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ΘΔΜΑ: Αναγραθή ηοσ ΦΠΑ ζηο θορολογικό ζηοιτείο ποσ εκδίδεηαι καηά ηην 
παράδοζη αγαθών ζηο εζωηερικό ηης τώρας με αναζηολή καηαβολής ηοσ 
ΦΠΑ, καηόπιν τορήγηζης άδειας αναζηολής καηαβολής ΦΠΑ καηά ηην 
ειζαγωγή, ζύμθωνα με ηο άρθρο 29.4.α ηοσ ν. 2960/2001   

  
  
 Καηά ην δεύηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 35.1.ε) ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (λ.2859/00), όπωο 
ηζρύεη, ν ιήπηεο ηωλ αγαζώλ ππνθείκελνο ζην θόξν, πνπ δηαζέηεη ΑΦΜ/ΦΠΑ, ζην 
εζωηεξηθό ηεο ρώξαο αλεμαξηήηωο ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζήο ηνπ είλαη ππόρξενο ζην 
θόξν, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ηωλ αγαζώλ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε 
ρώξα θαη έρεη ιάβεη άδεηα ν ίδηνο ή επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζηνλ ίδην όκηιν γηα αλαζηνιή 
θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ θαηά ηελ εηζαγωγή αγαζώλ ζηελ Διιάδα, ζύκθωλα κε ηελ 
παξάγξαθν 4.α΄ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2960/2001. 
 

ύκθωλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΑΤΟ ΠΟΛ 1126/13, ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγωγή 
αγαζώλ θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηξνθήο ηεο ππνρξέωζεο γηα ηηο 
παξαδόζεηο αγαζώλ ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο, ν πωιεηήο  θαηά ηελ παξάδνζε ηωλ 
αγαζώλ εθδίδεη θνξνινγηθό ζηνηρείν ζην νπνίν αλαγξάθεη ηνλ αλαινγνύληα ΦΠΑ, ν 
νπνίνο όκωο δελ εηζπξάηηεηαη. 
 

Δληνύηνηο, ζηελ εγθύθιην ΠΟΛ.1267/13 κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4211/28.11.2013 (ΦΔΚ 256A΄), ζρεηηθά θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ άξζξνπ 35.1.ε ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, αλαθέξεηαη όηη ζην θνξνινγηθό ζηνηρείν πνπ 
εθδίδεηαη ζηελ πεξίπηωζε ηεο κεηέπεηηα παξάδνζεο ηωλ αγαζώλ ζην εζωηεξηθό ηεο 
ρώξαο από νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κέινο ηνπ ίδηνπ νκίινπ ε νπνία δηαζέηεη άδεηα 
αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγωγή ηωλ αγαζώλ, δελ αλαγξάθεηαη ν 
ΦΠΑ, νδεγία ε νπνία δόζεθε εθ παξαδξνκήο.   

 
Ωο εθ ηνύηνπ, κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη όηη είλαη ππνρξεωηηθή ε αλαγξαθή 

ηνπ θόξνπ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ αλωηέξω 

Αζήλα, 10.12.2014 
Αξ. Πξωη: ΠΟΛ. 1252 
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αλαθεξόκελε ΑΤΟ, παξόηη ν θόξνο δελ εηζπξάηηεηαη. Ωζηόζν, γηα ιόγνπο ρξεζηήο 
δηνίθεζεο γίλεηαη δεθηό όηη δελ επέξρνληαη επηπηώζεηο  από ηε κε αλαγξαθή ηνπ θόξνπ 
ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ην δηάζηεκα από ηελ έθδνζε ηεο εγθπθιίνπ (20.12.2013) θαη 
κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο. 

 
 

Η Γενική Γραμμαηέας Γημ. Δζόδων                          
                    Αικ. αββαΐδοσ    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
Ι.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄, αξηζ. 1 θαη 3. 
2. Απνδέθηεο Πίλαθα Σ΄, κόλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο). 
4. Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρώξεζε ζην INTERNET. 
 
ΙΙ.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ  ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Απνδέθηεο Πίλαθα  Α΄ εθηόο ηνπ αξηζ. 4.  
2.     »        »     Σ΄ κόλν νη αξηζ. 2 θαη 6. 
3.   »        »     Ε΄ κόλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 
4.   »             »  Ζ΄. 
5.        »             »      Θ΄ κόλν νη αξηζ. 3 θαη 14.  
6.        »            »     ΗΑ΄ εθηόο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά   
     γξαθεία.    
7.        »            »     ΗΒ΄.    
8.        »           »       ΗΓ΄. 
9.        »             »       ΗΔ΄. 
10.        »            »       ΗΣ΄. 
11.        »             »       ΗΕ΄. 
12.      »            »    ΗΖ΄. 
13.      »             »       ΗΘ΄ εθηόο ηωλ αξηζ. 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37,   
     40. 
14.      »            »    Κ΄. 
15.   »            »    ΚΑ΄. 
16.      »             »       ΚΒ΄. 
17.      »             »       ΚΓ΄. 
18. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». 
 
 
 

   ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ 
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ΙΙΙ.  ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ  
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ  
5. Γξαθείν Γελ. Γξακ. Πιεξ. πζη. 
6. Γξαθεία θ. θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ. 
7. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ. 
8. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ. 
9. ΓΔΦΠΝ/Β΄-Α΄(10) 
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