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ΘΔΜΑ:  Φορολογική μεηατείριζη δαπανών αγοράς αγαθών ποσ πραγμαηοποιούνηαι 

από εηαιρείες με έδρα ζε κράηη μη ζσνεργάζιμα ή με προνομιακό 

θορολογικό καθεζηώς, μέζω ηριγωνικών ζσναλλαγών. 

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πξνο ηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, 

ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/1994, 

νξίδεηαη κεηαμύ άιισλ όηη ην θαζαξό εηζόδεκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνύλ βηβιία κε 

απινγξαθηθή ή δηπινγξαθηθή κέζνδν εμεπξίζθεηαη ινγηζηηθώο κε έθπησζε από ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα θαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 51Α θαη 51Β ηνπ  ίδηνπ 

λόκνπ, ηεο αμίαο ησλ πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζώο θαη ησλ 

άιισλ εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθέο δαπάλεο 

επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, αζθάιεηαο θιπ. 

2. Πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/1994, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ λ. 3842/2010 θαη έρεη εθαξκνγή, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 14 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ, 

γηα θέξδε ηζνινγηζκώλ πνπ θιείλνπλ κε εκεξνκελία 31.12.2010 θαη κεηά, νξίδεηαη, όηη ε αμία 

ησλ πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζώο θαη ησλ άιισλ 

εκπνξεύζηκσλ αγαζώλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηδηθέο δαπάλεο επεμεξγαζίαο, 

απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, αζθάιεηαο θιπ., δελ αλαγλσξίδνληαη όηαλ θαηαβάιινληαη ή 
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Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312 

ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

ΠΟΛ.: 1198 

 

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. 

 

Αζήλα, 21 Απγνύζηνπ 2013 

ΑΔΑ: ΒΛΩ3Η-Υ2Ν



2 
 

νθείινληαη ζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηόηεηα 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή εμαληιήζεθε ζηελ ηηκνιόγεζή ηεο θαη ε παξάδνζε ησλ 

αγαζώλ ή ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ δηελεξγήζεθε από ηξίην πξόζσπν. 

3. Με ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4110/2013 θαηαξγήζεθε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2238/1994. Ζ θαηάξγεζε απηή ηζρύεη, 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.4110/2013, γηα δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη από ην νηθνλνκηθό έηνο 2013 (ρξήζε 2012) θαη κεηά. 

4. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51Β ηνπ λ.2238/1994, όπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ  λ.3842/2010 θαη ηζρύεη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 

5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ από 1.1.2010, νξίδεηαη κεηαμύ άιισλ όηη, νη δαπάλεο γηα ηελ 

αγνξά αγαζώλ ή ηε ιήςε ππεξεζηώλ πνπ θαηαβάιινληαη ή νθείινληαη πξνο θπζηθό ή 

λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή 

πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν, δελ αλαγλσξίδνληαη 

σο δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο ή από ην θνξνινγεηέν 

εηζόδεκά ηνπο, εθηόο αλ ν ελδηαθεξόκελνο απνδείμεη όηη νη δαπάλεο απηέο αθνξνύλ 

πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά θεξδώλ ή 

εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίνπ κε ζθνπό ηε θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή (ην καρεηό ηεθκήξην 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3943/2011 θαη έρεη εθαξκνγή, ζύκθσλα  κε 

ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, από ηόηε πνπ ίζρπζε ην άξζξν 51Β). 

Σα αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, εθαξκόδνληαη θαη 

όηαλ θαηαβάιινληαη ή νθείινληαη πνζά πξνο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, 

πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ή πξαγκαηηθή έδξα ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε 

θξάηνο πνπ ππόθεηηαη ζε πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο.  

 5. Δπίζεο κε ηελ ΠΟΛ.1225/26.10.2011 εγθύθιηό καο, παξαζρέζεθαλ γεληθόηεξεο 

νδεγίεο γηα ηηο πιεξσκέο ζε θπζηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο κε ζπλεξγάζηκσλ 

θξαηώλ ή θξαηώλ κε πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο θαζώο θαη ηελ απόδεημε ηνπ 

καρεηνύ ηεθκεξίνπ ζε πεξίπησζε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί όηη ε 

ζπλαιιαγή πξαγκαηηθά έρεη ιάβεη ρώξα θαη έρεη απνθέξεη πξαγκαηηθό νηθνλνκηθό όθεινο 

ζηελ επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.  

 6. Καηόπηλ ηνύησλ, θαηά ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθώλ ειέγρσλ ησλ αλέιεγθησλ 

ρξήζεσλ 2010 θαη 2011, γηα ηηο νπνίεο εθαξκόδνληαλ παξάιιεια νη δηαηάμεηο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 θαη ηνπ άξζξνπ 51Β ηνπ 

λ.2238/1994 θαη ζε πεξίπησζε ύπαξμεο ζπλαιιαγώλ κε θξάηε κε ζπλεξγάζηκα ή κε 

πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη θάζε ζηνηρείν ηεο ειεγρόκελεο 

επηρείξεζεο πνπ απνδεηθλύεη όηη νη ελ ιόγσ ζπλαιιαγέο είλαη πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο 

(καρεηό ηεθκήξην), ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δόζεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1225/26.10.2011 
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εγθύθιηό καο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίδεηαη αζθαιήο θξίζε σο πξνο ηε κε δηάπξαμε 

θνξναπνθπγήο ή θνξνδηαθπγήο. 

Δμάιινπ, ζε θάζε πεξίπησζε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα εθηηκώληαη ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη λα εμεηάδεηαη ε παξαγσγηθόηεηα ηεο εθάζηνηε δαπάλεο, 

δειαδή θαηά πόζνλ απηή ελεξγείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο απνζηνιήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

έθπησζε ή κε απηώλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ειεγρόκελεο επηρείξεζεο. 

 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο, θάζε άιιε δηαηαγή κε αληίζεην πεξηερόκελν παύεη 

λα ηζρύεη. 

 

 

 

 

  

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 

 

Ακριβές Ανηίγραθο 

Η Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας 

 

            Ακριβές Ανηίγραθο 

Η Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας 
 Αθξηβέο αληίγξαθν 
Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
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Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

4. Γ.Γ.Π.. – Γηεύζπλζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 

4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, 

Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θ. Θενράξε 

4. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα θαο  Παπαθσλζηαληίλνπ 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

8. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 

8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α’ (3), Β’ (10), Γ’ (2) 

9. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο  

10. Γξαθείν θ. Γηεπζπληή Γ12 
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