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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

1.ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΚ & ΥΠΑ  

ΣΜΗΜΑ Δ΄    ΥΠΑ ΕΙΑΓ- ΕΞΑΓ. 

2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

 

                              

  Αθήνα,    28 Δεκεμβρίου 2015 

  Αριθ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1002 

 

 

ΠΡΟ:  

 

 

Ως Πίνακας Διανομής 

Σαχ. Δ/νση 

 

: 

 

Καρ. Σερβίας 10 

101 84 Αθήνα 

 

Πληροφορίες  

Σηλέφωνο 

: 

: 

Διον. Ζορμπάνος Θ. Πετρούλα 

210 69.87.469, 210.36.45.378 

  

Fax  : 210.69.87.489, 210.36.45.413   

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

 

   ΘΕΜΑ :    Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΥΠΑ 

ΦΕΣ.      :    Η με αρ. πρωτ. Θ.653/32/15-3-2007  Δ.Τ.Ο.  

  

  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή ερωτήματα 

Τελωνειακών Αρχών, και φορέων αναφορικά με την εισαγωγή εφημερίδων 

και περιοδικών και την ακολουθούμενη διαδικασία,  σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα :  

 

1. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 του 

Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, η είσοδος και θέση σε 

ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, αγαθών που προέρχονται από τρίτες 

προς την Ε. Ένωση χώρες, αποτελεί αντικείμενο του Φ.Π.Α., ενώ με τις 

διατάξεις του άρθρου 60 του ίδιου Κώδικα, κατά την εισαγωγή αγαθών ο 

Φ.Π.Α. βεβαιώνεται και εισπράττεται από το Τελωνείο σύμφωνα με την 

τελωνειακή και δασμολογική νομοθεσία.  

Επίσης, με την παραγρ. 2 του άρθρου 23 του παραπάνω Κώδικα, κατά 

την εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών αναστέλλεται η είσπραξη του 

οφειλόμενου Φ.Π.Α., ο οποίος καταβάλλεται κατά το στάδιο της διανομής 

τους στη χώρα μας από τον εισαγωγέα ή εάν δεν υπάρχει εισαγωγέας, 

από το πρακτορείο διανομής τύπου, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει,  

από τον παραλήπτη τους.  
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2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, στην 

παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που ενεργούν οι εκδοτικές και 

εισαγωγικές επιχειρήσεις, ως φορολογητέα αξία αυτών λαμβάνεται η τιμή 

λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, ενώ σύμφωνα 

με το άρθρο 20 του ανωτέρω Κώδικα η φορολογητέα αξία των 

εισαγομένων στα οποία περιλαμβάνονται και οι εφημερίδες και τα 

περιοδικά διαμορφώνεται με βάση τη δασμολογητέα αυτών αξία, όπως 

αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες τελωνειακές κοινοτικές διατάξεις 

και η οποία δασμολογητέα αξία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ.1 του αρ.20 του Κώδικα. 

 

3. Κατόπιν των ανωτέρω κατά την εισαγωγή περιοδικών και εφημερίδων: 

  Υποβάλλεται από τον εισαγωγέα το τελωνειακό παραστατικό 

εισαγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις χωρίς 

να εισπράττεται ο αναλογών ΦΠΑ και προς τούτο συμπληρώνεται 

κατά την ηλεκτρονική υποβολή στη θέση 44.1 του Ε.Δ.Ε. στο πεδίο 

«κωδικός ατελείας» ο κωδικός Χ24 

  στη συνέχεια η τελωνειακή αρχή αποστέλλει προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

κάθε μήνα, κατάσταση ανά εισαγωγέα, ή εκτύπωση, θεωρημένες από 

τον προϊστάμενο του τελωνείου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 

αποκλειστικά τα κατωτέρω στοιχεία :  

  Την επωνυμία και ΑΦΜ του Εισαγωγέα 

  Τα σχετικά ανά αύξοντα αριθμό καταχώρισης (MRN) Τελωνειακά 

      Παραστατικά και την  ημ/νία καταχώρισής τους 

  Την χώρα αποστολής των αγαθών 

  Τον εκδότη του τιμολογίου  

  Τον αριθμό και την ημ/νία του σχετικού τιμολογίου  

  Την αξία και  το νόμισμα του Τιμολογίου  

  Την Φορολογητέα αξία του Τελωνειακού Παραστατικού 

  Την αξία του ΦΠΑ που βρίσκεται σε αναστολή 

 Για τις εκκρεμότητες που πιθανόν έχουν συσσωρευτεί  στα τελωνεία, 

ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.  

 

4. Σημειώνεται ότι αν στην ίδια συσκευασία των εισαγομένων εφημερίδων ή 

περιοδικών περιέχονται και άλλα είδη (π.χ. CD, DVD, κ.λ.π.) τα οποία 

διανέμονται με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, πρέπει δεδομένου ότι τα 

είδη αυτά υπάγονται στις κατ΄ ιδίαν αυτών δασμολογικές κλάσεις, ο 

επ΄αυτών (CD κ.λ.π.) ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις (δασμοί κ.λ.π.) να 

βεβαιώνονται και εισπράττονται  άμεσα  από την τελωνειακή αρχή, κατά 

την έκδοση της άδειας παράδοσης των εφημερίδων και περιοδικών.  
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5. Τέλος διευκρινίζεται ότι ο φόρος του οποίου η είσπραξη αναστέλλεται 

κατά την εισαγωγή των εφημερίδων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του 

Κώδικα ΦΠΑ, καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση της οικείας 

φορολογικής περιόδου και εφόσον υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης εκπίπτεται 

με την ίδια δήλωση.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω καταργείται η αρ. πρωτ. Θ.653/32/15.3.2007 ΔΥΟ. 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ/Η ΣΟΤ  

ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΙΟΙΚΗΗ         

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

 

 

Ι. ΜΠΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  Όλες τις Τελωνειακές  Αρχές 

2.  Τελωνειακές Περιφέρειες 

3.  Όλες τις Δ.Ο.Υ. 

 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.         ΕΛΥΤ Αττικής- Θεσσαλονίκης 

2.         Δ/νση Υ.Π.Σ.Τ. 

3.         Οικονομικές Επιθεωρήσεις 

ΑΔΑ: Ω396Η-Ε3Β



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

4.         Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 

5.    Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων  

6.         Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιά, 

Θεσσαλονίκης 

7.         Εμπορικοί Σύλλογοι  Πειραιά, Θεσσαλονίκης 

8.          Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

9.        Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

10.        Ομοσπονδία  Εκτελωνιστών Ελλάδος  

11.       Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών- Πειραιά 

12.       Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης 

 

 

 

ΙΙΙ.ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού  

2. Γραφείο  Γεν.Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

3. Γραφεία κ. κ. Γεν. Διευθυντών 

4. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

5. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

6. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης φορολογίας/Τμ.Α΄ (5) 

7. Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ – Τμ.Δ΄ (5) 

8. Δ/νση Στρατηγικών Ελέγχων και Παραβάσεων 

9. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 

10. Αυτοτελές τμήμα νομικής Υποστήριξης της ΓΓΔΕ 
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