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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα τρίτη, ενημερωμένη έκδοση, του βιβλίου με τίτλο «Φόρος  Προστιθέ-
μενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή», επαναλαμβάνεται η προσπάθεια των προηγου-
μένων εκδόσεων, δηλαδή, της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του Κώδικα του Φό-
ρου Προστιθέμενης Αξίας, μέσα από μία συστηματική παρουσίαση των διατάξεων 
του Ν 2859/2000, με παραδείγματα, εφαρμογές και σχόλια. 

Όπως είναι γνωστό, ο φόρος επί της προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας γενικός 
έμμεσος φόρος που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή των αγαθών και λήπτη των 
υπηρεσιών. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε με τον Ν 1642/1986, προς αντικατάσταση 
σειράς άλλων έμμεσων φόρων (Φόρος Κύκλου Εργασιών - Φ.Κ.Ε., φόροι πολυτε-
λείας, ειδικοί φόροι σε κατηγορίες προϊόντων κ.λπ.), με έναρξη εφαρμογής των δι-
ατάξεών του από 1/1/1987. Είναι γεγονός ότι εκείνη την περίοδο, εξαιτίας της νέας 
φιλοσοφίας και των καινοτομιών, αλλά και των ιδιότυπων κανόνων λειτουργίας 
του φόρου, προκλήθηκε σύγχυση στην αγορά, δεδομένου ότι μεταβλήθηκαν και 
αυξήθηκαν οι λογιστικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών και επιχειρήσεων, τόσο 
ως προς την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών στοιχείων, όσο 
και ως προς την γενικότερη οργάνωση των Λογιστηρίων. 
Ωστόσο, η μεγάλη αποτελεσματικότητα της απόδοσης του φόρου, ως προς τα κρατι-
κά έσοδα, αλλά και η δυνατότητα που δόθηκε στην Πολιτεία μέσω διάφορων νομο-
θετικών ρυθμίσεων να επιτύχει δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους των έμ-
μεσων φόρων, κυρίως με την χρήση χαμηλών συντελεστών επιβολής του φόρου σε 
ευρείας κατανάλωσης αγαθά και υπηρεσίες, δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθή-
κες για μια επιτυχημένη δημοσιονομική εικόνα. 
Περαιτέρω, εμφανίστηκε και η ανάγκη προσαρμογής του νέου, τότε, νόμου στα 
«ευρωπαϊκά πρότυπα», εξαιτίας των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας μας, 
αλλά και της ιδιαίτερης προετοιμασίας των χωρών - μελών για την μελλοντική έντα-
ξη στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα (ευρώ). Συνεπώς, αρχίζουν να καταγράφονται οι 
πρώτες δυσκολίες εφαρμογής του νέου φόρου στην Οικονομία, από την άποψη της 
διαχείρισης, αλλά και των πολιτικών επιλογών. Αναρίθμητες οι αλλαγές και οι τρο-
ποποιήσεις στον αρχικό νόμο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, έρχεται η οριστική 
ανατροπή στο τελωνειακό καθεστώς των χωρών - μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ν 2093/1992), με την κατάργηση του τελωνειακού ελέγχου σε επίπεδο χωρών - με-
λών. 
Ακολούθως, καταργείται ο ΚΦΣ (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων, ΠΔ 99/1977) 
και την θέση του παίρνει ο ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), ο οποίος προσαρμόζεται στις νέες 
συνθήκες και καταβάλλεται προσπάθεια από πλευράς πολιτείας να διαμορφωθεί 
ένα νέο «προφίλ» των επιχειρήσεων σε επίπεδο λογιστικής οργάνωσης και παρου-
σίασης φορολογητέων αποτελεσμάτων, ζήτημα που δυστυχώς εμποδίζεται με την 
διατήρηση των τυπολατρικών διατάξεων για την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοι-
χείων. Καθιερώνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ενδοκοινοτικές συναλλα-
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γές (αποκτήσεις/παραδόσεις αγαθών - λήψεις/παροχές υπηρεσιών) και το πληρο-
φοριακό σύστημα VIES που αποτελούσαν για εκείνη την εποχή νέες έννοιες και νέα 
δεδομένα στην διακίνηση των αγαθών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και στο εσωτερικό της χώρας μας. Έκτοτε, επήλθε μεγάλος αριθμός τροποποι-
ήσεων και μεταβολών στον αρχικό νόμο. 
Φθάσαμε στο έτος 2000, οπότε κωδικοποιούνται οι μέχρι εκείνη την εποχή διατά-
ξεις σε ενιαίο κείμενο και δημοσιεύονται στο ΦΕΚ Α΄ 248 της 7/11/2000 και με αριθ-
μό νόμου 2859. Οι επόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, μέχρι και τον N 4484/1.8.2017, 
εντάσσονται στην κωδικοποίηση των διατάξεων για τον ΦΠΑ, όπως παρουσιάζο-
νται στην παρούσα έκδοση. 
Η δομή της νέας αυτής έκδοσης βοηθά τόσο στην αναζήτηση, όσο και στη τεκμηρί-
ωση των ενσωματωμένων αλλαγών στον κωδικοποιημένο νόμο. Στο πρώτο μέρος, 
παρουσιάζεται η ερμηνεία με την συστηματική ανάλυση των διατάξεων του κωδι-
κοποιημένου νόμου, όπως σήμερα ισχύει, με πλήθος παραδειγμάτων. Ακολουθεί 
η, κατά κεφάλαιο, παράθεση της κωδικοποίησης των διατάξεων του Ν 2859/2000, 
ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου, παρουσιάζονται σχετικά σχόλια, εφαρμογές και πε-
ραιτέρω παραδείγματα, για την αποσαφήνιση κυρίως των ουσιαστικών, αλλά και 
τυπικών διατάξεων του νόμου. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα Παραρτήματα του νό-
μου που αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα των διατάξεών του, είναι πλήρως 
ενημερωμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις. 
Στη συνέχεια, παρατίθεται η σχολιασμένη νομολογία, καθώς και ευρετήριο που βο-
ηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει. 
Πιστεύουμε ότι και η έκδοση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο φορολογικό εγχειρίδιο για 
λογιστές φοροτεχνικούς και νομικούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φο-
ρολογίας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού βο-
ηθήματος, για όσους σπουδάζουν Φορολογία και Λογιστική. 
Εκτίμησή μας είναι πως σε σημαντικό βαθμό έχουμε επιτύχει τους στόχους που αρ-
χικά θέσαμε για την παρουσίαση αυτού του δύσκολου φορολογικού αντικειμένου. 
Τυχόν παραλείψεις, όπως είναι αυτονόητο, αποτελεί δική μας ευθύνη και αναμέ-
νουμε καλόπιστη κριτική για την πλήρωση ενδεχόμενων κενών. 
Τέλος, ευχαριστούμε όλους όσους ασχολήθηκαν με την επιμέλεια και την διόρθωση 
των κειμένων, σε συνδυασμό με τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους, ώστε να έχουμε, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, ένα άριστο αποτέλεσμα.

Αθήνα, Νοέμβριος 2017  
Nίκος Σγουρινάκης, Κώστας Κουνάδης
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Παραδείγματα:

1. Ατομική επιχείρηση που ασχολείται με την εμπορία επίπλων, χρησιμοποιεί 
ΦΙΧ για την μεταφορά των εμ/των στους πελάτες της. Εάν το ΦΙΧ χρησιμοποι-
ηθεί για την μεταφορά π.χ. οικοσκευής του επιχειρηματία, πρέπει να προσδι-
ορισθεί το ποσό του ΦΠΑ του κόστους της μεταφοράς αυτής και να εκδοθεί 
το στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών προκειμένου η επιχείρηση να το 
αποδώσει στο δημόσιο, αφού για το ποσό αυτό δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης.

Πώς υπολογίζεται το ποσό του ΦΠΑ για την έκδοση του Στοιχείου Ιδιοχρησι-
μοποίησης Υπηρεσιών.

Με βάση το άρθρο 19 παρ. 2α, το ποσό του ΦΠΑ στο ανωτέρω παράδειγ-
μα, υπολογίζεται με βάση το συνολικό κόστος των αγαθών ή υπηρεσιών που 
χρησιμοποιούνται κατά τον χρόνο εκτέλεσης της πράξης αυτής (ανάλωση 
καυσίμων κ.λπ.), για το οποίο πρέπει να εκδοθεί το Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποί-
ησης Υπηρεσιών.

2. Ο πολιτικός μηχανικός Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη 
στον ΦΠΑ) στη φορολογική περίοδο του 1ου Τριμήνου 2016 πραγματοποιεί 
μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες πράξεις:

Ι. Εκπονεί μελέτη για την ανέγερση της εξοχικής του κατοικίας.

ΙΙ. Εκπονεί μελέτη, χωρίς αμοιβή, για την δημιουργία πλατείας και παιδικής 
χαράς στο χωριό από το οποίο κατάγεται.

ΙΙΙ. Βοηθά στην σύνταξη μελέτης για την ανέγερση κατοικίας του υπαλλήλου 
του Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ.

Σε όλες αυτές τις πράξεις παρόλο ότι δεν εισπράττεται αντάλλαγμα για τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες και με την προϋπόθεση ότι ο μηχανικός έχει εκπέ-
σει το ΦΠΑ των αντίστοιχων δαπανών, απαιτείται να εκδοθεί το Στοιχείο ιδι-
οχρησιμοποίησης υπηρεσιών κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 9 και της ΑΥΟ: Π. 
7545/791/7.11.1986 καθόσον οι πράξεις αυτές θεωρούνται φορολογητέες προ-
κειμένου ν’ αποδοθεί στο δημόσιο ο ΦΠΑ που εκπέστηκε χωρίς να έχει στις συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις τέτοιο δικαίωμα ο μηχανικός.

7. Εισαγωγή αγαθών
1. Τα άρθρα 9 και 10 της συνθήκης της Ρώμης, στην οποία αναφέρεται η παρ. 1 
του άρθρου 10, ορίζουν ότι στο εσωτερικό της Κοινότητας κυκλοφορούν ελεύ-
θερα αγαθά καταγωγής των κρατών - μελών, καθώς επίσης και αγαθά προέλευ-

http://?.?p/
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σης τρίτων προς την Κοινότητα χωρών, που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφο-
ρία, δηλαδή αγαθά τα οποία επιβαρύνθηκαν με δασμούς, φόρους ισοδύναμου 
αποτελέσματος, εισφορές και άλλες δασμολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες τελωνειακές διατάξεις.

Εάν συνεπώς υπάρχουν αγαθά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, δηλαδή 
δεν κατάγονται από τα κράτη - μέλη ή δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, θεω-
ρούνται ότι προέρχονται από τρίτες προς την Κοινότητα χώρες και έχουν εφαρμογή οι 
περί εισαγωγής διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τα αγαθά που προέρχονται από τα κοι-
νοτικά εδάφη που αναφέρονται στην παρ. 2α του παραρτήματος II του νόμου.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 3, ορίζεται ότι τα αγαθά που βρίσκονται στη χώρα 
μας και τελούν σε κάποιο ανασταλτικό καθεστώς των εδαφίων αα’ και ββ’ της 
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 21 ή σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με ολι-
κή απαλλαγή (ΦΠΑ και εισαγωγικό δασμό) ή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετα-
κόμισης ή εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης ή προέρχονται από τα εδά-
φη που αναφέρονται στην παρ. 2 του Παραρτήματος II του νόμου, η εισαγωγή 
αυτών στο εσωτερικό της χώρας θεωρείται ότι συντελείται κατά τη θέση τους σε 
ελεύθερη κυκλοφορία ή ανάλωση.

Δεν θεωρείται ως εισαγωγή αγαθών, αλλά ως ενδοκοινοτική απόκτηση και 
κατά συνέπεια δεν θα εφαρμόζονται οι τελωνειακές διαδικασίες, εκτός αν προ-
βλέπεται αντίθετη ρύθμιση, στις περιπτώσεις που από άλλο κράτος - μέλος απο-
στέλλονται αγαθά και παραλαμβάνονται στην Ελλάδα από επιχείρηση ή και 
άλλο πρόσωπο, σε ορισμένες περιπτώσεις.

3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι συναλλαγές από και προς το Μονακό, καθώς και 
τη νήσο Μαν, θεωρούνται ότι είναι συναλλαγές από και προς τη Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα (Πολ. 1282/1992).

8.  Πράξεις που θεωρούνται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

i.  Παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο 
στον φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του

Πρόκειται για μετακινήσεις αγαθών, με σκοπό την αποθεματοποίησή τους στο 
εσωτερικό της χώρας και τη μεταγενέστερη πώλησή τους, όταν πρόκειται για 
εμπορεύσιμα αγαθά, ή τη χρησιμοποίησή τους στο εσωτερικό της χώρας, όταν 
πρόκειται για επενδυτικά αγαθά, τα οποία μεταφέρονται από την έδρα σε υπο-
κατάστημα ή μεταξύ υποκαταστημάτων. Οι μετακινήσεις των αγαθών αυτών 
αποτελούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις στο κράτος της αποστολής των αγαθών 
και ως τέτοιες απαλλάσσονται από το φόρο και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στο 
κράτος της άφιξης των αγαθών και ως τέτοιες υπόκεινται στο φόρο.
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Παραδείγματα:

1. Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα αποστέλλει στο εσωτερικό της χώρας, 
από το υποκατάστημά της στη Γαλλία εμπορεύματα, που αγόρασε εκεί, με σκοπό να 
τα μεταπωλήσει στην Ελλάδα. Η παραλαβή των εμπορευμάτων στην Ελλάδα αποτε-
λεί ενδοκοινοτική απόκτηση και υπάγεται σε φόρο στο εσωτερικό της χώρας.

2. Υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος στην Ελλάδα μεταφέρει από τη Γαλ-
λία ένα μηχάνημα που το χρησιμοποιούσε σε κατάστημα που διατηρεί εκεί, 
προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα. Η παραλαβή του μηχανή-
ματος αυτού στην Ελλάδα αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση. Διευκρινίζεται 
ότι αν ο παραπάνω υποκείμενος είχε εισάγει το μηχάνημα αυτό στη Γαλλία 
από την Αμερική όφειλε να καταβάλλει το φόρο κατά την εισαγωγή του μηχα-
νήματος στη Γαλλία. Αν στη συνέχεια μεταφέρει το μηχάνημα στην Ελλάδα για 
να το χρησιμοποιήσει στην επιχείρησή του στην Ελλάδα, η μεν αποστολή του 
μηχανήματος από τη Γαλλία αποτελεί ενδοκοινοτική παράδοση από Γαλλία 
προς την Ελλάδα και για την πραγματοποίησή της πρέπει αυτός να έχει ΑΦΜ/
ΦΠΑ στη Γαλλία, η δε παραλαβή του μηχανήματος αυτού από τον ίδιο αποτε-
λεί στην Ελλάδα ενδοκοινοτική απόκτηση, φορολογητέα στο εσωτερικό της 
χώρας. Με τον τρόπο αυτό έχει τη δυνατότητα να συμψηφίσει το φόρο της ει-
σαγωγής στη Γαλλία, στην περίπτωση που ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη 
στο φόρο στη Γαλλία, ή να ζητήσει την επιστροφή του, στην περίπτωση που 
δεν έχει τη δυνατότητα να το συμψηφίσει, καθόσον η ενδοκοινοτική παράδο-
ση που πραγματοποίησε στη συνέχεια προς την Ελλάδα αποτελεί μεν πράξη 
απαλλασσόμενη αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

ii.  Παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο 
μη υποκείμενο στο φόρο

Παράδειγμα:

Έστω ότι ελληνική επιχείρηση ιατρικό κέντρο, αγοράζει από την Ιαπωνία ένα ιατρι-
κό μηχάνημα και ορίζεται ως τόπος παράδοσης του μηχανήματος ένα άλλο κρά-
τος μέλος, π.χ. Η Γερμανία. Με την εισαγωγή του ιατρικού μηχανήματος στη Γερμα-
νία το ιατρικό κέντρο καταβάλλει τους δασμούς και φόρους που επιβάλλονται στη 
χώρα αυτή. Στη συνέχεια, το ιατρικό κέντρο μεταφέρει το ιατρικό μηχάνημα από τη 
Γερμανία στην Ελλάδα. Η παραλαβή των μηχανημάτων στην Ελλάδα αποτελεί εν-
δοκοινοτική απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας και η κλινική υποχρεούται να κα-
ταβάλει το ΦΠΑ που αναλογεί στη αξία του μηχανήματος με την προϋπόθεση ότι η 
αξία του μηχανήματος υπερβαίνει το όριο των 10.000 ευρώ, το ιατρικό κέντρο έχει 
ενταχθεί προαιρετικά στο σύστημα VIES. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η 
αξία του μηχανήματος δεν έχει υπερβεί το ποσό των 10.000 ευρώ και εφόσον το 
ιατρικό κέντρο δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα VIES προαιρετικά, τότε δεν υπάρχει 
υποχρέωση για καταβολή φόρου στην Ελλάδα λόγω ενδοκοινοτικής απόκτησης.
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9. Ειδικές περιπτώσεις
i.  Παραλαβή αγαθού από κοινοτική επιχείρηση με τιμολόγιο 
από τρίτη χώρα

Έλληνας υποκείμενος στο φόρο και κάτοχος κοινοτικού ΑΦΜ παραγγέλλει από 
εταιρεία στην Αμερική ιατρικό μηχάνημα. Αντίστοιχα ο Αμερικανός το παραγ-
γέλλει από Ολλανδία και δίνει εντολή να το αποστείλουν στην Ελλάδα. Ο Έλλη-
νας τι υποχρεώσεις έχει; Πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση; Υπάρ-
χουν άλλες υποχρεώσεις;

Στην περίπτωση αυτή η συναλλαγή θεωρείται, κατ’ αρχήν, και αντιμετωπίζεται 
για τις ανάγκες του ΦΠΑ ως ενδοκοινοτική συναλλαγή, δεδομένου ότι τα αγαθά 
αποστέλλονται από εταιρεία εγκατεστημένη εντός της κοινότητας στην Ελληνική 
επιχείρηση. Κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αφορούν τις ενδο-
κοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, δηλαδή:

α) τόπος φορολογίας θεωρείται η Ελλάδα,

β) η απόκτηση δηλώνεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικείας περιόδου 
(με τη διαδικασία της χρεοπίστωσης του ΦΠΑ),

γ) η συναλλαγή πρέπει να δηλωθεί στο σύστημα VIES και

δ) να υποβληθεί δήλωση INTRASTAT, εφ’ όσον η επιχείρηση υπερβαίνει το 
ετήσιο όριο αφίξεων αγαθών (κατώφλι).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η παραπάνω ρύθμιση είναι στο τιμο-
λόγιο του πωλητή που έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ να αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του 
φορολογικού αντιπροσώπου σε Κράτος-Μέλος και στην προκειμένη περίπτωση 
της εγκατεστημένης στην Ολλανδία επιχείρησης που αποστέλλει τα αγαθά (σχε-
τική: Πολ. 1091/1994).

Επί τυχόν παράλειψης του Αμερικάνου προμηθευτή να εκπληρώσει την υπο-
χρέωσή του αυτή (αναγραφή του ΑΦΜ/ΦΠΑ της Ολλανδικής επιχείρησης), θα 
πρέπει η Ελληνική επιχείρηση να καταβάλει τον αναλογούντα στη συναλλαγή 
ΦΠΑ είτε στο Τελωνείο, είτε εφ’ όσον αυτό δεν είναι εφικτό (λόγω του τρόπου 
μεταφοράς) με την υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ μέχρι την 15η ημέρα του 
επομένου μήνα της συναλλαγής.

ii. Πώληση αγαθού σε κράτος - μέλος με παράδοση στην Ελλάδα

Ελληνική εταιρεία πραγματοποιεί πώληση εμπορευμάτων σε εταιρεία της Κύ-
πρου, και αυτή με τη σειρά της ενοικιάζει τα εμπορεύματα σε εταιρεία στην Ελ-
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λάδα. Επομένως η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνει απ’ ευθείας στην Ελ-
λάδα. Πώς χειρίζεται η πρώτη εταιρεία (πωλητής) το ζήτημα του ΦΠΑ:

Το βασικό κριτήριο βάσει του οποίου σε μία ενδοκοινοτική συναλλαγή καθο-
ρίζεται ο τόπος στον οποίο θα φορολογηθεί η προστιθέμενη αξία, είναι ο τόπος 
παράδοσης των αγαθών. Συγκεκριμένα στην παρ. 1 του άρθρου 13 του κώδικα 
ΦΠΑ αναφέρεται ότι «η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο 
εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέ-
ωσης τα αγαθά βρίσκονται:

        α) στο εσωτερικό της χώρας

        β) πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τραίνο

Επίσης, στην ερμηνευτική εγκύκλιο 10/10.7.1987 του αρχικού νόμου για την 
εφαρμογή του ΦΠΑ στη χώρα μας (Ν 1642/1986), έχει διευκρινιστεί και δεν έχει 
αναιρεθεί έως σήμερα, ότι για να διαπιστωθεί αν μία συγκεκριμένη περίπτωση 
παράδοσης αγαθού γίνεται στην Ελλάδα, ώστε να θεμελιώνεται έτσι δικαίωμα 
του Ελληνικού Δημοσίου για την επιβολή του φόρου, απαιτείται να εξακριβω-
θεί καταρχήν ποιος είναι ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και 
στη συνέχεια, ποια είναι η ειδική θέση του αγαθού κατά τον χρόνο αυτό. Αν το 
αγαθό βρίσκεται στην Ελληνική επικράτεια κατά τον πιο πάνω χρόνο, τότε θε-
ωρείται ότι η παράδοση πραγματοποιείται στην Ελλάδα ακόμη και αν το αγαθό 
πρόκειται να εξαχθεί ή ακόμη και αν ο προμηθευτής του αγαθού είναι εγκατα-
στημένος στο εξωτερικό (Κεφάλαιο Γ’ άρθρο 11 παρ. 40 της ως άνω ερμηνευτι-
κής εγκυκλίου).

Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο αγοραστής των αγαθών είναι 
εγκατεστημένος σε άλλη χώρα - μέλος, εφ’ όσον η παράδοση των αγαθών πραγ-
ματοποιηθεί στην Ελλάδα, θεωρείται ως τόπος φορολόγησης η Ελλάδα. Έτσι στο 
τιμολόγιο που θα εκδώσει η εν λόγω εταιρεία θα υπολογίσει κανονικά τον ΦΠΑ, 
προκειμένου να τον εισπράξει και να τον αποδώσει στο Δημόσιο, κανονικά με 
την υποβολή της περιοδικής δήλωσης. Ευνόητο είναι, ότι εφ’ όσον κατά τα προ-
ηγούμενα, η συναλλαγή αυτή δεν θεωρείται ενδοκοινοτική, δεν θα περιληφθεί 
στη δήλωση intrastat ή στην δήλωση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων (VIES).

Συμπληρωματικά να επισημάνουμε ότι για την εκμίσθωση των αγαθών αυτών 
από την Κυπριακή εταιρεία θεωρείται επίσης τόπος παροχής της υπηρεσίας η 
Ελλάδα καθώς τόπος φορολόγησης της υπηρεσίας είναι αυτός του τόπου εγκα-
τάστασης του λήπτη της υπηρεσίας και όχι ο τόπος στον οποίο είναι εγκατεστη-
μένος ο παρέχων την υπηρεσία. Έτσι η εκμίσθωση του αγαθού θεωρείται πράξη 
φορολογητέα στην Ελλάδα και υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι ο 
λήπτης - μισθωτής του ενσώματου αγαθού.
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Η δε απόδοση του φόρου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
ΑΥΟ Πολ. 1005/1993 και Πολ. 1115/1993:

• από τον υποκείμενο λήπτη των υπηρεσιών με την περιοδική δήλωση του 
ΦΠΑ (δηλ. με χρεοπίστωση).

• από τον μη υποκείμενο λήπτη με έκτακτη δήλωση.

iii.  Υποχρεώσεις εταιρείας που πρόκειται να ξεκινήσει εισαγωγές 
εμπορευμάτων από χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), ο υπο-
κείμενος στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος πραγματοποιεί ενδοκοινοτι-
κές αποκτήσεις (εισαγωγές αγαθών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
περιγράφονται στα άρθρα 11 και 12 του ως άνω Κώδικα), καθώς και ενδοκοι-
νοτικές παραδόσεις αγαθών (εξαγωγές αγαθών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που απαλλάσσονται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28), έχει τις πα-
ρακάτω υποχρεώσεις:

α) Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα (κάθε μήνα) για τις παραδόσεις αγαθών 
που πραγματοποιεί, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α, της παρ. 1 του άρ-
θρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ.

β) Χρήση για τις συναλλαγές αυτές, του αριθμού φορολογικού του μητρώου 
(ΑΦΜ), με το πρόθεμα EL (ΕΛΛΑΔΑ) πριν από αυτόν, εφόσον δηλώσει στο τμή-
μα μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ την έναρξη ενδοκοινοτικών συναλλαγών (βλ. 
παρακάτω). Επί πλέον, υποχρεούται να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει 
(τιμολόγια κ.λπ.) τον ΑΦΜ-ΦΠΑ (VAT number) του συναλλασσόμενου της άλ-
λης χώρας - μέλους, με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει για αυτήν (βλ. και Πολ. 
1006/2003).

γ) Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT), για τις ενδοκοινοτικές συναλ-
λαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) που πραγματοποιεί για κάθε μήνα.

δ) Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα (κάθε μήνα) για τις ενδοκοινοτικές απο-
κτήσεις αγαθών, που πραγματοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 
και 12 του Κώδικα ΦΠΑ.

Περαιτέρω, όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην ενότητα «Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ», σελ. 10, ο υπο-
κείμενος στον ΦΠΑ, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεταβολών (έντυπο 
Μητρώου Μ2, για φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις κ.λπ. και έντυπο 
Μητρώου Μ3, για μη φυσικά πρόσωπα, εταιρείες κ.λπ.), για οποιαδήποτε μετα-
βολή συμβεί στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

http://?.?p/
http://?.?p/
http://?.?p/
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Μεταβολή θεωρείται και η έναρξη πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλα-
γών, εφόσον δεν είχε δηλωθεί από τον υποκείμενο, κατά την έναρξη των ερ-
γασιών του. Με την κατάθεση της δήλωσης μεταβολής, ο υπόχρεος εντάσσεται 
στο σύστημα VIES, μέσω του οποίου παρακολουθείται και ελέγχεται το ενδο-
κοινοτικό εμπόριο. Με το σύστημα αυτό οι φορολογικές αρχές κάθε κράτους-
μέλουςτης ΕΕ, λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, σχετικά με τον ΑΦΜ των επι-
χειρήσεων, καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία που αφορούν τις ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από τους μηνιαίους πίνακες 
VIES, αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και στη συνέχεια επε-
ξεργάζονται.

Η επεξεργασία αφορά την φορολογική διασταύρωση των δεδομένων, όπως εμ-
φανίζονται στο σύστημα, με βάση τους ΑΦΜ των συναλλασσομένων. Η ως άνω 
δήλωση μεταβολής υποβάλλεται στη ΔΟΥ φορολογίας του υποκειμένου, εντός 
τριάντα (30) ημερών, από τον χρόνο που έγινε η μεταβολή.

Ως προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT (άρθρο 36 παράγρα-
φος 5 περίπτωση γ), όπως ήδη έχει αναφερθεί, αυτή αποστέλλεται μέσω δια-
δικτύου και καθορίζεται με βάση τα στατιστικά κατώφλια εξομοίωσης, που 
ανακοινώνονται από την Γραμματεία της ως άνω Αρχής, κάθε έτος, τόσο για τις 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (αφίξεις), όσο και για τις ενδοκοινοτικές παραδό-
σεις (αποστολές). Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία της αντιπαροχής, 
όπως εμφανίζεται στα σχετικά παραστατικά στοιχεία και αναφέρεται στο ποσό 
που έλαβε ή θα λάβει στο μέλλον, η επιχείρηση - προμηθευτής που βρίσκεται 
στο άλλο κράτος-μέλος. Εφόσον η ως άνω αξία, υπολογίζεται με νόμισμα το €, 
η φορολογητέα αξία στον ΦΠΑ είναι αυτή που αναγράφεται στο τιμολόγιο του 
ξένου οίκου.

Στην περίπτωση όμως που η αξία εκφράζεται σε άλλο νόμισμα εκτός ευρώ, ως 
ισοτιμία του ευρώ προς το άλλο νόμισμα λαμβάνεται η επίσημη τιμή πώλησης 
συναλλάγματος που περιλαμβάνεται στο δελτίο τιμών, το οποίο εκδίδεται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, την προτελευταία Τετάρτη του προηγούμενου μήνα 
και η οποία ισχύει για όλο τον επόμενο μήνα, με την προϋπόθεση ότι σε καμία 
επόμενη Τετάρτη, δεν συνέβη μεταβολή της ισοτιμίας μεγαλύτερη ή μικρότερη 
του 5% (βλέπε και το Έγγραφο 17ης Διεύθυνσης 5037469/8.9.2011).

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την πραγματοποίηση των ενδοκοινοτικών αποκτήσε-
ων, η καταβολή του ΦΠΑ αναστέλλεται. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική επιβά-
ρυνση με ΦΠΑ των αποκτήσεων αυτών, θα συντελεσθεί κατά την, με οποιονδή-
ποτε τρόπο, διάθεση των αγαθών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης, θα 
πρέπει να υπολογίζεται πλασματικός ΦΠΑ, με χρεοπίστωση της φορολογητέας 
αξίας, αλλά και του αναλογούντος ποσού του φόρου, στην οικεία περιοδική δή-
λωση (Πολ. 1037/2004).
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Παράδειγμα:

Έστω ενδοκοινοτική απόκτηση φορολογητέας αξίας 50.000 ευρώ. Το ποσό 
αυτό θα καταχωρισθεί τόσο στις εκροές, όσο και στις εισροές της περιοδικής δή-
λωσης, που αφορά την ως άνω συναλλαγή. Κατ’ αυτήν την έννοια, θα υπολογι-
σθεί πλασματικός ΦΠΑ (+, -) χωρίς να δημιουργεί υποχρέωση απόδοσης, ή δυ-
νατότητα συμψηφισμού. (Βλέπει την λογιστική αντιμετώπιση στο αντίστοιχο άρ-
θρο, στην ενότητα «Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑ-
ΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ», σελ. 11 επ.).

iv.  Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από πρόσωπα που απαλλάσσονται 
του ΦΠΑ

Τα Νομικά Πρόσωπα που ενεργούν απαλλασσόμενες πράξεις από το ΦΠΑ, 
έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές απο-
κτήσεις αγαθών, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό που ορίζεται στην παρ. 2γ, του 
άρθρου 11, του Κώδικα ΦΠΑ (ΚΝ 2859/2000) και το οποίο σήμερα είναι 10.000 
ευρώ:

α) Να υποβάλουν δήλωση μεταβολής, στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για 
την φορολογία τους ΔΟΥ με την οποία θα γνωστοποιούν την πραγματοποίηση 
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, να εγγράφονται στο σύστημα VIES και 
να λαμβάνουν κοινοτικό ΑΦΜ (με την προσθήκη EL). Η δήλωση αυτή υποβάλ-
λεται κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη 
φορολόγηση. Σημειώνεται ότι μετά τη λήψη του κοινοτικού ΑΦΜ, η εταιρεία 
θα πρέπει να γνωστοποιήσει την ύπαρξη αυτού του ΑΦΜ στον προμηθευτή της 
προκειμένου αυτός να μην χρεώνει ΦΠΑ στα τιμολόγια που θα εκδίδει.

β) Να υποβάλουν έκτακτη περιοδική δήλωση ΦΠΑ μόνο για τις περιόδους κατά 
τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μέχρι τη δεκάτη Πέμπτη 
(15η) του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα της ενδοκοινοτικής απόκτη-
σης και να καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στις αποκτήσεις αυτές. Η δήλω-
ση αυτή περιλαμβάνει την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, για 
τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά την ίδια φορολογική περίοδο, κα-
θώς και το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές. Για παράδειγμα εάν η εται-
ρεία αγοράσει κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2014 από τον προμηθευτή της υλι-
κά αξίας 20.000 ευρώ, θα πρέπει να υποβάλει έως την 15/2/2014 έκτακτη πε-
ριοδική δήλωση με την οποία θα καταβάλει τον αναλογούντα ΦΠΑ των 4.600 
ευρώ. Για το σκοπό αυτό θα συμπληρωθούν στη σχετική δήλωση οι κωδικού 
303, 333 και 341.

γ) Να υποβάλουν στατιστική δήλωση (INTRASTAT), για τις ενδοκοινοτικές συ-
ναλλαγές που πραγματοποιούν κάθε μήνα, εφ’ όσον οι συναλλαγές τους ξεπερ-
νούν το στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης.
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δ) Να υποβάλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
αγαθών που πραγματοποιούν κάθε μήνα. 

ε) Τέλος σε περίπτωση παύσης των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων να υποβάλουν 
δήλωση με την οποία γνωστοποιούν την παύση αυτή. Η δήλωση αυτή υποβάλ-
λεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο δεν προβλέπεται η πραγ-
ματοποίηση φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών.

Τα παραπάνω ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ιδίου Νόμου, τα 
εν λόγω Νομικά Πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης 
μόνο για τις περιόδους για τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές απο-
κτήσεις. Δεν έχουν δηλαδή τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου που 
έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, για την υποβολή περιο-
δικής δήλωσης ΦΠΑ κάθε μήνα.

Αν υποθέσουμε ότι οι συναλλαγές δεν ξεπερνούν το όριο των 10.000 ευρώ 
ετησίως, η επιχείρηση δεν έχει καμία από τις παραπάνω υποχρεώσεις. Στην 
περίπτωση αυτή, όμως, ο προμηθευτής της (ο εγκατεστημένος σε χώρα της 
ΕΕ), θα επιβαρύνει τα αγαθά με τον αναλογούντα ΦΠΑ και με τον συντελεστή 
που ισχύει στην χώρα του. Το ποσό αυτό του ΦΠΑ, θα επιβαρύνει το κόστος 
των αγορών. Πάντως, και στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση έχει τη δυνατό-
τητα προαιρετικά να εφαρμόσει τις διαδικασίες που αναφέραμε παραπάνω. 
Για αυτό, κριτήριο, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι ο συντελεστής ΦΠΑ 
που εφαρμόζεται στη χώρα του προμηθευτή. Εάν για παράδειγμα ο συντελε-
στής αυτός είναι 25% και οι ετήσιες αγορές είναι 50.000 ευρώ, η επιχείρηση 
θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 12.500 ευρώ. Αντίθετα εάν λάβει κοινοτικό ΑΦΜ και 
επιβαρυνθεί με τον ΦΠΑ στην Ελλάδα, ο φόρος θα είναι 11.500 ευρώ. Εάν η 
επιχείρηση έχει υπαχθεί στο καθεστώς της παρ.6 του άρθρου 36 και στη συνέ-
χεια λόγω μείωσης των συναλλαγών κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ επι-
λέξει να επιβαρύνεται τον ΦΠΑ εκτός Ελλάδος, ισχύουν τα όσα αναφέρουμε 
στην περίπτωση (ε) παραπάνω.

v. Τριγωνικές συναλλαγές (απλοποιημένο καθεστώς)

Πρόκειται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκειμένων εγκα-
τεστημένων σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη για τις οποίες προβλέπεται απλο-
ποιημένη διαδικασία φορολόγησης. Η απλοποίηση των συναλλαγών αυτών 
συνίσταται στη μη υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του ΦΠΑ ή μη υποχρέω-
ση ορισμού αντιπροσώπου από υποκείμενο άλλου κράτους μέλους που πραγ-
ματοποιεί μία ενδοκοινοτική απόκτηση σε αυτό το κράτος μέλος, αλλά με σκοπό 
την περαιτέρω παράδοση των αγαθών σε άλλο κράτος μέλος.
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Παράδειγμα 1:

Έστω επιχείρηση «Α» εγκατεστημένη στην Ισπανία πωλεί αγαθά στην επιχείρη-
ση «Β» εγκατεστημένη στην Γαλλία. Η επιχείρηση «Β» πωλεί τα ίδια αγαθά στην 
επιχείρηση «Γ» εγκατεστημένη στην Ελλάδα και δίνει εντολή στην επιχείρηση 
«Α» να αποστείλει απευθείας τα αγαθά από την Ισπανία στην εγκατάσταση της 
«Γ» στην Ελλάδα.

Στο παραπάνω παράδειγμα πραγματοποιούνται δύο πράξεις:

       α) ενδοκοινοτική απόκτηση του «Β»  από τον «Α» στην Ελλάδα και

       β) παράδοση του «Β»  προς τον «Γ» στο εσωτερικό της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το απλοποιημένο καθεστώς των τριγωνικών συναλλαγών ο «Β»  
δεν υποχρεούται να αποκτήσει ΑΦΜ και να ορίσει εκπρόσωπό του στην Ελλά-
δα, εφόσον στο τιμολόγιο που θα εκδώσει αναφέρει ότι πρόκειται για τριγωνι-
κή συναλλαγή και εφόσον περιλάβει την πώληση αυτή στον ανακεφαλαιωτικό 
πίνακα στην αντίστοιχη στήλη που προβλέπεται για τις πωλήσεις αυτές.

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην παράδοση αυτή εί-
ναι ο αγοραστής «Γ», ο οποίος υποχρεούται να συμπεριλάβει την αξία αυτής 
στις ενδοκοινοτικές του αποκτήσεις.

Υποχρεώσεις των υποκειμένων που εμπλέκονται στις τριγωνικές συναλλαγές

Ο «Α» (ισπανική επιχείρηση)

• Εκδίδει τιμολόγιο προς την γαλλική επιχείρηση «Β»  αναγράφοντας τον γαλλι-
κό ΑΦΜ/ΦΠΑ του πελάτη του.

• Συμπληρώνει στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ την αξία της ενδοκοινοτικής πα-
ράδοσης.

• Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπου 
αναφέρει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του πελάτη του και την αξία της συναλλαγής.

• Υποβάλλει δήλωση INTRASTAT (αποστολής).

Ο «Β»  (γαλλική επιχείρηση)

• Συντάσσει ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, όπου ανα-
φέρει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του ισπανού προμηθευτή του.

• Εκδίδει τιμολόγιο προς τον «Γ» πελάτη του, αναγράφοντας πάνω σ’ αυτό τον 
ΑΦΜ/ΦΠΑ του «Γ» και την ένδειξη ότι πρόκειται για τριγωνική συναλλαγή. 
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• Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπου 
αναφέρει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του ιταλού «Γ» με την ένδειξη ότι πρόκειται για τριγω-
νική συναλλαγή.

Ο «Γ» (ιταλική επιχείρηση)

• Δηλώνει στην περιοδική του δήλωση την απόκτηση που έκανε με βάση το τι-
μολόγιο του Γάλλου προμηθευτή του, (χρεοπίστωση αξίας και ΦΠΑ).

• Υποβάλλει δήλωση INTRASTAT (άφιξης).

Παράδειγμα 2:

Η επιχείρηση «Χ» υποκείμενη στον φόρο στην Ελλάδα αγοράζει αγαθά από την 
Γερμανία με την εντολή ο γερμανός προμηθευτής να τα στείλει στο υποκατάστη-
μά της στη Γαλλία όπου και θα τα μεταπωλήσει. Στον προμηθευτή της στη Γερμα-
νία δε δηλώνει τον πραγματικό προορισμό των αγαθών αλλά του δηλώνει τον 
ΑΦΜ/ ΦΠΑ που διαθέτει αυτή στην Ελλάδα. Η πράξη αυτή θεωρείται ενδοκοι-
νοτική απόκτηση και αποτελεί φορολογητέα πράξη στην Ελλάδα, εκτός και αν η 
αγοράστρια ελληνική επιχείρηση αποδείξει ότι τα αγαθά αυτά φορολογήθηκαν 
στην Γαλλία ως ενδοκοινοτική απόκτηση εκεί, όπου και μεταφέρθηκαν.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο υποκείμενος αποδείξει ότι η πράξη αυτή 
απετέλεσε ενδοκοινοτική απόκτηση στη Γαλλία κατά το χρόνο της άφιξης των 
αγαθών, τότε δεν οφείλεται φόρος στην Ελλάδα και κατά συνέπεια η φορολογη-
τέα αξία μειώνεται ανάλογα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19.

vi. Τριγωνικές συναλλαγές (μη εφαρμογή του απλοποιημένου καθεστώτος)

Εάν η τριγωνική συναλλαγή είναι μη ενδοκοινοτική (π.χ. ο ένας από τους τρεις 
έχει εγκατάσταση σε τρίτη χώρα και δεν έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κράτος - μέλος), δεν 
εφαρμόζεται το ως άνω απλοποιημένο καθεστώς. Ομοίως, το απλοποιημένο κα-
θεστώς δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση που υπάρχουν τρεις υποκείμενοι 
στον φόρο σε κράτη – μέλη, αλλά οι δύο βρίσκονται στο ίδιο κράτος - μέλος. 
Συνεπώς για να έχουμε τριγωνική συναλλαγή πρέπει να υπάρχουν τρία διαφο-
ρετικά πρόσωπα με ΑΦΜ/ΦΠΑ σε τρία διαφορετικά κράτη - μέλη. 

Περιπτώσεις (ενδεικτικά) που δεν εφαρμόζεται το απλοποιημένο καθεστώς:

Παράδειγμα 1:

Η ελληνική επιχείρηση «Χ» πραγματοποιεί πώληση αγαθών σε πελάτη της στην 
Σερβία (τρίτη χώρα) με εντολή να τα παραδώσει απευθείας σε άλλη ελληνική επι-
χείρηση. Η πράξη πώλησης των αγαθών στην Σερβία δεν είναι εξαγωγή σύμφω-
να με το άρθρο 10 του Κώδικα ΦΠΑ, διότι δεν υπάρχει φυσική μετακίνηση των 
αγαθών από την Ελλάδα στην τρίτη χώρα (Σερβία). Η συναλλαγή αυτή φορολο-
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γείται στην Ελλάδα με ελληνικό ΦΠΑ ως παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της 
χώρας.

Παράδειγμα 2:

Η ελληνική επιχείρηση «Χ» πραγματοποιεί πώληση αγαθών σε πελάτη της στην 
Ιταλία με εντολή να τα παραδώσει απευθείας στην Αλβανία (τρίτη χώρα). Η πρά-
ξη πώλησης των αγαθών στην Ιταλία δεν είναι ενδοκοινοτική παράδοση διότι 
δεν υπάρχει φυσική μετακίνηση των αγαθών από την Ελλάδα στην χώρα αυτή 
και συνεπώς δεν υποβάλλονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες. Το τιμολόγιο της ελ-
ληνικής επιχείρησης προς την ιταλική, δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η πράξη αυτή 
αποτελεί οιονεί εξαγωγή της ελληνικής επιχείρησης (προς τρίτη χώρα που είναι η 
Αλβανία) για λογαριασμό της ιταλικής. Συνεπώς στη διασάφηση εξαγωγής η ελ-
ληνική επιχείρηση θα αναφέρει ότι πραγματοποιεί εξαγωγή για λογαριασμό της 
ιταλικής επιχείρησης αναγράφοντας τον ΑΦΜ/ΦΠΑ της.  

Παράδειγμα 3:

Η ελληνική επιχείρηση «Χ» πραγματοποιεί πώληση αγαθών σε πελάτη της στην 
Σερβία (τρίτη χώρα) με εντολή να τα παραδώσει απευθείας στην Βουλγαρία 
(κράτος – μέλος). Η πράξη πώλησης των αγαθών στην Σερβία δεν είναι εξαγωγή 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα ΦΠΑ, διότι δεν υφίσταται φυσική μετακί-
νηση των αγαθών από την Ελλάδα στην τρίτη χώρα (Σερβία). Η συναλλαγή αυτή 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί απαιτείται η σερβική επιχείρηση να αποκτήσει 
ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κράτος – μέλος (πχ στην Ελλάδα). Συνεπώς είτε θα αποκτήσει ελ-
ληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει την ενδοκοινοτική παρά-
δοση στη Βουλγαρία, είτε θα αποκτήσει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κάποιο άλλο κράτος - μέ-
λος και να ακολουθηθεί το απλοποιημένο καθεστώς των τριγωνικών συναλλα-
γών. Στην περίπτωση που η σερβική επιχείρηση λάβει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ, η 
ελληνική επιχείρηση πραγματοποιεί μία παράδοση εντός της χώρας στην οποία 
όπως είναι αυτονόητο, θα επιβάλλει ελληνικό ΦΠΑ. Η σερβική επιχείρηση με ελ-
ληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του ΦΠΑ εφόσον αποδει-
κνύει την μεταφορά των αγαθών εκτός της χώρας (βλέπε και το παράδειγμα 2ο 
της προηγουμένης παραγράφου: v. Τριγωνικές συναλλαγές).

Παράδειγμα 4:

Η ελληνική επιχείρηση «Χ» πραγματοποιεί πώληση αγαθών σε πελάτη της στην 
Αλβανία με εντολή να τα παραδώσει απευθείας σε άλλη αλβανική επιχείρηση. Η 
πράξη πώλησης των αγαθών στην Αλβανία είναι εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 
10 του Κώδικα ΦΠΑ, διότι υπάρχει φυσική μετακίνηση των αγαθών από την Ελ-
λάδα στην τρίτη χώρα (Αλβανία).  Ομοίως, αν η ελληνική επιχείρηση πραγματο-
ποιούσε πώληση αγαθών σε πελάτη της στην Αλβανία με εντολή να τα παραδώσει 
απευθείας σε επιχείρηση στη Σερβία,  η πράξη αυτή θα ήταν εξαγωγή σύμφωνα με 






