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Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
(άρθρο 24 και άρθρο 28 Κώδικα ΦΠΑ
και ΠΟΛ.1194/2015)

   Εισαγωγή εμπορευμάτων από εταιρείες με 
εξωστρεφή δραστηριότητα* με απαλλαγή Φ.Π.Α :

Ø εξαγωγή εκτός Ε.Ε, αυτούσια ή μεταποιημένα

Ø παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος, αυτούσια ή 
μεταποιημένα 

   * εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις κατά την 
προηγούμενη 12μηνη περίοδο



Οφέλη για τις επιχειρήσεις…

Ø ενίσχυση μεταποιητικής και εξαγωγικής 
δραστηριότητας

Ø αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων



Ποια εισαγόμενα είδη επωφελούνται 
απαλλαγής;

 πρώτες και βοηθητικές ύλες

 υλικά συσκευασίας



Στατιστικά στοιχεία

ΕΤΟΣ Αριθμός

παραστατικών

Αξία 

εισαγωγών

Ποσά Φ.Π.Α

σε απαλλαγή

2018 17.042 1.598.949.855 234.389.266

2019 20.395 1.519.978.195 301.211.122

2020 16.892 1.223.736.796 245.130.749



Εφαρμογή στα Τελωνεία από 2001
Τι βελτιώσεις επήλθαν  με την 
ΠΟΛ.1194/2015;

Ø απλούστευση της διαδικασίας οριστικοποίησης 
της απαλλαγής

§ μείωση χρόνου και κόστους επιχειρήσεων

§ αποφυγή συσσώρευσης δικαιολογητικών στα 
τελωνεία

§ απελευθέρωση πόρων για στοχευμένους 
ελέγχους

Ø μεγαλύτερες προθεσμίες εξαγωγής ή 
ενδοκοινοτικής παράδοσης
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Τι απαιτείται…

Ø υποβολή διασάφησης εισαγωγής στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή

Ø Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής Φ.Π.Α

(επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στη διασάφηση 
εισαγωγής πριν την απόδοση MRN)

Ø συστημικοί έλεγχοι

Ø έλεγχοι εγγράφων/φυσικοί έλεγχοι



Διευκολύνσεις…

Ø δυνατότητα εφαρμογής απλουστευμένων 

τελωνειακών διαδικασιών 

Ø μειωμένο ποσοστό ελέγχων για τους κατόχους 

αδειών ΑΕΟ

Ø προτεραιότητα στους ελέγχους για τους κατόχους 

αδειών ΑΕΟ



Συμπλήρωση διασάφησης εισαγωγής

κωδικός ατέλειας Χ16

1740 : αυτούσια

1741 : μεταποιημένα



Προθεσμίες 
εξαγωγής ή 
ενδοκοινοτικής 
παράδοσης

•9μήνες 
•20μήνες (για κατόχους αδειών ΑΕΟ)

Αυτούσια :

(με δυνατότητα παράτασης 4μήνες)

•18μήνες (+6μήνες δυνατότητα παράτασης)
•32μήνες (+8μήνες δυνατότητα παράτασης)

Μεταποιημένα :



Οριστικοποίηση 
απαλλαγής

 Εκκαθαριστικός 

λογαριασμός στην 

τελωνειακή αρχή

 Τήρηση δικαιολογητικών 

στο αρχείο του εισαγωγέα



Δικαιολογητικά

Ø Εξαγωγή

ü Διασάφηση εισαγωγής

ü Τιμολόγιο πώλησης

ü Τραπεζικά έγγραφα

ü Ηλεκτρονικό μήνυμα 

ΙΕ599



Δικαιολογητικά

Ø Ενδοκοινοτική παράδοση

ü Διασάφηση εισαγωγής

ü Τιμολόγιο πώλησης

ü Τραπεζικά έγγραφα

ü Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

ü Δήλωση intrastat

ü Φορτωτικά έγγραφα



Τι γίνεται σε περίπτωση μη
πραγματοποίησης εξαγωγής ή
ενδοκοινοτικής παράδοσης;

Η ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία θέτει την 
ανωτέρω προϋπόθεση υποχρεωτική 

συνεπώς 

Ο Φ.Π.Α εισαγωγής καταβάλλεται στην 

αρμόδια τελωνειακή αρχή



Στέρηση δικαιώματος

 Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθρεμπορίας 
εκτός 158 τελωνειακού κώδικα



Στοιχεία επικοινωνίας

Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ

Δ/νση Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Τμήμα Ε΄: Φ.Π.Α εισαγωγών εξαγωγών

Διονύσης Ζορμπάνος

Τηλ. : 210 69.87.469

E-mail : 

vat-customs@aade.gr

d.zormpanos@aade.gr



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


