκσοϊςηςα ςχμ ΑΦΜ/VIES ςχμ εμπλεκξμέμχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ δηλ. ειραγχγέα 

ή ςξσ τξοξλξγικξϋ ςξσ αμςιποξρόπξσ, ςξσ ςελικξϋ παοαλήπςη ςχμ εμπξοεσμάςχμ, ΑΦΜ/VIES 

άλλξσ σπξκείμεμξσ ρςξ τϊοξ αγξοαρςή ρε πεοίπςχρη ςοιγχμικόμ εμδξκξιμξςικόμ 
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ρσμαλλαγόμ, ΑΦΜ ειραγχγέα πξσ ςξσ έυει απξδξθεί ρςξ Κοάςξπ Μέλξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ, 

ποξρχπικϊ ΑΦΜ τξοξλξγικξϋ αμςιποξρόπξσ, 

- ρυεςικά επιρσμαπςϊμεμα τξοξλξγικά ρςξιυεία και μεςατξοικά έγγοατα.  

 

ii. έλεγυξι μεςά ςη θέρη ςωμ εμπξοεσμάςωμ ρε ελεύθεοη κσκλξτξοία για ςημ ξοιρςικξπξίηρη 

ςηπ απαλλαγήπ  

- απξδεικςικϊ μερξλαβξϋραπ ςοάπεζαπ, 

- αμακεταλαιχςικξί πίμακεπ εμδξκξιμξςικόμ παοαδϊρεχμ, 

- δήλχρη INTRASTAT. 

 
iii. Δκ ςωμ σρςέοωμ έλεγυξι με ςη υοήρη και εογαλείχμ διξικηςικήπ ρσμδοξμήπ ρςξμ ςελχμειακϊ 
ςξμέα και ρςξμ ςξμέα ςξσ τϊοξσ ποξρςιθεμέμηπ ανίαπ. 
 

ΙΔΤΑΚΑΘΞ VIII : ΟΑΠΑΒΑΡΔΘΡ-ΙΣΠΩΡΔΘΡ  

 

Σε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςόμεςαι απϊ έλεγυξ ςηπ ςελχμειακήπ ή τξοξλξγικήπ αουήπ ϊςι ςα 

εμπξοεϋμαςα πξσ ςέθηκαμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία με απαλλαγή απϊ ΦΠΑ λϊγχ άμερηπ 

απξρςξλήπ ρε άλλξ Κοάςξπ-Μέλξπ δεμ έυξσμ απξρςαλεί άμερα ρςξ ρσγκεκοιμέμξ Κοάςξπ Μέλξπ, ξ 

ΦΠΑ καςά ςημ ειραγχγή πξσ έςσυε απαλλαγήπ καθίρςαςαι άμερα απαιςηςϊπ και ειρποάςςεςαι 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ ιρυϋξσραπ ςελχμειακήπ μξμξθερίαπ.  

Ο τξοξλξγικϊπ αμςιποϊρχπξπ ςξσ εγκαςερςημέμξσ ρε άλλξ Κοάςξπ-Μέλξπ ειραγχγέα καθίρςαςαι 

αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ σπεϋθσμξπ με ςξμ σπϊυοεξ ρςξ τϊοξ ειραγχγέα για ςημ καςαβξλή 

ςξσ ΦΠΑ. 

Ο Ποξψρςάμεμξπ ςξσ Τελχμείξσ με απϊταρή ςξσ δεμ επιςοέπει ρςξ παοαβάςη ειραγχγέα 

(διαρατιρςή) ςη διεμέογεια μεςαγεμέρςεοχμ ςελχμιρμόμ εμπξοεσμάςχμ ρε ελεϋθεοη κσκλξτξοία 

με άμερη απξρςξλή ασςόμ ρε άλλξ Κοάςξπ-Μέλξπ. 

Η απαγϊοεσρη ασςή ιρυϋει για ϊλα ςα ςελχμεία ςηπ υόοαπ. 

Σε πεοίπςχρη παοέλεσρηπ ςηπ ποξθερμίαπ ποξρκϊμιρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ για ςημ 

ξοιρςικξπξίηρη ςηπ απαλλαγήπ καθόπ και ρε πεοίπςχρη απξρςξλήπ ςχμ εμπξοεσμάςχμ ρε Κοάςξπ 

Μέλξπ διατξοεςικϊ απϊ ςξ δηλχθέμ επί ςξσ ςελχμειακξϋ παοαρςαςικξϋ Κοάςξπ Μέλξπ 

ποξξοιρμξϋ :  

α. επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ 300 εσοό αμά ςελχμειακϊ παοαρςαςικϊ ειραγχγήπ,  

β. εμημεοόμεςαι η αομϊδια ΔΛ.Υ.Τ ποξκειμέμξσ μα ποαγμαςξπξιηθεί άμερα έλεγυξπ. 

Τέλξπ ρημειόμεςαι ϊςι, η εταομξγή ςξσ ςελχμειακξϋ καθερςόςξπ 42 απξςελεί διεσκϊλσμρη καςά 

ςημ ειραγχγή και ρσμβάλλει ρςημ ποξόθηρη ςξσ διαμεςακξμιρςικξϋ εμπξοίξσ καθόπ επιςοέπει 

ρςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ειράγξσμ εμπξοεϋμαςα ρςη υόοα μαπ και ρςη ρσμέυεια μα ςα 

παοαλαμβάμξσμ ρςξ Κοάςξπ Μέλξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ςα ποξχθξϋμ ρε πελάςεπ ςξσπ ρε 

ξλϊκληοη ςημ Δ.Δ. Δμςξϋςξιπ, έυξμςαπ σπϊφη ϊςι, η εταομξγή ςξσ ςελχμειακξϋ καθερςόςξπ 42 

έυει απξςελέρει αμςικείμεμξ εσοείαπ καςαρςοαςήγηρηπ και απάςηπ με ρημαμςικέπ απόλειεπ ερϊδχμ 

απϊ ΦΠΑ ρε ϊλη ςημ Δ.Δ, ξι ειραγχγέπ αγαθόμ με καθερςόπ 42 σπϊκειμςαι ρε ασνημέμξσπ 

ελέγυξσπ και ςα Κοάςη Μέλη λαμβάμξσμ ϊλα ςα αμαγκαία μέςοα με ρκξπϊ μα ποξλαμβάμξσμ κάθε 

εμδευϊμεμη τξοξδιατσγή, τξοξαπξτσγή ή καςάυοηρη. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ ΔΘΑΜΞΛΖΡ 

 

Α. ΑΟΞΔΔΙΔΡ ΓΘΑ ΙΞΘΜΞΟΞΘΖΡΖ  

 

1. Κεμςοική Έμχρη Δπιμεληςηοίχμ Δλλάδξπ (Ακαδημίαπ 7, 10671 Αθήμα) 

2. Δμπξοικϊ και Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ Αθημόμ (Ακαδημίαπ 7, 10671 Αθήμα) 

3. Δμπξοικϊ και Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ Θερραλξμίκηπ (Τριμιρκή 29, 54624 Θερ/μίκη) 

4. Δμπξοικϊ και Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ Πειοαιόπ (Λξσδξβίκξσ 1 – Πλ. Οδηρρξϋ,  

18531 Πειοαιάπ) 

5. Γ.Σ.Δ.Β.Δ.Δ. – Γεμική Σσμξμξρπξμδία Δπαγγελμαςιόμ Βιξςευμόμ Δμπϊοχμ Δλλάδξπ  

(Καπξδιρςοίξσ 24, 10682 Αθήμα) 

6. Δθμική Σσμξμξρπξμδία Δλλημικξϋ Δμπξοίξσ (Μηςοξπϊλεχπ 42, 10563 Αθήμα) 

7. Βιξςευμικϊ Δπιμεληςήοιξ Αθημόμ (Ακαδημίαπ 18,  10671 Αθήμα) 

8. Βιξςευμικϊ Δπιμεληςήοιξ Θερραλξμίκηπ (Αοιρςξςέλξσπ 27, 54624 Θερραλξμίκη) 

9. Βιξςευμικϊ Δπιμεληςήοιξ Πειοαιόπ (Καοαΐρκξσ 111, 18532 Πειοαιάπ) 

10. Ομξρπξμδία Δκςελχμιρςόμ Δλλάδξπ (Καοαΐρκξσ 82, 18532 Πειοαιάπ) 

11. Σϋλλξγξπ Δκςελχμιρςόμ Αθημόμ-Πειοαιόπ (Τραμαδξϋ 38, 18531 Πειοαιάπ) 

12. Σϋλλξγξπ Δκςελχμιρςόμ Θερ/μίκηπ (Κξσμςξσοιόςξσ 13,  54625 Θερ/μίκη)   

13. Σϋμδερμξπ Δπιυειοήρεχμ και Βιξμηυαμιόμ Σ.Δ.Β. (Ξεμξτόμςξπ 5, 10557 Αθήμα) 

14. Σϋμδερμξπ Βιξμηυαμιόμ Αςςικήπ & Πειοαιά (Αμεοικήπ 10,  10671 Αθήμα) 

15. Σϋμδερμξπ Βιξμηυαμιόμ Βξοείξσ Δλλάδξπ (Πλ. Μξοιυϊβξσ 1, 54625 Θερ/μίκη) 

16. Σϋμδερμξπ Βιξμηυαμιόμ Θερραλίαπ & Κεμςο. Δλλάδξπ (Δλ. Βεμιζέλξσ 4, 38221 Βϊλξπ) 

17. Σϋμδερμξπ Θερραλικόμ Δπιυειοήρεχμ και Βιξμηυαμιόμ (Μ.Αμςϋπα 2, 41222 Λάοιρα) 

18. Σϋμδερμξπ Δλλημικόμ Βιξμηυαμιόμ Τοξτίμχμ (Αγ. Σξτίαπ 21 & Κϊμδοξσ 3, Ν. Ψσυικϊ) 

19. Σϋμδερμξπ Δλλημικόμ Δπιυειοήρεχμ Τοξτίμχμ (Πλ. Θεάςοξσ 24, 10552 Αθήμα) 

20. Οικξμξμικϊ Δπιμεληςήοιξ Δλλάδξπ (Μηςοξπϊλεχπ 12-14, 10562 Αθήμα) 

 

Β. ΔΡΩΔΠΘΙΖ ΔΘΑΜΞΛΖ 

1. Γοατείξ Υπξσογξϋ Οικξμξμικόμ κ. Τρακαλόςξσ 

2. Γοατείξ Αμαπληοχςή Υπξσογξϋ Οικξμξμικόμ κ. Αλενιάδη 

3. Γοατείξ Γεμ. Γοαμμαςέα Δημξρίχμ Δρϊδχμ κ. Πιςριλή 

4. Γοατείξ Γεμικήπ Διεσθϋμςοιαπ Τελχμείχμ και ΔΦΚ κ. Γιαλξϋοη 

5. Γοατείξ Γεμ. Δ/μςη Φξοξλξγικήπ Διξίκηρηπ κ. Μπάκα 

6. Δ/μρη ΔΦΚ & ΦΠΑ-Τμήμα Δ΄(ρε 10αμςίςσπα) 

7. Δ/μρη Τελχμειακόμ Διαδικαριόμ-Τμήμα Α΄ 

8. Δ/μρη Δταομξγήπ Έμμερηπ Φξοξλξγίαπ-Τμήμα Α΄ 

9. Δ/μρη Δλέγυχμ-Τμήμα ΣΤ΄ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1057 

1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α  

ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10    

  101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Διανομής 

Πληροφορίες : Χ.Γεώργα - Α.Κατρινάκη    

  Διον. Ζορμπάνος    

Τηλέφωνο : 210 69.87.409,457,469    

Fax : 210 69.87.408    

E - mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση 

εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή 

σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42) 

 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθ. ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφαση 

Γ.Γ.Δ.Ε, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 120/Β/21.01.2015 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό 

τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α : ΩΟ9ΨΗ-ΑΡΙ αναφορικά με τη διαδικασία θέσης εμπορευμάτων σε 

ελεύθερη κυκλοφορία και απαλλαγή ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος Μέλος της 

Ε.Ε από α) εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας και β) εισαγωγείς εγκατεστημένους σε 

άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, με την οποία ρυθμίζονται αναλυτικά : 

 

 οι προϋποθέσεις θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και 

άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (άρθρα 2 και 3) 

 οι προϋποθέσεις χορήγησης και οριστικοποίησης της απαλλαγής ΦΠΑ (άρθρα 4 και 5), 

 οι κυρώσεις σε περιπώσεις παραβάσεων/παρατυπιών ή καταστρατήγησης της διαδικασίας 

(άρθρο 6). 

 

Με την κοινοποιούμενη απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχέση με το 

ισχύον μέχρι πρότινος κανονιστικό πλαίσιο :  

 

i. επέρχεται αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου της διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε 

ελεύθερη κυκλοφορία και απαλλαγή ΦΠΑ λόγω άμεσης αποστολής σε άλλο Κράτος Μέλος της 

Ε.Ε με κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων που εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα αριθ. Τ. 

10440/1923/23.11.1993 και αριθ. 501486/1716/07.04.2009 Α.Υ.Ο. 
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ii. οι τελωνειακές διατυπώσεις για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία από 

εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 

δύνανται να πραγματοποιούνται χωρίς τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου υπό την 

προϋπόθεση ότι ο εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτουν έγκριση από την 

αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.  

 

Η έγκριση δίδεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 

- ο εισαγωγέας ή ο τελωνειακός του αντιπρόσωπος διαθέτουν πιστοποιητικό ΑΕΟ και  

- η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία πραγματοποιείται κατ΄εκτέλεση συμβατικών 

υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση συνεχούς ροής εισαγωγών. 

 

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, κατ΄εφαρμογή του 

άρθρου 3 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο, από τελωνειακό αντιπρόσωπο, η αίτηση συνοδεύεται 

από κατάλογο των εκπροσωπούμενων εγκατεστημένων σε άλλο Κράτος Μέλος εταιρειών. 

Εξυπακούεται ότι, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος θα πρέπει να διαθέτει εκ μέρους της 

εκπροσωπούμενης εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση. 

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του άρθρου 3 θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας προτίθεται να πραγματοποιεί συνεχή ροή 

εισαγωγών κατ΄εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων (προσκόμιση σχετικών συμβάσεων). 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι εισαγωγείς που διαθέτουν ΑΦΜ μέσω φορολογικού αντιπροσώπου 

και επιθυμούν απόκτηση ΑΦΜ μέσω της ΠΟΛ. 1113/2013 Α.Υ.Ο θα πρέπει να προβούν στις 

κατάλληλες ενέργειες σε συννενόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή με τη Δ/νση Παροχής 

Φορολογικών Υπηρεσιών ώστε ο εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέας να μην 

διαθέτει δύο ΑΦΜ στη χώρα μας.  

 

iii. επέρχεται αναθεώρηση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης 

παρατυπιών και παραβάσεων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας με σαφή πλέον διαχωρισμό 

μεταξύ : 

- καταστρατήγησης των διατάξεων της τελωνειακής και περί ΦΠΑ νομοθεσίας όπου ο ΦΠΑ 

καθίσταται απαιτητός, εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διενέργειας τελωνισμών με καθεστώς 

42 και επιπροσθέτως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα 

ποινές και πρόστιμα, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων και  

- άλλων παρατυπιών, όπως εκπρόθεσμη προσκόμιση δικαιολογητικών, όπου επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο 300ευρώ ανά παραστατικό εισαγωγής. 

 

Οδηγίες αναλυτικά με την εφαρμογή και τον έλεγχο του τελωνειακού καθεστώτος 42 θα 

δοθούν με νεότερη εγκύκλιο διαταγή ειδικά για τις τελωνειακές αρχές. 

 

Συνημμένα : σελίδες 6 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 

 

ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ 
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