r e x 'R A iA A A E " — 1
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
Τμήμα ; Λογιστικής

ΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
( ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ )
μέσα από Αογιστικές
εγγραφές και Φ.Π.Α.

Νίκος Μήτσου
ΐϋ ϋ ι® '
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος

ΚΑΒΑΛΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Ενδοκοινοτικές Συνα>Ααγές................................................................
Η έννοια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.........................................
Υποχρεώσεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών............................
Υποχρεώσεις ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών...........................
Διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που ρυθμίζουν θέματα φορο>χ»γίας
Η αποφορολόγηση των εξαγωγών.........................................................

3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.
3.5.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στην εςαγωγική επιχείρηση .
Απαλλαγές από το ΦΠΑ..................................................................
Ειδικές ρυθμίσεις...........................................................................
Καθεστώτα Φ.Π.Α. και ένταξη εξαγωγικών επιχειρήσεων...
Καθεστώς απαλλασσομένων επιχειρήσεων.....................................
Ειδικό (τεκμαρτό) καθεστώς μικρών επιχειρήσεων........................
Κανονικό καθεστώς Φ Π. Λ.............................................................
Υποχρεώσεις...................
Εττίδοση δηλώσεων ΦΠΑ................................................................
Ένταξη επιχειρήσεων σε καθεστώς Φ.Π.Α.....................................
Μετάταξη επιχειρήσεων................................................................
Οι δηλώσεις In tra sta t.....................................................................
Εισαγωγή...............................................................................................
Ο λόγος ύπαρξης των δηλώσεων Intrastat...........................................
Ποιοι οφείλουν να συμπληρώνουν τη δήλωση Intrastat......................
Ποιοι απαλλάσσονται από την συμπλήρωση και υποβολή της δήλωισης Intrastat...........................................................................................
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Intrastat.....................................
Πίνακας αγαθών που εξαιρούνται από την στατιστική παρακολούθη
ση...........................................................................................................
Διαδικασίες εισαγωγής..........................................................................
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συ
ναλλαγές................................................................................................
Ειδικές υποχρεώσεις ετηχειρήσεων που πραγματοποιούν ενδοκοινο
τικές συναλλαγές...................................................................................
Παραδόσεις και ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις Αγαθών που υπόκεινται
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.........................................................
Υποχρεώσεις εΐ'δοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών...........................
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α’ Κατηγορίας και
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.......................................
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β' Κατηγορίας και
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.......................................

35
36

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' Κατηγορίας και
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συνα>Λαγές......................................
Παράρτημα...........................................................................................
Παράδειγμα ^.'δοκοινοπκής απόκτησης αγαθών με βιβλία Γ' Κατη
γορίας του ΚΒ.Σ..................................................................................
Λογιστική παρακολούθηση εισαγωγών εμπορευμάτων.......................
Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης Φ Π.Α...................................................
Έντυπο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων....
Έντυπο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων,...
Έντυπο Intrastat (Άφιξη).....................................................................
Έντυπο Intrastat (Αποστολή)..............................................................
Βιβλιογραφία

40
41
41
43
48
49
50
51
52
53

/.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελειτταία χρόνια (και κυρίως σε αυτά που μεσο>Λβησα\' από την πτώση

των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης) ο>Λκ>.ηρώνεται με γρήγορους
ρυθμούς η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας με την περαιτέρω
μείωση των διάιρορων φραγμών στο εξωτερικό εμπόριο. Διαδικασία που επη
ρεάζει όλες τις επιμέρους αγορές (εθνικές, περιφερειακές) και πιέζει σε εναρ
μόνιση τις κυβερνήσεις των κρατών.
Ένα

φαινόμενο

που

έχει

επισημαΐ'θεί

στατιστικά

από

τον

WTO

(Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) και επανοάαιμβάνεται κάθε χρόνο από τις
αρχές της δεκαετίας του '80, είναι το ότι η αν'άπτυξη του παγκόσμιου εμπορί
ου ξεπερνάει σημαναικά την αιαίστοιχη ανάπτυξη της παγκόσμιας παραγωγής
αγαθών. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει ένα από τα βασικά επιχειρήματα του
Οργανισμού ο οποίος υποστηρίζει από την ημέρα της ίδρυσης του πως το ε
μπόριο είναι η “κινητήρια δύναμη” της παγκόσμιας οικονομίας.*
Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτήν την εξελικτική πορεία. Οι
εξαγωγές τόσο στο επίπεδο της σύνθεσης όσο και των προορισμών αΐ'αδιαμορφώνοιται. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ελλη\τκού εξαγωγικού εμπορίου
σχετίζεται πάντα με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρά
την σημαντική αύξηση του μεριδίου που αφορά τις χώρες των Βαλκανίων.
Το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουν να κινηθούν οι επιχειρήσεις που πραγ
ματοποιούν εν'δοκοινοτικές συναλλαγές είναι το αντικείμεν'Ο αυτής της εργασί
ας.
Έ τ σ ι, στο 2” Κεφάλαιο που αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αναλύε
ται η έννοια του όρου, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που τις διενεργούν
και αν'αφέρονται οι κυρίαρχες διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου που ρυθμί
ζουν βασικά ζητήματα φορολογίας.

‘ Εφ. ΕΞΟΥΣΙΑ 11/4/97. “Μείωσιι 4% στην αχ'άπτυςη του παγκοσμίου εμπορίου”.

______________________________________________________________________________ Εχσογοτγή

To 3° Κεφάλαιο ασχο>νείται με την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Α
ξίας στην εξαγωγική ετηχείρηση, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών και
την ένταξη τους στα διάφορα καθεστώτα ΦΠΑ.
Ανπκείμενο του 4™ Κεφεάχιίου είναι οι δη>ώ)σεις Intrastat . Υπάρχει μια
σύντομη αναφορά στο ιστορικό των δηλώσεων Intrastat και την αναγκαιότητα
που τις δημιούργησε. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις που
έχουν οι επιχειρήσεις που κα>χ)ύνται να υποβάλ>Λυν την δή>Λ)ση, στον τρόπο
συμπλήρωσης και υποβολής και στα αγαθά τα οποία εξαιρού\ααι από την στα
τιστική καταγραφή.
Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος διακανονισμού του ΦΠΑ. στις ε
πιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συvαλJwαγές και τις υ
ποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που
τηρούν.
Τέλος στο Παροφτημα της εργασίας παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενδο
κοινοτικής απόκτησης αγαθών με βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ο τρό
πος με τον οποίο παρακολουθούνπαι λογιστικά οι εισαγωγές εμπορευμάτων.

Νίκος Μ ήτσου
Σεπτέμβριος '97

2. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2.1.

Η έννοια

t v jv

ενδοκοινοτικώ ν avvaJJjayojv

Για να θεωρηθεί μια προιξη ως «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών» θα πρέπει
να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Να πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονπαι στην E>Jji5a από άλ>Χ) κράτοςμέλος.
2. Ο απαιτών (αγοραστής) να είναι πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ. ή νομικό
πρόσωπο μη υποκείμενο στο ΦΠΑ. που εν'εργεί με την ιδιότητα του υποκεί
μενου στο ΦΠΑ.
3. Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ σε ά>Αο κράτος - μέ>Λς, να μην
απαλλάσσεται λόγω ύψους ακαθάριστων εξόδων στην χώρα του, ούτε να
πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρί
σκεται στο εσωτερικό της χώρας (πώληση αγαθών μετά από συναρμο>νόγηση ή πώληση από απόσταση).
4. Η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία, δηλαδή με την ύπαρ
ξη ανταλλάγματος σε χρήμα ή σε είδος. Υπάρχουν όμως και ορισμένες πε
ριπτώσεις οι οποίες υπάγονται στο ΦΠΑ χωρίς όμως να υπάρχει αντά>λαγμα.
5. Η συναλλαγή να πραγματοποιείται στα πλαίσια άσκησης της οικονομικ-ής
δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή.

Δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η αγορά αγαθών από τα κράτη - μέλη
που πραγματοποιείται από τα παρακάτω πρόσωπα:
•

Από νομικά πρόσωπα που εν'εργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμεν'ες
ΦΠΑ (Δημόσιο, ΟΤΑ, κ.λ.π., όταν' εν'εργούν στα πλαίσια άσκησης δημό
σιας εξουσίας ή άλλα πρόσωπα τα οποία δεν' ασκούν οικονομική δραστη
ριότητα (όπως σύλλογοι κ.λ.π.).
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•

Από πρόσωπα που ενεργούν αποκ>νεισπκά απού^-ασσόμενες ΦΠΑ γνα τις
οποίες δεν τους παρέχεται κανένα δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών
τους, όπως πράξεις του άρθρου 18 του Ν 1642/86 ή μικρές επιχειρήσεις της
παρ. 2 του άρθρου 32.

•

Από αγρότες που ανήκουν στο καθεστώς αγροτών του άρθρου 33.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον τα πρόσωπα αυτά πραγματοποιούν αγορές αγα
θών από άλλα κράτη - μέλη, των οποίων η ετήσια αξία κατά το προηγούμενο ή
κατά το τρέχον έτος δεν ξεπερνά το ποσό των 2.500.000.

2.2.

Υποχρεώσεις ενδοκοινοτικώ ν αποκτήσεω ν αγαθών

Η αγοράστρια ελληνική επιχείρηση έχει την υποχρέωση υποβολής περιοδικής
δήλωσης ΦΠΑ.
Στην δήλωση αυτή υπολογίζεται και ο φόρος που οφείλεται για την απόκτηση
αυτών των αγαθών και προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος γίνεται
δραχμοποίηση του τιμο>Χ)γίου σύμφωνα με τον κανονισμό 593/91 της ΕΟΚ,
παράλληλα όμως η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυ
τού εφόσον αυτό παρέχεται από το νόμο και κατά κανόνα με τον συμψηφισμό
γίνεται μηδενισμός του οφειλόμεν'ου φόρου. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα αγα
θά να παραμένουν χωρίς φόρο στην αποθήκη της επιχείρησης και να αποδίδε
ται φόρος όταν' πωλούνται στην Ελλάδα.

Ο αγοραστής επιβαρύνεται με το

ΦΠΑ κατά την πραγματοποίηση της αγοράς.
Ο φόρος που ανήκει στο κράτος - μέλος της απόκτησης των αγαθών πρέπει να
δηλωθεί στο κράτος αυτό με τις δηλώσεις ΦΠΑ, να γραφτεί σε ένα ξεχωριστό
τετραγων'ίδιο αυτής το σύνολο των Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και έχει να
εκπέσει το ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα θα γίνεται μια Αογιστική Τακτοποίηση
του φόρου με την αναγραφή του ταυτόχρονα στις εισροές και εκροές της δή
λωσης χωρίς να καταβάλλεται ΦΠΑ.

E\OOKoi\antccc Lwgjjxrrtz

2.3.

Υποχρεώσεις ενδοκοινοτικών παραδόσεω ν αγαθών

Για τις παραδόσεις που κοάζει ο πωλητής σε πε>χιτες του σε

κράτη - μέλη

εξακολουθεί να απα>νλάσσεται από το φόρο.
Ο πωλητής αφού συμπληρώσει την κανονική περιοδική εκκαθάριση και την
περιοδική μηνιαία δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει να γράψει μέσα σε ένα ξεχωριστό
τετραγωνίδιο της δήλωσης αυτής το σύνο>Λ των ενδοκοινοτικών του πωλήσεων που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.
Εφόσον ο πωλητής έχει τιμολογήσει το ξένο νόμισμα, δραχμοποιεί την αξία
του τιμολογίου όπως είπαμε και παραπάν'ω σύμφωνα με τον καΐ'ονισμό 593/91
της ΕΟΚ.

2.4.

δια τά ξ εις του κοινοτικού δικαίου που ρυθμίζουν θέματα φορολογίας

Παρακάτω αναφέρονπαι ορισμέν'ες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου που ρυθ
μίζουν φορολογικά ζητήματα, χωρίς όμως να μπορούν να θεωρηθούν σαν
πλαίσιο άσκησης κοηής φορολογικής πολιτικής της Κοινότητας. Οι διατάξεις
αυτές είναι:
α. Η διάταξη του άοθοου 220 της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ προβ>,έπει την
κατάργηση της διπλής φορολογίας εντός της Κοινότητας. Η διάταξη αυτή α
φορά την διπλή φορολόγηση των εισοδημάτων (άμεση φορολογία) των φυσι
κών και νομικών προσώπων, που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
σε δύο ή περισσότερα κράτη - μέλη. Η αποφυγή όμως της διπλής φορο>Λγίας
επιτυγχά\'εται με την σύναψη σχετικών συμβάσεων μεταξύ των κρατών - με
λών της Κοινότητας, κατ’ εφαρμογή όμως του παραπάι'ω άρθρου. Ακόμη πρέ
πει να πούμε ότι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μπορεί
να συνάπτουν τα Κράτη της Κοινότητας και με τρίτες χώρες, χωρίς καμία ε
πέμβαση των Οργάνων της Κοινότητας, που στον τομέα αυτό δεν' έχουν καν'ενός είδους αρμοδιότητα. Γίνεται έτσι αν'τιληπτό ότι οι διεθν'είς συμβάσεις απο
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φυγής της διπλής φορολογίας ευνοούν κυρίως τη δραστηριότητα του πολυεθνι
κού κεφαλαίου και ορισμένα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που η δραστηριότη
τα τους εξαντλείται στα πλαίσια δύο κρατών. Αυτό συμβαίνει συχνά στις
Τεχνικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις καθώς και στα Επιστημο\τκά και
Καλλιτεχνικά επαγγέλματα.

β. Η κοινή φορολογική πολιτική της Κοινότητας στον τομέα της έμμεσης ιρορολογίας βασικά εκτίθεται στο άρθρο 12 και στα άρθρα 95-99 της ιδρυτικής
συΐ'θήκης. Ακόμη στον τομέα αυτόν έχουμε και τις διατάξεις τις σχετικές με
την εφαρμογή του Φ.Π.Α.
Οι βασικές αρχές της κοινής φορολογικής πολιτικής που απορρέουν από τις
διατάξεις των παραπάνω άρθρων είναι;
=> Η απαγόρευση επιβολής φόοων ισοδύνααου (αε δασαούς) αποτελέσαατος.
Πράγματι είναι αντίθετο με την ένα'οια της Τελωνειακής Ένωσης τα κράτη μέλη να καταργούν τους εισαγωγικούς δασμούς στις μεταξύ τους αναοάΑαγές εμπορευμάτων και παρά>Αη>χι να έχουν το δικαίωμα να επιβάλ)Λυν
φόρους ισοδύναμου με δασμούς αποτελέσματος ετή των εμπορευμάτων
κοινοτικής προέλευσης. Αυτό θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με διατήρηση
των εισαγωγικών δασμών μεταξύ των κρατών - μελών. Έτσι η διάταξη του
άρθρου 12 θεσπίζει τη αρχή της απαγόρευσης επιβολής φόρων ισοδυνάμου
αποτελέσματος για τα εμπορεύματα κοινοτικής καταγωγής. Σύμφωνα με τη
διάταξη αυτή τα Κράτη - Μέλη δεν επιβάλλουν μεταξύ τους, δη>ναδή στις
μεταξύ τους εμπορευματικές ανταλλαγές, φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυ
νάμου αποτελέσματος. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα εισαγόμεχΌ εμπο
ρεύματα από το ένα κράτος - μέλος σε άλλο, απαγορεύεται να επιβαρύνο
νται κατά την εισαγωγής με τους παραπάνω φόρους, γιατί έτσι αν’ατρέπονται οι συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς τα εγχωρίως παραγόμεν'α προϊόντα
δεν' υπόκεινται σε φόρους ισοδυνάμου αποτελέσματος. Με τη διάταξη αυ
τή καθιερώνεται η ίδια φορολογική μεταχείριση, από πλευράς έμμεσης φο
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ρολογίας, για ό>Λ τα κοινοτικά ή εγχώρια εμπορεύματα που ανα>-ώνονται
στην εσωτερική αγορά ενός συγκεκριμένου κράτους - μέ>Λυς.
> Η διάταξη του άρθρου 95 αποτε>χί βασική διάταξη για την εφαρμογή της
αογήε της ίσης ωορο>χ>Ύΐκής εταβάουνσηε των κοινοτικών εμπορευμάτων,
μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς κάθε κράτους - μέ>Λυς. Σύμιρωνα λοιπόν με την διάταξη αυτή κανέν'α κράτος - μέλος δεν μπορεί να επιβά
λει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόνπα άλ>οΰν κρατών - με>ώιν εσωτερικούς φό
ρους οποιοσδήποτε φύσης αν'ώτερους από εκείνους που επιβαρύνουν τα ομοειδή εγχώρια προϊόντα. Με την παραπάνω διάταξη απαγορεύεται π.χ.
στην Ελλάδα ο συντελεστής του Φ.Π.Α., να είναι ανώτερος για τα εισαγόμενα κοινοτικά προϊόντα, από το συντελεστή που ισχύει για τα ομοειδή
εγχώρια προϊόντα. Σύμφωνα με την νομο>νθγία του Ευρωπαϊκού Δικαστη
ρίου κατά το ποσοστό που ένας φόρος πλήττει ισχυρότερα τα εισαγόμεν'α
προϊόντα από τα ντόπια, κατά το ετππλέον αυτό ποσοστό ο ιρόρος αυτός
θεωρείται σαν φόρος ισοδυνάμου αποτε>,έσματος. Η εφαρμογή αυξημένων
συντε>νεστών σε βάρος των εισαγομένων είναι αντίθετη με την αρχή της ί
σης φορολογικής επιβάρυνσης. Ακόμη πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε κρά
τος - μέλος μπορεί να καθορίζει ελεύθερα το ύψος των συντελεστών της
έμμεσης φορολογίας, αρκεί αυτοί να είναι ενιαίοι και για τα εγχώρια και
για τα εισαγόμενα προϊόντα. ^Αλλωστε στην ευχέρεια αυτή οφείλεται και η
διαφορετική ετπβάρυνση στα διάφορα κράτη - μέλη.
> Η διάταξη του άρθρου 96 αναφέρεται στην εφαρμογή της αρχής της αποΦορολόγησης των εξαγομένων ειιπορευαάτων. την οποία και υιοθετεί στις
εμπορευματικές ανταλλαγές μεταξύ των κρατών - μελών. Πράγματι στο
Διεθν'ές Εμπόριο βρίσκει καθολική εφοφμογή η παραπάν'ω εφαρμογή η παραπάν-ω αρχή, που σαν' φιλοσοφία έχει ότι τα διακινούμενα διεθνώς εμπο
ρεύματα πρέπει να πλήττονται με την έμμεση φορολογία που ισχύει στη
χώρα της παραγωγής. Έτσι τα εξαγόμεν'α από κάθε χώρα πάσης φύσεως ε
μπορεύματα πρέπει να υφίστανται πλήρη αποφορολόγηση από την εσωτε

Evδoκolvoτlκέc Συ\α/^χίγκ
ρική έμμεση φορο>χ»γία με την οποία έχουν επιβαρυνθεί, ώστε να επιβα
ρυνθούν με την έμμεση φορολογία που ισχύει στην χώρα ανά>-ωσης τους. Η
αποφορολόγηση των εξαγομένων εμπορευμάτων πραγματοποιείται μετρά
την εξαγωγή τους, με την επιστροφή από το κράτος στον εξαγιογέα ό>>ων
των έμμεσων φόρων που έχουν καταβληθεί στα προγενέστερα της εξαγω
γής στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η εφαρμογή της αρχής της αποφορολόγησης αυξάνει το βαθμό ανταγωνιστικότητας των εξαγομένων προϊ
όντων. Οι έμμεσοι εσωτερικοί φόροι που επιστρέφονται κατά την εξαγωγή
πρέπει να είναι ακριβώς εκείνοι που έχουν πράγματι καταβληθεί, γιατί η ε
πιστροφή επιπλέον των καταβληθέντων φόρων οδηγεί σε μη επιτρεπόμεντ)
επιδότηση των εξαγωγών εκ μέρους του Κράτους και στην ειραρμογή πολι
τικής άσκησης κρατικού DAN4PING. Ακριβώς στην αποφυγή άσκησης τέ
τοιας πολιτικής μεταξύ των κρατών - μελών αποβλέπει και η διάταξη του
άρθρου 96 που καθορίζει ότι “για τα προϊόντα που εξάγονται προς την επι
κράτεια ενός των κρατών - μελών η επιστροφή εσωτερικών (ρόρων δεν δύναται να είναι ανώτερη των εσωτερικών φόρων που τους έχουν επιβληθεί
άμεσα ή έμμεσα”. Δηλαδή, κατά την εξαγωγή προϊόντων από ένα κράτος μέλος σε άλλο, επιτρέπεται η αποφορολόγηση, που πρέπει όμως να περιο
ρίζεται στους πραγματικά καταβληθέντες έμμεσους εσωτερικούς φόρους
για τα εξαγόμενα εμπορεύματα (άμεση επιβάρυνση) ή για τα προϊόντα από
τα οποία έχουν παραχθεί (έμμεση επιβάρυνση).
> Το άρθρο 98 καθιερώνει την αργή inc απαγόρευσης επιβολής εζισωτικών
εισφορών μεταξύ των κρατών - μελών και την απαγόρευση επιστοοφήα άαεσων φόρων επί των εξαγωγών προς τα άλλα κράτη - μέλη. Τα παραπάν'ω
όμως μέτρα μπορούν να εφαρμοσθούν για περιορισμένη χρονακή περίοδο
μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής της ΕΟΚ (COMMISSION) και
έγκριση του Συμβουλίου των Υπουργών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να α
ναλύσουμε με λίγα λόγια την ένν'οια των εξισωτικών εισφορών και το ρόλο
τους στο εισαγωγικό εμπόριο μιας χώρας. Μέσα σε μια οικονομική ένωση
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χωρών (όπως είναι η ΕΟΚ) υπάρχει κάποια, άλ>χ)τε σημαντική και
όχι, διαφορά επιπέδου τιμών. Έτσι ορισμένα προϊόντα π.χ. της Εϋχιδος εν
δέχεται λόγω ευνοϊκού κόστους να εξάγονται στα υπόλοιπα κράτη - μέλη
σε τιμές κατά πολύ χαμηλότερες από τις τιμές των ομοειδών εγχωρίων
προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η εισαγιογή από την Ε>^.άδα των προϊό
ντων αυτών πλήττει την εγχώρια παραγιογή των άλ>Λΐν κρατών - με>-ών. Η
αντίδραση είναι η επιβολή εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή των
ελληνικών προϊόντων στα κράτη - μέλη ώστε να επέλθει εξισορρόπηση των
τιμών και προστασία της εγχώριας παραγωγής των 0)Jm v κρατών - με>-ών.
Έτσι η εξισωτική εισφορά είναι ένα είδος φόρου ισοδυνάμου (με δασμό) α
ποτελέσματος, που επιβάλλεται στα εισαγόμε\'α προϊόντα ενός κράτους μέλους και κατατάσσεται στα μέτρα τα προστατευτικά της εγχώριας παρα
γωγής.
Αυτήν την ετηβολή εξισωτικών εισφορών κατά τις εμπορευματικές α\τ:α>.λαγές μεταξύ των κρατών - μελών απαγορεύει η διάταξη του άρθρου 98 της
ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ. Ακόμη και εάν' δεν υττήρχε η διάταξη αυτή,
οι εξισωτικές εισφορές, σαν' φόρος ισοδυνάμου αποτελέσματος, δεν επιτρέπον'ται στις μεταξύ των κρατών - μελών εμπορικές σχέσεις, με βάση την
διάταξη του άρθρου 12 της ιδρυτικής συν'θήκης. Οι παραπάν'ω διατάξεις ε
ξαντλούν, μαζί με τις διατάξεις του παραγώγου δικαίου περί ΦΠΑ, την κοιν'ή φορολογική πολιτική της κοινότητας και είναι ενδεικτικές της δυσκολίας
που υπάρχει στην υιοθέτηση μιας φορολογικής πολιτικής από όλα τα κράτη
- μέλη.

2.5.

Η αποφορολόγηση των εξαγωγών

Η αρχή της επιβάρυνσης στην χώρα αν'άλωσης σημαίνει ότι τα διάφορα προϊό
ντα πρέπει να επιβαρύνονται με ΦΠΑ, στην χώρα στην οποία θα αν'ολωθούν
και όχι στην χώρα παραγωγής τους. Αυτήν την αρχή θεσπίζει και ο νόμος
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1642/86 και επιβάλ>>£ΐ τη φορο>νόγηση των εισαγωγών και την αποφορο>Λγηση τω ν εξαγομένων στην α>^ωδαπή εμπορευμάτων. Επίσης αποφορο/^γούνται και τα προϊόντα εκείνα που διατίθενται για την πραγματοποίηση ορισμέ
νων πράξεων που εξομοιώνονται με εξαγωγή, καθώς και εκείνα που τίθενται
κάτω από ορισμένα οικονομικά καθεστώτα.

3.

Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3.1.

Απαλλαγές από το ΦΠΑ

Πρέπεν να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν απο/χιμβάνουν υποκειμενικής απαλλαγής από το ΦΠΑ, λόγω της εξαγωγικής δραστηριό
τητας τους. Απαλλαγής απολαμβοΛΌυν μόνο τα εξαγόμενα εμπορεύματα και
εκείνα που διατίθενται σε πράξεις εξομοιούμενες με εξαγωγή, καθώς και όσα
τίθενται κάτω από ορισμένα οικονομικά καθεστώτα, μετά την τήρηση της
σχετικής τελωνειακής διαδικασίας. Έτσι η φορολογική απαλλαγή στις εξαγω
γές είναι αντικειμενική, δηλαδή είναι συνάρτηση και αποτέλεσμα του τελικού
προορισμού του εμπορεύματος, ο οποίος και δεν είναι εκ των προτέρων βέβαι
ος. Τα ίδια πρέπει να λεχθούν και για τα προϊόντα που διατίθενται για πράξεις
εξομοιούμενες με εξαγωγή, καθώς και όσα τίθειπαι κάτω από οικονομικό κα
θεστώς.
Από την άποψη των απαλλαγών από το ΦΠΑ πρέπει να διακρίνουμε;
•

την αποφορολόγηση των εξαγομένων στην αλλοδαπή εμπορευμάτων,

•

την αποφορολόγηση των προϊόντων που διατίθενται στο λιανικό εξαγωγικό

•

την αποφορολόγηση των προϊόντων που διατίθενται σε πράξεις εξομοιού

•

την αποφορολόγηση των προϊόντων που τίθενται κάτω από ορισμένο οικο

εμπόριο (πώληση εμπορευμάτων σε μόνιμους κατοίκους της αλλοδαπής),

μενες με εξαγωγή (διάθεση σε δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα),

νομικό καθεστώς με την τήρηση της σχετικής τελωνειακής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1642/86 απαλλάσσονται από
το ΦΠΑ:

ο Φ.Π A. στην εόογατΛίοΊ επι-/είηπση

τα εξαγόμενα εμπορεύματα, είτε η εξαγα>γή τους πραγματοποιείται απευ
θείας από τον εξαγωγέα, είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαρια
σμό του,
τα προϊόντα εκείνα που διατίθενται σε αναγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα
και λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα αγα
θά εξάγονται στο εξωτερικό από τα πρόσωπα αυτά (αγοραστές) στα πλαί
σια των ανθρωπιστικών, φιλανθρωπικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
τους
οι εργασίες επεξεργασίας (μεταποίησης) αλλοδαπών πρώτων υλών, που
έχουν εισαχθεί προσωρινά για μεταποίηση και εξαγοιγή, και στη συνέχεια
τα έτοιμα μεταποιημένα προϊόντα εξάγονται είτε από τον ίδιο τον μεταποιητή, είτε από τον αλλοδαπό που είναι κύριος της προσωρινά εισαχθείσας
πρώτης ύλης, είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους. Ε
δώ πρόκειται για εκτέλεση εργασιών Facon μέσα στην Ελλάδα με αλλοδα
πές πρώτες ύλες που έχουν εισαχθεί προσωρινά για μεταποίηση και εξαγω
γή.
η πώληση αυτούσιων, δηλαδή χωρίς καμιά επεξεργασία, γεωργικών προϊό
ντων από συνεταιρισμούς αγροτών και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών
προς άλλον επιτηδευματία, εφόσον αυτός ο τελευταίος τα προορίζει για ε
ξαγωγή όπως τα αγόρασε. Ο επιτηδευματίας-αγοραστής υποχρεούται να
πραγματοποιήσει την εξαγωγή τους μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που θα
ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, και
να προσκομίσει στον προμηθευτή του (αγροτικό συνεταιρισμό ή ένωση α
γροτικών συνεταιρισμών) αντίγραφο των σχετικών παραστατικών εγγρά
φων εξαγωγής. Για την πραγματοποίηση της διάταξης αυτής εκδόθηκε η
υπ. αριθ. Π. 6784/638/7.10.86 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Γεωργίας με την οποία ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που αγοράζει από
συνεταιρισμούς αγροτών ή ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών αυτούσια α
γροτικά προϊόντα χωρίς ΦΠΑ, με προορισμό την εξαγωγή τους υ-
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ποχρεούται να πραγματοποιήσει στην εξαγωγή μέσα σε δύο (2) μήνες από
την ημερομηνία της αγοράς τους.
η παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μεταφορές και οι
βοηθητικές εργασίες τους (φορτοεκφορτώσεις κ,λ.π.) εφόσον οι υπηρεσίες
αυτές συνδέονται άμεσα με την εξαγωγή.
η παροχή υπηρεσιών από μεσίτες ή άλλα πρόσωπα που μεσολαβούν ενερ
γώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλου προσώπου, οι οποίες αφορούν
την πραγματοποίηση εξαγωγής προϊόντων.

Με βάση τις ρυθμίσεις που αναφέραμε οι εξαγωγικές επιχειρήσεις απαλλάσσο
νται από το ΦΠΑ, για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούν από τις εξα
γωγές των προϊόντων τους, στην αλλοδαπή.

Το ίδιο ισχύει και για τις ε

πιχειρήσεις που πραγματοποιούν εργασίες facon επί υλικών (πρώτων και βοη
θητικών υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων) που έχουν εισαχθεί προσω
ρινά στη χώρα μας για μεταποίηση και εξαγωγή. Έτσι οι εξαγωγικές ε
πιχειρήσεις για τα προϊόντα που εξάγουν στα τιμολόγια εξαγωγής δεν πρέπει
να χρεώνουν τους αλλοδαπούς πελάτες τους με ΦΠΑ. Επίσης και οι ε
πιχειρήσεις facon για την αμοιβή τους, για τις εργασίες μεταποίησης των υλι
κών των αλλοδαπών πελατών τους, δεν πρέπει να χρεώνουν και ΦΠΑ, στα
σχετικά τιμολόγια που εκδίδουν. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουμε είσπραξη
ΦΠΑ, των εκροών των εξαγωγικών αυτών επιχειρήσεων.
Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, στις εισροές που αφορούν:
•

καταβαλλόμενες αμοιβές για τις πάσης φύσεως μεταφορές των εξαγομένων
εμπορευμάτων τους και για τις βοηθητικές εργασίες των μεταφορών,

•

αμοιβές που καταβάλλονται για τις φορτοεκφορτώσεις των υπό εξαγωγή

•

αμοιβές που καταβάλλονται στους μεσίτες για το κλείσιμο παραγγελιών

εμπορευμάτων,

του εξωτερικού, ή σε άλλα πρόσωπα που μεσολαβούν.

ο
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αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που συνδέονται ά
μεσα με την εξαγωγή και την πραγματοποίηση της.

Επίσης οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να παραλαμβάνουν πρώτες και
βοηθητικές ύλες και έτοιμα προϊόντα για εξαγωγή, χωρίς την καταβολή του
αναλογούντος ΦΠΑ, στις παρακάτω περιπτώσεις:
•

για εισαγόμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες και ημικατεργασμένα προϊό
ντα, για βιομηχανοποίηση και εξαγωγή, δηλαδή εισαγωγή με το καθεστώς
της ενεργητικής τελειοποίησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονι
σμού 1999/85/ΕΟΚ που ισχύει από την 1.1.87 και του άρθρου 21 παρ. 1
του

V.

1642/86.

Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω εισαγόμενα για επε

ξεργασία προϊόντα απαλλάσσονται από όλες τις επιβαρύνσεις της εισαγω
γής (δασμούς και λοιπούς φόρους) και φυσικά και από το ΦΠΑ, με τη δια
δικασία που προβλέπει το παραπάνω καθεστώς.
•

για την αγορά γεωργικών προϊόντων από συνεταιρισμούς αγροτών ή ενώ
σεις αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον αυτά εξάγονται αυτούσια μέσα σε
2 μήνες από την ημερομηνία της αγοράς τους.

•

οι αγρότες που εξάγουν προϊόντα δικής τους παραγωγής θεωρείται ότι α
σκούν δύο παράλληλες δραστηριότητες: Αγροτική και Εμπορική. Κατά την
παράδοση των προοριζόμενων για εξαγωγή προϊόντων τους από την αγρο
τική τους εκμετάλλευση στην εμπορική τους επιχείρηση υποχρεούνται στην
έκδοση θεωρημένου διπλότυπου ειδικού τιμολογίου αγορο^, στο οποίο δεν
αναγράφεται ο αναλογών ΦΠΑ, αλλά μόνο η κανονική καθαρή αξία των υ
πό εξαγωγή προϊόντων. Έτσι η εξαγωγική επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με
ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές της αυτοπαράδοσης των εξαγομένων προϊό
ντων.

•

οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία εισαγομένων πρώτων
και βοηθητικών υλών που ανήκουν σε αλλοδαπό πελάτη τους και στη συ
νέχεια τα έτοιμα προϊόντα εξάγονται σε αυτόν, δηλαδή οι ετηχειρήσεις fa-

ο Φ π A. στη\· zccr/umicn επιγείηηση

con, μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω υλικά χωρίς την καταβολή
ΦΠΑ, με τη διαδικασία του καθεστώτος της ενεργητικής τε>£ΐοποίησης. Ε
πίσης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και τα αγοραζόμενα εγχώρια βοηθητικά
υλικά, που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών facon σε εξαγόμενα έ
τοιμα εμπορεύματα.
οι μεταποιητικές - εξαγωγικές επιχειρήσεις με βάση τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 21 του ν. 1642/86 (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1676/86) μπο
ρούν να προμηθεύονται εγχώριες πρώτες και βοηθητικές ύ λες για μεταποί
ηση και εξαγωγή με τη συνδρομή των παρακάτω προϋποθέσεων:
η μεταποιητική - εξαγωγική επιχείρηση να έχει υπαχθεί στο καθεστώς της
ενεργητικής τελειοποίησης με σχετική έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής
Αρχής
να έχει καθοριστεί για τη μεταποιητική - εξαγωγική επιχείρηση η ετήσια
παραγωγική

3.2.
•

και

εξαγωγική

δυναμικότητα.

Ειδικές ρυθμίσεις

Στην περίπτωση επιστροφήν εςαγθέντων ειιποοευηάτων (επανεισαγωγή εξαχθέντων) στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν όταν είχαν εξαχθεί, η ε
ξαγωγική επιχείρηση μπορεί να παραλάβει τα επανεισαγόμενα αυτά εμπο
ρεύματα χωρίς την καταβολή ΦΠΑ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 19 του ν. 1642/86, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει
η υπ. αριθμ. Π. 6787/641/7.10.86 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

•

στην περίπτωση προσωρινής εξαγωγής πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων
προϊόντων σε άλλη χώρα για επεξεργασία και επανεισαγωγή των έτοιμων
προϊόντων, δηλαδή στην περίπτωση εφαρμογής του καθεστώτος της παθη
τικής τελειοποίησης, τα έτοιμα εμπορεύματα που επανεισάγονται μπορούν
να παραληφθούν χωρίς την καταβολή ΦΠΑ (και των λοιπών επιβαρύνσεων
εισαγωγής) εφόσον προορίζονται να εξαχθούν αυτούσια ή μετά από περαι
τέρω επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή, η παραλαβή ατελώς των επανει-
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σαγομένων έτοιμων προϊόντων προβ>.έπεται από η ς

διατάξεις των

V. 1402/83 και 1642/86 εφόσον αυτά τίθενται κάτω από ένα από τα καθε
στώτα;
* της ενεργητικής τελειοποίησης
* της διαμετακόμισης
* της ελεύθερης ζώνης, και
* της τελωνειακής αποταμίευσης.

3.3.

Κ αθεστώ τα Φ.Π.Α. και ένταξη

εξαγωγικών επιχειρήσεων

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και φυσικά και των εξαγωγικών, είναι συ
νάρτηση του καθεστώτος στο οποίο θα ενταχθούν από πλευράς Φ.Π.Α. Η έ
νταξη των επιχειρήσεων γίνεται με συνδυασμό δύο κριτηρίων;
•

του ύψους των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων κατά το προηγούμενο έτος

•

της κατηγορίας των Λογιστικών Βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση.

(ετήσιος τζίρος), και

3.3.1.

Καθεστώ ς απαλλασσομένων επιχειρήσεων:

Στο καθεστώς αυτό εντάσσονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που ο ετήσιος
τζίρος τους δεν υπερβαίνει το 1.000.000 δραχμές και δεν υποχρεούνται από το
Κ.Β.Σ., να τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν χρεώνουν
Φ.Π.Α., κατά τις πωλήσεις τους, δηλαδή δεν εισπράττουν Φ.Π.Α., για λογα
ριασμό του κράτους και επίσης δεν έχουν το δικαίωμα της έκπτωσης του
Φ.Π.Α., των εισροών τους. Οταν αγοράζουν πρώτες και βοηθητικές ύ λες ε
μπορεύματα για μεταπώληση ή διάφορα επενδυτικά αγαθά (πάγια στοιχεία ε
ξοπλισμού της επιχείρησης) επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., που αποτελεί στοιχείο
του κόστους, γιατί δεν υπάρχουν εισπράξεις φόρων για να συμψηφιστεί ο
Φ.Π.Α. των εισροών τους και δεν έχουν το δικαίωμα έκπτωσης.
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Στο καθεστώς αυτό δεν μπορούν να υπαχθούν οι εξαγιογικές επιχειρήσεις,
γιατί αυτές έχουν το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., των εισροών τους για την
πλήρη αποφορολόγηση των εξαγομένων εμπορευμάτων. Αλλά πέραν αυτού
εφόσον από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους ποσοστό 60% προέρχεται από
εξαγωγές δεν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς αυτό σύμφωνα με τη διά
ταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 1642/86.

3.3.2. Ειδικό (τεκμαρτό) καθεστώ ς μικρώ ν επιχειρήσεων:
Στο καθεστώς αυτό εντάσσονται οι μικρές ετηχειρήσεις που ο ετήσιος τζί
ρος τους είναι από 1.000.000-6.000.000 δραχμές και εφόσον τηρούν βιβλία Α '
κατηγορίας. Οι επιχειρήσεις που ο τζίρος τους βρίσκεται στα όρια αυτά (1-6
εκ.) αλλά εθελοντικά τηρούν βιβλία ανώτερης κατηγορίας, δηλαδή Βιβλία Β ' ή
Γ' κατηγορίας, δεν μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό (τεκμαρτό) καθεστώς.
Χαρακτηρισπκό του καθεστώτος αυτού είναι ότι ο εισπραττόμένος ιρόρος
των εκροών τους (δηλαδή των πωλήσεων τους) υπολογίζεται κατά τεκμαρτό
τρόπο, αφού ο τζίρος τους υπολογίζεται με τον τεκμαρτό τρόπο που καθιερώ
νει ο νόμος (άρθρο 32 ν. 1642/86). Ακριβώς για τον λόγο αυτό συνίσταται οι
εξαγωγικές επιχειρήσεις να αποφεύγουν την ένταξη τους στο ειδικό αυτό κα
θεστώς και να εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, ώστε τα ετήσια ακαθάρι
στα έσοδα τους από τις εξαγωγές να προκύπτουν από τα τηρούμενα Αογισπκά
τους Βιβλία (Β' και Γ' κατηγορίας).
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό (τεκμαρτό) καθεστώς και οι ε
ξαγωγικές, έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α. τήρηση βιβλίου αγορών με ειδική γραμμογράφηση, έτσι που να
διαχωρίζονται οι αγορές κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και με ειδική στήλη να γίνε
ται η παρακολούθηση του καταβληθέντος Φ.Π.Α. των εισροών τους.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ
τιμο>.ογίου

•ίααγορών

Αγορές
χωρίς

έίαχάνες
με δικαίω-

τιμο)χ>γίουή
(χωρίς

ρ.

emSocni περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ στην αρμόδια Οικονομική Εφορία

κάθε τρίμηνο και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.
γ. επίδοση εκκαθαρισπκής δήλωσης ΦΠΑ, στην ίδια Οικονομική Εφορία
για κάθε διαχειριστική περίοδο (δηλαδή για κάθε χρόνο) εντός προθεσμίας δύο
μηνών από τη λήξη του έτους (μέχρι 28 Φεβρουαρίου).
Δεν έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν σε ιδιαίτερο λογαριασμό την κί
νηση του Φ.Π.Α., δηλαδή τους φόρους εισροών και εκροών. Οι φόροι εισροών
παρακολουθούνται με την ειδική γραμμογράφηση του βιβλίου αγορών και οι
φόροι εκροών υπολογίζονται τεκμαρτά, με βάση το τζίρο τους, που προσδιορί
ζεται με τον τρόπο που αναφέρουμε παραπάνω.

3.3.3.

Κανονικό καθεστώ ς Φ.Π.Α.:

Στο καθεστώς αυτό υπάγονται οι επιχειρήσεις εκείνες που ο ετήσιος τζίρος
τους υπερβαίνει τα 6.000.000 δραχμές, ή έχουν μικρότερο τζίρο αλλά τηρούν
προαιρετικά βιβλία Β' κατηγορίας και άνω. Στο καθεστώς αυτό ο Φ.Π.Α.. των
εκροών υπολογίζεται όχι τεκμαρτά, αλλά με βάση τα στοιχεία που τηρούντοα
από την επιχείρηση, με την προϋπόθεση φυσικά ότι αυτά κρίνονται κατά τον
φορολογικό έλεγχο σαν ειλικρινή. Η απόρριψη των λογιστικών βιβλίων σαν
ανειλικρινών συνεπάγεται, εκτός των άλλων, και τον εξωλογιστικό υπολογισμό
του οφειλόμενου Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή ο νόμος προβλέπει τη διοικη
τική επίλυση της διαφοράς, ή την άσκ-ηση προσφυγής στα Διοικητικά
(Φορολογικά) Δικαστήρια, εντός προθεσμίας 20 ημερών.

____________________________________________________ ο Φ Π.Α. στην ζίοτ/οπική επιγείοηση

3.3.4.

Υποχρε(όσεις:

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α., έχουν τις
παρακάτω υποχρεώσεις:
α. έκδοση τιμολογίων και λοιπών στοιχείων του Κ.Β.Σ.
•

στα τιμολόγια που λαβαίνουν (για τις αγορές τους) και στα τιμολόγια που

εκδίδουν (για τις πωλήσεις τους) πρέπει να αναγράφεται, όπως είπαμε,
χωριστά η αξία των αγαθών (ή υττηρεσιών) και χωριστά ο Φ.Π.Α.
•

όταν υπάρχει απαλλασσόμενη από το φόρο συναλλαγή στα φορολογικά

στοιχεία που εκδίδουμε αναγράφουμε την ένδειξη “χωρίς ΦΠΑ”, π.χ. στις εξα
γωγές
•

στις αποδείξεις (δελτία) λιανικής πώλησης και στις αποδείξεις παροχής υ

πηρεσιών σε ιδιώτες, ο ΦΠΑ δεν αναγράφεται ξεχωριστά και θεωρείται ενσω
ματωμένος στην αναγραφόμενη αξία.

ρ.

τήρηση λογιστικών βιβλίων Β' ή Γ' κατηγορίας κατά τρόπο ώστε οι αγορές

και οι δαπάνες για λήψη υπηρεσιών να καταχωρούνται κατά συντελεστή φόρου
με κάθετες στήλες. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλίο απογραφών και ι
σολογισμών (Γ' κατηγορία) στις απογραφές τους πρέπει να καταχωρούν
χωριστά τα εμπορεύσιμα αγαθά και τα αγαθά επένδυσης (πάγια στοιχεία) κατά
συντελεστή ΦΠΑ, με κάθετες στήλες.

γ.

τήρηση ιδιαίτερου λογαριασμού ΦΠΑ, για τις επιχειρήσεις που τηρούν δι

πλογραφικό λογιστικό σύστημα ο λογαριασμός αυτός θα είναι πρωτοβάθμιος
και θα γίνονται σχετικές εγγραφές στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό.

Ο λογαριασμός αυτός θα χρεώνεται και θα πιστώνεται ως εξής:

Leiioi ετα/ειρτιση

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Φ.Π.Α.
το ΦΠΑ των εισροών μας.
το ΦΠΑ των χορηγουμένων
σε πελάτες μας εκτπώσεων.
το ΦΠ Α επιστροφών ττσυ
γίνονται από τους πελάτες
μας.
το ΦΠΑ που καταβάλλουμε
στο Δημόσιο.

το ΦΠ Α των εκροών μας.
το ΦΠ Α των εκπτώσεων που
μας χορηγούν οι προμηθευ
τές.
το ΦΠ Α τω ν επιστροφών μας
στους προμηθευτές.
> το Φ Π Α που τυχόν μας επέ
στρεψε το Δημόσιο για οποιοδήποτε λόγο.

Ο λογαριασμός αυτός είναι λογαριασμός παθητικού γιατί απεικονίζει μια υ
ποχρέωση της επιχείρησης προς το Δημόσιο. Με το λογαριασμό αυτό επίσης
παρακολουθείται και η συνεπής εκπλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης που
απορρέει από το ΦΠΑ.
Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, που ο ετήσιος τζίρος τους δεν υπερβαίνει τα
80.000.000 δραχμές υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου Β' κατηγορίας
(εσόδων-εξόδων) με ειδική γραμμογράφηση. Στο βιβλίο αυτό η σελίδα των ε
σόδων πρέπει απαραίτητα να περιέχει και τις παρακάτω ιδιαίτερες στήλες κατά
πηγή εσόδου.
•

έσοδα από εξαγωγές

•

έσοδα από χοντρικές πωλήσεις (προς επιτηδευματίες)

•

έσοδα από λιανικές πωλήσεις (προς το κοινό)

•

έσοδα από άλλες πηγές (π.χ. εισπράξεις από εξαγωγικά πριμ)

•

εισπραχθείς ΦΠΑ.

Εξάλλου η σελίδα των εξόδων πρέπει να περιέχει όλες τις στήλες που αναφέρονται και στο βιβλίο αγορών. Έτσι υπάρχει πλήρης παρακολούθηση της
διακίνησης του ΦΠΑ. στην επιχείρηση (εισπράξεις και πληρωμές ΦΠΑ).
Ο τρόπος τήρησης του λογαριασμού του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμ
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 58 του ν. 1642/86, καθιερώνεται με
τηνυπ. αριθ. Π. 6792/646/7.10.86 απόφαση του Υπουργού των Οικουμενικών.
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η οποία εφοφμόζεται στνς επιχειρήσεις εκείνες που τηρούν λογιστικά βιβλία Β'
και Γ' κατηγορίας και υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η παραπάνω
υπουργική απόφαση φυσικά εφαρμόζεται πλήρως και στις εξαγωγικές ε
πιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας.

3.4.

Επίδοση δη λώ σεο^ ΦΙ1Α

Κάθε μήνα οι επιχειρήσεις του κανονικού συστήματος πρέπει να επιδίδουν
περιοδική δήλωση ΦΠΑ, στον Οικονομικό Έφορο. Οι δηλώσεις επιδίδονται
μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α . Β'
και Γ' κατηγορίας.
Ολες οι επιχειρήσεις (και οι εξαγωγικές) υποχρεούνται στην επίδοση εκκα
θαριστικής δήλωσης για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο, που επιδίδεται
στον Οικονομικό Έφορο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου.

3.5.

Έ νταξη επιχειρήσεων σε καθεστώ ς Φ.Π.Α.

Η ένταξη των διαφόρων επιχειρήσεων όπως είπαμε προηγούμενα, σ ' ένα α
πό τα παραπάνω καθεστώτα του ΦΠΑ, γίνεται με συνδυασμό δύο κριτηρίων:
•

του ετήσιου τζίρου της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

•

της κατηγορίας των τηρούμενων Αογιστικών Βιβλίων.

Σύμφωνα με το νόμο τζίρος είναι το σύνολο των εσόδων που πραγματοποιεί
μια επιχείρηση, χωρίς να υπολογίζονται:
α. τα ποσά του ΦΠΑ των εκροών (πωλήσεων)

ρ.

τα ποσά των πράξεων (πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών) που απαλλάσσο

νται από το ΦΠΑ. (π.χ δεν υπολογίζεται η αξία των υπηρεσιών εκπαίδευσης),
γ. τα ποσά από τυχόν πωλήσεις επενδυτικών αγαθών (παγίων στοιχείων) γιατί
αυτή συναλλαγή είναι ευκαιριακή πράξη.

_____ _______________________________________________ο Φ Π.Α- στην EccTiOryiicii επι/είοηση

Με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 356/86, που τροποποίησε τον Κ.Β.Σ., τα ακα
θάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε μια από τις τρεις κα
τηγορίες τήρησης λογιστικών βιβλίων υπολογίζονται χωρίς τους φόρους και τα
άλλα δικαιώματα, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που επιβάλλονται στις πωλήσεις (ή στις αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες) και επιρρίπτονται στον πελά
τη ή εισπράττονται από αυτόν.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι τα έσοδα
που προέρχονται από την είσπραξη επιστροφών διαιρορά τόκων (της 1574/71
απόφασης της τέως Νομισματικής Επιτροπής) δεν υπολογίζονται για τον προσ
διορισμό του ύψους των ακαθάριστων εσόδων τους, προκειμένου να κριθεί η
ένταξη τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, και επίσης και η υποχρέωση τους
για την τήρηση βιβλίου αποθήκης.
Με τα παραπάνω δεδομένα από πλευράς εφαρμογής ΦΠΑ, ισχύουν τα εξής:
α. οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο κάτω από 1.000.000 που δεν
τηρούν καθόλου βιβλία ή τηρούν βιβλία Λ ' κατηγορίας, κατατάσσονται στο
καθεστώς των απαλλασσομένων.

ρ.

οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν έχουν υποχρέωση από το

Κ.Β.Σ., να τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και άνω, κατατάσσονται στο καθε
στώς των απαλλασσομένων,
γ. οι επιχειρήσεις που εθελοντικά τηρούν λογιστικά βιβλία Β' κατηγορίας και
άνω, κατατάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τον ετήσιο
τζίρο τους,
δ.

οι νεοίδρυόμενες επιχειρήσεις δεν μπορούν να καταταγούν στο καθεστώς

απαλλασσομένων,
ε. οι επιχειρήσεις των οποίων ο τζίρος από χοντρικές πωλήσεις υπερβαίνει το
60% του συνολικού τους τζίρου, δεν μπορούν να καταταγούν στο καθεστώς
των απαλλασσομένων , έστω και εάν ο συνολικός ετήσιος τζίρος τους δεν υ
περβαίνει το 1.000.000 δραχμές.
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στ. οι επιχειρήσεις που δουλεύουν αποκλειστικά φασόν θεωρούνται σαν ε
πιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και εφόσον έχουν υποχρέωση από το Κ.Β.Σ.,
τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας και άνω, ανεξάρτητα από το ύψος του ετήσιου
τζίρου τους δεν μπορούν να καταταγούν στο καθεστώς των απαλλασσομένων
επιχειρήσεων,
ζ.

οι μικτές επιχειρήσεις που διατηρούν περισσότερους κλάδους δραστηριό

τητας (π.χ. πωλήσεις αγαθών και παροχής υττηρεσιών) εντάσσονται;
•

στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ: όταν τα έσοδα τους από τον κλάδο παροχής
υπηρεσιών υπερβαίνουν το ποσό των 250.000 δρχ. ετήσια, ανεξάρτητα εοιν
το ύψος του συνολικού ετήσιου τζίρου τους είναι κάτω του 1.000.000 και
για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία Β'
κατηγορίας και άνω. Εάν τηρούν εθελονπκά για τον κλάδο παροχής υπη
ρεσιών βιβλία Β' κατηγορίας και άνω, κατατάσσονται στο κανονικό καθε
στώς ΦΠΑ

•

στο ειδικό καθεστώς (τεκμαρτό): όταν ο ετήσιος τζίρος τους είναι από
1.000.000-6.000.000 και για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών δεν έχουν υ
ποχρέωση να τηρούν βιβλία Β ' κατηγορίας και άνω.

Η ένταξη των επιχειρήσεων σε ένα από τα καθεστώτα του ΦΠΑ. γίνεται με ευ
θύνη και του επιχειρηματία, και λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός τζίρος της
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

3.6.

Μ ετάταξη επιχειρήσεων:

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αλλάξουν καθεστώς, από κατώτερο σε ανώτερο,
είτε υποχρεωπκά, είτε προαιρετικά:
•

υπογοεωτικά: μετατάσσονται οι επιχειρήσεις σε ανώτερο καθεστώς εφό
σον πληρούνται οι προϋποθέσεις, λόγω της αύξησης του ετήσιου τζίρου
τους.

•

προαιρετικά: με σχετική δήλωση του επιχειρηματία που υποβάλλεται στον
αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη
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λήξη του χρόνου, δηλαδή μέχρι τις 10 Ιανουάριου. Η δήλωση αυτή δεν α
νακαλείται πριν περάσει μια 5ετία από την υποβολή της.
Στις περιπτώσεις μετάταξης επιχειρήσεων από κατώτερο σε ανώτερο καθεστώς
ΦΠΑ, ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις;
α. εφόσον η μετατασσόμενη επιχείρηση θα τηρήσει πλήρες διπλογραφικό λο
γιστικό σύστημα (βιβλία Γ' κατηγορίας με το νέο Κ.Β.Σ.) με βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, πρέπει υποχρεωτικά να διενεργήσει απογραφή
(απογραφή έναρξης) στην οποία τα διάφορα εμπορεύματα και τα επενδυτικά
αγαθά θα πρέπει να αναγραφούν χωριστά κατά συντελεστή φόρου, με κάθε
τες στήλες. Τα εμπορεύματα αυτά της απογραφής δεν θεωρούνται φυσικά
σαν πωληθέντα και επομένως αφοαρούνται από τον τζίρο της προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου.
β. εάν η επιχείρηση ανήκε προηγούμενα στο καθεστώς των απαλλασσομένων,
δεν είχε συμψηφίσει (εκπέσει) το ΦΠΑ, που αναλογεί και πληρώθηκε κατά
την αγορά παγίων επενδυτικών αγαθών, τώρα με την μετάταξη της σε ανώ
τερο καθεστώς μπορεί να συμψηφίσει αναλογικά το ΦΠΑ. που πλήρωσε κα
τά την αγορά των επενδυτικών αγαθών, εφόσον δεν έχει περάσει 5ετία από
την ημερομηνία της αγοράς τους, π.χ. εάν ένα μηχάνημα είχε αγοραστεί προ
τριετίας μπορεί η μετατασσόμενη επιχείρηση να συμψηφίσει τα 2/5 του καταβληθέντος ΦΠΑ, γιατί το δικαίωμα διακανονισμού ισχύει για μια 5ετία
και υπολείπονται 2 χρόνια ακόμη για να συμπληρωθεί αυτή η πενταετής πε
ρίοδος.
γ. εφόσον η μετατασσόμενη επιχείρηση τηρήσει βιβλία Α' και Β ' κατηγορίας,
τότε δεν θα ενεργήσει απογραφή και τα φορολογούμενα με ΦΠΑ ακαθάρι
στα έσοδα της κατά τη νέα χρήση δεν μπορούν να υπερβούν αυτά που βρί
σκονται τεκμαρτώς, δηλαδή με βάση το ύψος των αγορών πρώτων και βοη
θητικών υλών μαζί με τα έξοδα παραγωγής και το μικτό κέρδος, έστω κη αν
από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία προκύπτουν μεγαλύτερα ακαθάριστα
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έσοδα. Αυτό ισχύει μόνο για την πρώτη χρονιά της μετάταξης σε ανώτερο
καθεστώς.

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταταγούν από ανώτερο σε κατώτερο καθε
σ τώ ς λόγω μείωσης του ετήσιου τζίρου τους. Όμως εάν θέλουν μπορούν να
διατηρηθούν στο ίδιο καθεστώς έστω κι αν ο τζίρος τους έπεσε κάτω από το
όριο που προβλέπεται για το καθεστώς στο οποίο υπάγονται. Στις περιπτώσεις
μετάταξης σε κατώτερο καθεστώς ισχύουν τα εξής;
•

εάν η μετατασσόμενη επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας και μετατάσ
σεται στο ειδικό (τεκμαρτό) καθεστώς, η φορολόγηση της με ΦΠΑ, στη νέα
περίοδο θα γίνει με βάση το τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου τζίρου
τη ς θα διενεργήσει τελική απογραφή (όπως αναφέρθηκε προηγούμενα) και
ο τζίρος της θα προσδιοριστεί με τα αποθέματα τελικής απογραφής συν τις
αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας συν τα έξο
δα παραγωγής και μικτό κέρδος. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β'
κατηγορίας και μετατάσσονται στο ειδικό (τεκμαρτό) καθεστώς δεν υ
πάρχει πρόβλημα, γιατί συνεχίζεται το ίδιο σύστημα προσδιορισμού του
τζίρου τους.

Για τη μετάταξη μιας επιχείρησης σε άλλο καθεστώς πρέπει να υποβληθεί στην
αρμόδια Όικονομική Εφορία Δήλωση Μεταβολών-Μετάταξης (έντυπο 002Φ.Π.Α.). Η δήλωση αυτή είναι τυποποιημένη και παρέχεται από τις Όικονομικές Εφορίες. Μετά την υποβολή της δήλωσης η Όικονομική Εφορία χορηγεί
σχετική βεβαίωση στο φορολογούμενο, η οποία αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο
της υποβολή της.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται όχι μόνο στην περίπτωση που υφίσταται νόμιμος
λόγος μετάταξης σε άλλο καθεστώς του ΦΠΑ, αλλά και στις περιπτώσεις με
ταβολής της δραστηριότητας του φορολογούμενου. Τέτοιες αιτίες μεταβολής
της δραστηριότητας εμφανίζονται:

-------------------
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σε περιπτώσεις αγοράς ολόκληρης της επιχείρησης,
σε περίπτωση πώλησης ολόκληρου κλάδου της εγχείρησης,
σε περίπτωση αγοράς ή ίδρυσης καινούριου κλάδου,
στην απόκτηση μιας επιχείρησης ή κλάδου της συνεπεία κληρονομιάς, αγο
ράς ή γονικής παροχής
στις περιπτώσεις συγχώνευσης δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων,
στην περίπτωση απορρόφησης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., με βάση τις διατάξεις του
νόμου 5261/31.
σ π ς περιπτώσεις ίδρυσης ή διάλυσης υποκαταστημάτων της επιχείρησης
και στις περιπτώσεις μετατροπής των εριγασιών του υποκαταστήματος π.χ.
από εργοστάσιο σε κατάστημα λιανικής πώλησης.

Ο φορολογούμενος λοιπόν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αυτή τη Δήλωση
Μεταβολών-Μετάταξης σε περίπτωση:
α.

υποχρεωτικής ή προαιρετικής μετάταξης σε ανώτερο (ή κατώτερο) καθε
στώς ΦΠΑ και Αογισπκών Βιβλίων και

ρ.

ουσιώδους μεταβολής της δραστηριότητας του, δηλαδή στις περιπτώσεις
που ενδεικτικά μνημονεύουμε παραπάνω.

Οι ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν αφορούν την ένταξη και μετάταξη των ε
πιχειρήσεων και εφαρμόζονται πλήρως και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις κα
θώς και στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πράξεις εξομοιούμενες με εξα
γωγή, δηλαδή σε επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα τους (ή εμπορεύματα)
σε δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα, όπως π.χ. ναυπηγοεπισκευασπκές, ε
πιχειρήσεις τροφοεφοδίων κλπ.

-

-
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Ο! ΔΗΛΩΣΕΙΣ INTRASTAT

4.1.1.

Εισαγίογή

Η λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς είναι πραγματικότητα από την
1.1.93.

Για την αποτελεσματική εποπτεία του ενδοκοινοτικού εμπορίου, α

παιτούνται έγκυρα και πλήρη στατιστικά στοιχεία για όλες τις συναλλασσόμε
νες επιχειρήσεις και για τα εξαγόμενα προϊόντα.
Υπεύθυνη για την στατισπκή παρακολούθηση είναι η στατιστική υπηρεσία
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (EUROSTAT) σε συνεργασία με τις εθνικές α
ντίστοιχες υπηρεσίες (για την Ελλάδα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία).
Έτσι δημιουργήθηκε ένα σύστημα συλλογής σταπστικών υπηρεσιών το ο
ποίο εξετάζει αποκλειστικά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Το νέο αυτό σύ
στημα ονομάζεται INTRASTAT και είναι καρπός μακροχρόνιων διεργασιών
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οργάνων, των Κυβερνήσεων, των ε
πιχειρήσεων και των φορέων τους.
Για την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος αυτού καταρτίσθηκε ειδι
κός Κοινοτικός Κανονισμός, ο οποίος φυσικά είναι δεσμευτικός για όλα τα
κράτη-μέλη.

4.1.2.

Ο λόγος ύπαρξης των δηλώσεων Intrastat

Με τη διάταξη της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 29, προβλέπεται η υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τις ενδοκοινοτικές συ
ναλλαγές που πραγματοποιούν τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα υποκείμενα
στον φόρο για κάθε φορολογική περίοδο.
Οι δηλώσεις Intrastat συμπληρώνονται με στόχο να χρησιμοποιηθούν στην
συνέχεια από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, ως πηγές άντλη
σης πληροφοριών σχετικά με το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Δηλαδή τα στοιχεία

που προσλχχμβάνονται από αυτές τις δηλώσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για λόγους στατιστικής.
Το νέο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου
που ισχύει από 1/1/93, εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 3390/91 του Συμ
βουλίου της 7/11/91. Στον κανονισμό αυτόν τονίζεται ότι οι χώρες - μέλη θα
εξακολουθήσουν να διατηρούν τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο
στατιστικ-ή πληροφόρηση για τις εμπορικές συναλλαγές τους με τα άλλα κράτη
-μέλη.
Συνέπεια αυτών είναι το ότι η πληροφόρηση σχετικά με το ενδοκοινοτικό ε
μπόριο, συλλέγεται απευθείας από τις επιχειρήσεις με την αποστολή της
σχετικής δήλωσης, από την οποία προέρχονται λεπτομερείς πληροφορίες για
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του
κάθε μήνα.

4.1.3.

Ποιοι οφείλουν να συμπληρώνουν τη δήλω ση INTR.ASTA Τ

Την υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT έχουν οι υποκείμενες στο
ΦΠΑ επιχειρήσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιούν κά
θε μήνα.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ ταυτόχρονα με την περιοδική
δήλωση ΦΠΑ.
Ειδικότερα την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχουν οι επιχειρήσεις
εκείνες που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεγαλύτερες από κά
ποιο όριο που καθορίζεται σε ετήσια βάση από τα αρμόδια υπουργεία και κα
λείται «κατώφλι εξομοίωσης».
Αν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα δεν πραγματοποιήθηκαν ενδο
κοινοτικές συναλλαγές, τότε δεν υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT.
Συνεπώς την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης INTRASTAT έχει κάθε Φυ
σικό και Νομικό πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ το οποίο:
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έχει συνάψει σύμβαση αποστολής ή παραλαβής εμπορευμάτων, εξαιρούμε
νης της απλής διαμετακόμισης.
αναλαμβάνει ή αναθέτει την αποστολή και την παραλαβή εμπορευμάτων
και
κατέχει εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο αποστολής ή παροάατβής.

Το Φυσικό ή Νομικό αυτό πρόσωπο πρέπει εντός των ορίων που καθορίζονται
από το κοινοτικό δίκαιο, να υποβάλει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενδο
κοινοτικές συναλλαγές εμπορευμάτων που πραγματοποιεί.
Δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται επίσης όταν τα προϊόντα μεταφέρονται α
πό το ένα κράτος - μέλος στο άλλο χωρίς την έκδοση τιμολογίου (π.χ. αντικα
τάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων) ή για συναλλαγή (αποστολή ή άφιξη)
με σκοπό εργασία φασόν ή επισκευή κ.τ.λ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συ
μπληρώνεται το πεδίο του τιμολογούμενου ποσού. Αναγράφεται όμως η στατι
στική αξία και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσης.
Στην περίπτωση τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υπόχρεος για την
υποβολή της δήλωσης είναι ο αρχικός αποστολέας στην φορολογητέα αξία
που

χρεώνει

στον

ενδιάμεσο

συμβαλλόμενο.

Στην

περίπτωση

που

χορηγούνται ή λαμβάνονται εκπτώσεις δεν θα συμπληρώνεται δήλωση Intrastat.
Στην περίτττωση επιστροφών προγενέστερων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, θα
συμπληρώνεται δήλωση αποστολής ενώ στην περίπτωση επιστροφών προγενέ
στερων ενδοκοινοτικών παραδόσεων θα συμπληρώνεται δήλωση άφιξης.

4.1.4.

Ποιοι απαίΜσσονται από την συμπλή/κυση και υπορολή της δήλοί-

σης Intrastat
Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής της δήλωσης Ιηtrastat τα εξής πρόσωπα:
1. Οι ιδιώτες
2. Οι μικρές ετηχειρήσεις που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση συμπλή
ρωσης και υποβολής περιοδικής φορολογικής κατάστασης. Δηλαδή οι μι
κρές ατομικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές α
ποκτήσεις ή παραδόσεις από και προς τα άλλα κράτη - μέλη της Κοινότητας
ή εισαγωγές και εξαγωγές κατά το προηγούμενο έτος μέχρι 1.500.000 δρχ.
απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμπλήρωσης της δήλωσης Intrastat
για το τρέχον έτος.
3. Οι υπόχρεοι εκείνοι που κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποίησαν εν
δοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών οι οποίες δεν ξεπέρασαν το «κατώφλι εξομοίωσηφ) που είναι για τις αποκτήσεις - εισαγωγές του προηγούμενου έ
τους 5.000.000 δρχ. και για π ς παραδόσεις - εξαγωγές 7.500.000 δρχ. Ο
νέος υπόχρεος συμπληρώνει την δήλωση από την στιγμή κατά την οποία υ
περβαίνει το «κατώφλι εξομοίωση9>·

4.1.5.

Υποβολή τf)oπoπoιητικώv δηλώσεων INTR.4STA Τ

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων από αυτά που περιλαμβέινονται σε συγκεκρι
μένο α/α είδους δήλωσης Intrastat πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητική δή
λωση που θα περιλαμβάνει τα σωστά στοιχεία αυτού του συγκεκριμένου εί
δους. Ακόμη στην περίπτωση που έχουν παραληφθεί από την δήλωση Intrastat
εμπορεύματα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την συμπλήρωση τροποποιητικής ή συ
μπληρωματικής δήλωσης Intrastat είναι η ακόλουθη:

Οι oti/^qeic Inlrastat

1 Οταν ΐΜτοβαλλεται τροποποιηπκή ή συμπληρωματική δήλωση Intrastat, αυ
τή θα πρέπει να συνοδεύεται από το φωτοαντίγραφο της αρχικής δήλωσης,
στο οποίο αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
2. Στα έντυπα των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων θα πρέπει
να αναγράφεται η λέξη «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ» ή «ΣΥΜΠΑΗΡΩΜΑΤΙΚΗ»
ανάλογα και να συμπληρώνονται απαραίτητα όλα τα τετραγωνίδια με τα
νέα σωστά στοιχεία.
3. Στο τετραγωνίδιο 2 (το οποίο αφορά την περίοδο αναφοράς) αναγράφεται ο
μήνας και το έτος της αρχικής δήλωσης που τροποποιείται ή συμπληρώνε
ται π.χ. αν κατά τον μήνα Ιούλιο του 1996 τροποποιείται η δήλωση του
Φεβρουάριου (αρχική δήλωση) τότε στο τετραγωνίδιο 2 θα αναγράφεται
02/96.
4. Στο τετραγωνίδιο 7 αν πρόκειται για τροποποιητική δήλωση αναγράφεται ο
αύξων αριθμός του είδους της αρχικής δήλωσης που τροποποιείται (π.χ. για
το 5° είδος ο αριθμός 5). Στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής δή
λωσης, συνεχίζεται κανονικά η αύξουσα αρίθμηση από εκεί που είχε στα
ματήσει στην αρχική δήλωση, π.χ αν στην αρχική δήλωση υπάρχουν 6 ε
μπορεύματα και πρέπει να συμπληρωθούν με άλλο ένα, τότε στο τετραγω
νίδιο 7 της συμπληρωματικής δήλωσης θα αναγραφεί ο αριθμός 7 για το
νέο εμπόρευμα.

4.1.6.

Πίνακας αγαθών που εξαιρούνται από την στα τιστική παρακολούΟη-

ση
α. Τα μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και οι αξίες.

ρ.

Η έκτακτη ενίσχυση σε πληγείσες περιοχές.

γ. Ως εκ της διπλωματικής ή παρόμοιας φύσης του προορισμού τους:

Q δτι?.ώσειχ: Intrastat

•

Γα εμπορεύματα που απολαύουν διπλωματικής και προξενικής ή παρόμοιας
ασυλίας.

•

Τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους μέλη κυβέρνησης ή κοινο

•

Τα αντικείμενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής

βουλίου

βοήθειας.
δ. Εφόσον η συναλλαγή είναι παροδικής φύσης μεταξύ άλλων;
1. Τα εμπορεύματα που προορίζονται για πανηγύρεις και εκθέσεις.
2. Τα σκηνικά των θεάτρων.
3. Τα παιχνίδια λούνα-παρκ και άλλες διασκεδάσεις πανηγύρεων.
4. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός υπό την έννοια της διεθνούς τελωνειακής
συμφωντας της 8.6.68.
5. Οι κινηματογραφικές ταινίες.
6. Οι συσκευές και το υλικό για πειράματα.
7. Τα ζώα αγώνων, εκτροφείου, ιπποδρόμου κ.λ.π.
8. Τα εμπορικά δείγματα.
9. Τα μέσα μεταφοράς, τα εμπορευματοκιβώτια και το βοηθητικό υλικό μετα
φοράς.
10. Οι συσκευασίες.
11. Τα υπό ενοικίαση εμπορεύματα.
12. Τα εξαρτήματα και το υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εργασί
ες πολιτικού μηχανικού.
13. Τα εμπορεύματα που προορίςονται να υποστούν εξετάσεις, αναλύσεις ή
δοκιμές.

ε. Εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής.
1.

Τα παράσημα, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία.

----------------------------- ----------------------------------------------------------------------- Οι on^xboeu: Intrastat

2. To υλικό, οι προμήθειες και το αντικείμενο ταξιδιού, συμπεριλαμβανομέ
νων των αθλητικών ειδών που προορίζονται για προσωτηκή κατανάλωση ή
χρήση και τα οποία συνοδεύουν, προηγούνται ή έπονται του ταξιδιού.
3. Τα είδη προικός τα αντικείμενα μετακόμισης ή κληρονομιάς.
4. Τα φέρετρα, οι τεφροδόχοι, τα ανπκείμενα νεκρώσιμης διακόσμησης και
τα αντικείμενα που προορίζονται για την συντήρηση τάιρων και νεκρικών
μνημείων.
5. Τα έντυπα διαφημίσεων, οι οδηγίες χρήσεως οι τρέχουσες τιμές και άλλα
διαφημιστικά είδη.
6. Τα εμπορεύματα που κατέστησαν άχρηστα ή μη χρήσιμα βιομηχανικώς.
7. Το έρμα.
8. Οι φωτογραφίες τα εκτυπωθέντα και εμφανισθέντα φιλμ, τα σχέδια, σκί
τσα, αντίγραφα σχεδίων, χειρόγραφα, ιράκελοι, τα διοικητικά έγγραφα, τα
αρχεία, τα τυπογραφικά δοκίμια καθώς και κάθε πληροφορικό στοιχείο που
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας ενδοκοινοτικής ανταλλαγής πληροφο
ριών.
9. Τα γραμματόσημα.
Τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς αθλητικές διορ
γανώσεις.

4.2.

J ιαδικασίες εισαγωγής

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει καταργηθεί για τα κοινοτικά
αγαθά η διαδικασία εκτελωνισμού τους και στο εξής θα χρησιμοποιείται ο ό
ρος αγορά - παραλαβή ενώ για τα αγαθά από το εξωτερικό για τα οποία θα ε
ξακολουθήσει να υφίσταται η διαδικασία εκτελωνισμού θα συνεχίσει να
χρησιμοποιείται ο όρος εισαγωγή

CX on/^ioetc Intrastat

4.2.1.

Υποχ()εώσεις επιχεφήσείον που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συ

ναλλαγές
Οι ενέργειες που οφείλουν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές
συναλλαγές είναι οι εξής;
Οι επιχειρήσεις αυτές στα φορολογικά και εμπορικά τους έγγραιρα πρέπει να
αναφέρουν τόσο το δικό τους ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα της χώρας τους, όσο
και τον ΑΦΜ/ΦΠΑ των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται με το πρό
θεμα της δικής τους χώρας.
Αυτό σημαίνει ότι στο τιμολόγιο ο πωλητής έχει την υποχρέωση να αναγράψει
και το δικό του ΑΦΜ/ΦΠΑ (αιρού πρώτα έχει εγγραφεί στο μητρώο πωλητών
VIES) με το πρόθεμα της χώρας του, καθώς εττίσης και όλα τα λεπτομερή
στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση ενός τιμολογίου.
Η ελληνική επιχείρηση για να πωλήσει αγαθά σε πελάτη της εγκατεστημένο σε
άλλη κοινοτικ-ή χώρα πρέπει πρώτα να του ζητήσει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του και
στην συνέχεια να επιβεβαιώσει μέσω του κοινοτικού μηχανογραφικού συστή
ματος VIES. Όταν πάρει την επιβεβαίωση από το γραφείο VIES για τον ΑΦΜ
του πελάτη της τότε δεν τον χρεώνει με ΦΠΑ. Στην περίπτωση που ο πελάτης
της δεν έχει εγγραφεί στο κοινοτικό μητρώο VIES πρέπει να τον χρεώσει με
τον ελληνικό συντελεστή ΦΠΑ και το ποσό να το αποδώσει στην ΔΟΥ στην
οποία υπάγεται.
Μια άλλη υποχρέωση που έχει η επιχείρηση που πουλάει αγαθά σε πελάτη ε
γκατεστημένο σε άλλη κοινοτική χώρα που είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα
VIES είναι η υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδό
σεων.
Η Ελληνική επιχείρηση που αγοράζει αγαθά επιχείρηση άλλου κράτους - μέ
λους (και εφόσον είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο VIES) οφείλει να δίνει
στους προμηθευτές της τον ΑΦΜ της με το πρόθεμα EL προκειμένου να μην
χρεωθεί με το ΦΠΑ της χώρας του προμηθευτή της.

—--------------------------------------------------------------- -----------------------------------Οι όη/χΙχτεκ Intrastat

Ανπστοίχο^ς εάν η ελληνική επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα
VIES ο προμηθευτής της είναι υποχρεωμένος να την χρεώσει με το ΦΠΑ της
χώρας του, το ετιιπλέον αυτό ποσό δεν συμψηφίζεται με το οφειλόμενο στην
Ελλαδα ΦΠΑ, αλλά θεωρείται κόστος αγοράς και εττί του συνολικού αυτού
ποσού υπολογίζεται ο οφειλόμενος στην Ελλάδα ΦΠ.Α.

4.2.2.

Ειδικής υποχ[)εώσεις επιχεφήσειον που πραγματοποιούν ενδοκοινοτι

κές συναλλαγές
Σε περίπτωση πραγματοποίησης facon οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τή
ρηση ειδικού βιβλίου καταχώρησης αγαθών.
Επίσης οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές έχουν
την υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (listing) για τις παραδό
σεις που προς τις επιχειρήσεις άλλου κράτους - μέλους.
Στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι ελληνικές ετηχειρήσεις για τις ενδο
κοινοτικές παραδόσεις που πραγματοποιούν πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ
τους με το πρόθεμα EL πριν από αυτόν. Αυτόν τον αριθμό δίνουν και στους
προμηθευτές τους για τις ενδοκοινοτικές τους απαιτήσεις.

4.2.3.

Παραδόσεις και ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις Αγαθώ ν που υπόκεινται

σε ειδικούς φόρους κατανάλω σης
Τα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αποτελούν πάντα α
ντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης στη χώρα που μεταφέρονται ή αποστέλλονται και ο ΦΠΑ διακανονίζεται (χρεοπιστώνεται στην οικεία περιοδική εκ
καθάριση και προσωρινή δήλωση) ή καταβάλλεται κατά περίπτωση.

Οι οτι?ϋχιεΐ£ Intrastat

Ο τόπος ποφάδοσης των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
είναι πάντοτε ο τόπος που τα αγαθά αυτά μεταφέρονται ή αποστέλλονται για
ανάλωση.
Ο υπολογισμός του ΦΠΑ στην περίπτωση παράδοσης ή ενδοκοινοτικής από
κτησης των αγαθών αυτών διαμορφώνεται από την ανηπαροχή που έλαβε ή
πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών και προσαυξάνεται με οποια
δήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτήν.

4.3.

Υποχ^ίεώσεις ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών

Για τις παραδόσεις που κάνει ο πωλητής σε πελάτες του εγκατεστημένους σε
άλλα κράτη-μέλη εξακολουθεί να απαλλάσσεται από τον φόρο.
Ο πωλητής αφού συμπληρώσει και την περιοδική μηνιαία δήλωση ΦΠΑ, θα
πρέπει να γράψει μέσα σε ένα ξεχωριστό τετραγωνίδιο της δήλωσης αυτής το
σύνολο των ενδοκοινοτικών του πωλήσεων που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που έχει τιμολογήσει το ξένο νόμισμα, δραχμοποιεί την αξία
του τιμολογίου σύμφωνα με τον κανονισμό 593/91 της ΕΟΚ.

4.3.1.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α ' Κ ατηγορίας και

πραγρατοποιονν ενδοκοινοτικές σνναλλΛγές
Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία αγορών κατά κανόνα υποβάλλουν περιοδι
κή δήλωση για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Στην περίπτωση όμως που οι ε
πιχειρήσεις αυτές ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, έχουν την υποχρέωση
να υποβάλλουν περιοδική δήλωση για κάθε μήνα και μέχρι την 20” μέρα του
επόμενου μήνα, εφόσον η ενδοκοινοτικοί συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κατά
τον πρώτο μήνα της τρίμηνης φορολογικής περιόδου.

Η εκκαθοφιστική δήλωση συντάσσεται κανονικά μέσα στην καθορισμένη ημε
ρομηνία.

4.3.2.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β ' Κ ατηγορίας και

πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
Έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις κάθε δίμηνο και
μέχρι την 20η μέρα του επόμενου μήνα.
Η εκκαθαριστική δήλωση συντάσσεται κανονικά μέσα στην καθορισμένη
ημερομηνία.
Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, η περιοδική
δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται κανονικά και μέχρι την 20’’ μέρα του επόμενου μή
να εφόσον η ενδοκοινοτική συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τον πρώτο μήνα
της δίμηνης (ρορολογικής περιόδου. Για το συγκεκριμένο δίμηνο η φορολογι
κή περίοδος της επιχείρησης μετατρέπεται σε μηνιαία. Για τον λόγο αυτό η
επιχείρηση συμπληρώνει την ένδειξη του αντίστοιχου μήνα στο έντυπο της πε
ριοδικής δήλωσης.
E(iv κατά τον δεύτερο μήνα η επιχείρηση δεν πραγματοποιήσει ενδοκοινοτι
κές συνοίλλαγές συντάσσει κανονικά την περιοδική εκκαθάριση για τον μήνα
αυτό. Επίσης συντάσσει και υποβάλλει και περιοδική δήλωση. Η δήλωση πρέ
πει να υποβληθεί μέχρι την 20’’ μέρα του επόμενου μήνα. Αν η ενδοκοινοηκή
συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κατά τον δεύτερο μήνα της δίμηνης φορολογι
κής περιόδου, τότε διατηρείται η δίμηνη χρονική διάρκεια της φορολογικής
περιόδου όπως και η υποχρέωση της επιχείρησης να υποβάλλει περιοδική δή
λωση μέχρι την 20η μέρα του πρώτου μήνα του επόμενου διμήνου.

Οι δτί'/Μοειζ Intraslat

4.3.3.

Υποχΐ)Κ(όσας ατιχεφήσεοη’ που τηρούν βιβλία Γ ' Κ ατηγορίας και

πραγματοποιούν εχ’όοκοινοτικές συναλλαγές
Υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κάθε μήνα και μέχρι την 20’’ μέρα του
επόμενου μήνα.
Η περιοδική δήλωση συντάσσεται κανονικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών η περιοδική δή
λωση ΦΠΑ υποβάλλεται, κανονικά μέχρι την 20’’ μέρα του επόμενου μήνα από
το μήνα διενέργειας της ενδοκοινοτικής συναλ/αγής. Η εκκαθαριστική δήλω
ση συντάσσεται κανονικά μέσα στην καθορισμένη περίοδο.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
/. Π αράδειγμα εχ'δοκοινοτικής απόκτησης αγαθών μ ε βιβλία Γ ' Κ ατηγορίας
τον Κ.Β.Σ.
Η εταιρία “ΠΕΝΤΕ ΕΠΕ” με έδρα την Καβάλα και ΑΦΜ 66334568 και ανπκείμενο την εισαγωγή κρεάτων από χώρες της Κοινότητας.
Τον Μάρτη / 96 οι ενδοκοινοτικές απαιτήσεις κρεάτων πραγματοποιήθηκαν
όλες σε γερμανικά DM, δηλαδή τα τιμολόγια των προμηθευτών ήταν αποτιμημένα σε DM. Οι τιμές πώλησης του DM της προτελευταίας Τετάρτης του
προηγούμενου μήνα Φεβρουαρίου 95 και της κάθε επόμενης Τετάρτης μέχρι
τέλους του Μάρτη 95 έχουν ως εξής:

Προτελευταία Τετάρτη
Τε)ευταία Τετάρτη
1'' Τετάρτη .Μαρτίου
2'' Τετάρτη .Μαρτίου
3'' Τετάρτη Μαρτίου
4'' Τετάρτη Μαρτίου
5'' Τετάρτη .Μαρτίου

16.2.95
23.2.95
2.3.95
9.3.95
16.3.95
23.3.95
30.3.95

Οι αποκλίσεις υπολογίζονται ως εξής:
135,957 - 134,904
134.904
135,505 - 134,904
134.904
136,478 - 142,649

134,904
135,957
135,505
135,405
142,649
136,478
136,839

+ 0,78%
+ 0,45%
+ 0 37 %
+ 5,74%
- 433%
- 3,95%

Οταν κατά την διάρκεια του μήνα η τιμή κάποιας Τετάρτης διαφέρει κατά
+/- 5% τότε η τιμή αυτή αρχίζει να ισχύει από την επόμενη Τετάρτη μέχρι το
τέλος του μήνα.
Οι ενδοκοινοτικές απαιτήσεις που πραγματοποιεί η εταιρία το μήνα αυτόν ό
πως φαίνεται και στο έντυπο INTRASTAT είναι δύο.
Ανάλυση των ποσών του κάθε τετραγωνιδίου:
•

Στο No 1 τετράγωνο αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρίας που πραγματο
ποίησε την εισαγωγή.

•

Στο No 2 υπάρχει η ημερομηνία (εδώ αναγράφεται μόνο ο μήνας και η
χρονολογία).

•

Στο No 6 είναι γραμμένη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αποκτήθη-

Στο No 7 υπάρχει ο αύξων αριθμός των εμπορευμάτων.
Στο No 8 βρίσκουμε κωδικοποιημένη την χώρα προέλευσης των εμπορευ
μάτων (004 - Γερμανία).
Στο No 10 (ραίνεται η φύση της συναλλαγής, το No 11 δηλώνει την αγορά ή
την πώληση.
Στο No 12 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθούν τα προϊόντα.
Το κάθε εμπόρευμα που εισάγεται ή εξάγεται έχει τον δικό του κωδικό. Οι
κωδικοί αυτοί είναι συγκεκριμένοι και μπορούμε να τους βρούμε σε κΐϊποια
ειδικά έντυπα αυτή είναι η λεγάμενη ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟ
ΓΙΑ.
Στο No 16 είναι γραμμένη η καθαρή μάζα των εμπορευμάτων σε Kgr.
Στο No 18 είναι γραμμένη η αξία των εμπορευμάτων χωρίς το Φ.Π.Α., αυ
τή η αξία ονομάζεται τιμολογούμενη.
Στο No 19 η τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φορολογητέα βάση που
πρέπει να καθοριστεί για φορολογητέους σκοπούς, είναι δηλαδή η στατι
στική αξία των εμπορευμάτων.

To ποσο της ενδοκοινοτικής συναλλαγής που υπάρχει στο έντυπο INTRASTAT εμιρανίλ,εται και στη μηνιαία Περιοδική Εκκαθάριση του Φ.Π.Α. σε τρία
σημεία, στο (307) Σύνολο Φορολογητέων Εκροών, στο (328) Ενδοκοινοτικές
Απαιτήσεις Αγαθών χωρίς ΕΦΚ και στο (337) Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και
πράξεις Αήπτη στην λοιπή Ελλάδα.

Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α II
. ίογιστική πο()ακολού(}ηση εισαγωγών εμπορευμάτων
Έχουμε δύο περιπτώσεις ανάλογα με την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον α
γοραστή και τον πωλητή.
Έτσι έχουμε εισαγοιγές όπου οι δύο συμβαλλόμενοι οίκοι -εσωτερικού και εξΐΰτερικού- είναι γνωστοί μεταξύ τους και συνεπώς διατηρούν καλή εμπορική
σχέση και εισαγωγές όπου ο εισαγωγέας και ο πωλητής είναι άγνωστοι ή ακό
μη και δύσπιστοι ως προς την φερεγγυότητα τους.
Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται οι εισαγωγές ένανπ φορτωτικών εγ
γράφων, ο προθεσμιακός διακανονισμός και ο διακανονισμός με “ανοικτό λο
γαριασμό". Στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνονται οι εισαγωγές με προέμ
βασμα Συναλλάγματος και οι ενέγγυες πιστώσεις.

Π Ε ΡΙΠ ΤΩ ΣΗ ΐ "
Η επιχείρηση του Λ. Αποστολακάκη θέλει να εισάγει από την γερμανική ε
πιχείρηση του Jurgen Allofs πρώτες ύλες. Έτσι εμφανίζει στην τράπεζα “Ε”
προτιμολόγιο αξίας 15.000 DM που έλαβε από τον ξένο οίκο. Μετά από συμ
φωνία των δύο οίκων, ο πωλητής φορτώνει και στέλνει τα εμπορεύματα μαζί
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορτωτική, ασφαλιστήριο συμ
βόλαιο). Στις 16.3 με την άφιξη των εμπορευμάτων, τον έλεγχο της νομιμότη

τας των εγγράφων και την πληρωμή της αξίας του πμολογίου από τον αγορα
στή θα γίνουν οι εξής εγγραφές:
1.

Εστω ότι κατά την ημέρα άφιξης των εμπορευμάτων η ισοτιμία δραχμής μάρκου είναι 1DM = 155 δρχ., δηλαδή θα έχουμε 15.000DM χ 155 =
2.325.000 δρχ.

Άρα η πρώτη λογιστική εγγραφή θα γίνει ως εξής;
20-01-χχχ
Ενδοκοινοτικές αγορές εμπορευμάτων I 2.325.000
50-01-χχ.χ
Προρηθευτές Εξωτερικού
Αγορά από χώρα ΕΚ με ισοτιμία συναλλάγματος κα
τά την ημέρα άφιξης σύμφωνα με Τιμ. Προμηθε-η
|
2. Ειρόσον η εξόφληση του προμηθευτή εξωτερικού γίνεται “τοις μετρητοίς” ή
τμηματικά τότε θα γίνει η εξής λογιστική εγγραφή.
50-01-χχχ
Προμηθευτές Εξωτερικού
38-00
Ταμείο
Κλείσιμο λογαριασμού

12.325.000

I

|

|

2.325.000

3. Αν τώρα υπογραφεί σχεπκός πιστωτικός τίτλος (γραμμάτιο “εις διαταγήν”
συν/κης αποδοχών κ.λ.π.) τότε γίνεται η εξής εγγραφή:
50-01-χχχ
Προμηθευτές Εξωτερικού
51-01-χ.χχ
Γραμ. Πληρωτέα
Κλείσιμο λογαριασμού
4.

12.325.000

I

I

| 2.325.000

Στις ενδοκοινοτικές αγορές χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί τάξεως. έτσι
στο λογαριασμό 04-90-χχχ (Διάφοροι λογαριασμοί χρεωσπκοί) μπαίνει το
ποσό του τιμολογίου σε Ξ.Ν. (15.000 DM) επί την ισοτιμία δρχ-DM της
προτελευταίας Τετάρτης του προηγούμενου μήνα. Έστω ότι η ισοτιμία ε
κείνη τη μέρα ήταν 1DM=158 δρχ. Έτσι θα έχουμε 15.000 χ 158 δρχ =
2.370.000. Το ποσό αυτό μπαίνει στο έντυπο Φ.Π.Α.

2.325.000
04-90-χχχ
Διάφοροι λογαριασμοί Χρεωστικοί
418.500
54-00-24
ΦΠΑ ενδ/τικών αποκτήσεων 18%
08-90-χχχ
Διάφοροι λογαριασμοί πιστωτικοί
54-00-28
Οφειλομενος ΦΠΑ
51-01-χχχ
Γραμ. Πληρωτέα
Τακτοποίηση λογαριασμών τάξεως με ισοτιμία της
Προτελευταίας Τετάρτης του προηγούμενου μήνα.

2.325.000
418.500
2.325.000

5. Τα διάφορα έξοδα της αγοράς χρεώνουν τον λογαριασμό 20-01-χχχ
(Αγορές - Έξοδα Ενδ/κών αποκτήσεων με ΦΠΑ 18%) και πιστώνεται ο
λογαριασμός 50-00-χχχ (Προμηθευτές Εσωτερικού).
20-01 -XXX

Αγορές - Έξοδα Ενδ/κων Αποκτήσεων
με ΦΠΑ 18%.
54-00-20
ΦΠΑ 18%
50-00-χχχ
Προμηθευτές εσωτερικού
Μεταφορικά εσωτερικού

500 000
90.000

6. Ο λογαριασμός 20-01-χχχ χρεώνεται και με διάιρορα άλλα έξοδα, όπως
τραπεζικά, αλλά χωρίς ΦΠΑ και πιστώνεται το ταμείο.

Η εγγραφή είναι η εξής:
20-01-χχχ

Ενδ/κες Αποκτήσεις Έξοδα χωρίς
ΦΠΑ.
38-00
Ταμείο
Τραπεζικά έξοδα
7.

Με την εξόφληση του προμηθευτή γίνεται η εγγραφή.

50-00-χχχ
38-00
Εξόφληση

Προμηθευτές εσωτερικού
Ταμείο

Π ΕΡΙΠ ΤΩ ΣΗ f
Η επιχείρηση του Ανδρέα Γεωργίου εισάγει από την άγνωστη της ιταλική ε
πιχείρηση του Paolo Mondali πρώτες ύλες αξίας 100.000 DM ανοίγοντας πί
στωση στην τράπεζα του.
1.

Χρεώνεται ο λογαριασμός 32.01 .ΟΟχ σύμφωνα με το τιμολόγιο Εξωτερικού
και την ισοτιμία Μάρκου που βγαίνει από την επιτροπή εισαγωγών του Υ
πουργείου Οικονομικών και πιστώνεται ο προμηθευτής Εξωτερικού
(50.01.xxx). Έστω ότι DM= 158 δρχ.

32-ΟΙ-ΟΟχ
Παραγγελίες από Ιταλία
50-01-χχχ
Προμηθευτής Εξωτερικού
Παραγγελία από Ιταλία

I

1 ,^
15.800.000

I

2.

Αν ο προμηθειττης εξωτερικού εξοφληθεί με μετρητά δηλαδή έχουμε ττίστωση “τοις μετρητοίς” τότε θα έχουμε:

50-01 -XXX
38-00

Προμηθευτής Εξωτερικού
Ταμείο

Εξόφληση
3. Αν έχουμε προθεσμιακή πίστωση, δηλαδή έχουμε εξόφληση με συναλλαγ
ματικές τότε θα γίνουν οι εξής λογιστικές εγγραφές:
50-01-χχχ
Προμηθευτής Εξωτερικού
51- 01-.Χ.ΧΧ
Γράμ. Πληρωτέα
Εξόφληση

I 15.800.000 I
15.800.000
|

|

4. Όλα τα έξοδα και τα στοιχεία κόστους Φ.Π.Α., μεταφορικά, αγορές, τραπε
ζικά έξοδα πηγαίνουν στο λογαριασμό 32.01.00x και πιστώνεται το ταμείο.
Παραγγελία από Ιταλία
38-00
Ταμείο
Παραγγελία από Ιταλία

I

32-01-χχχ
Παραγγελία από Ιταλία
38-00
Ταμείο
Παραγγελία από Ιταλία

I

32-01-χ.χχ

Παραγγελία από Ιταλία
38-00
Ταμείο
Παραγγελία από Ιταλία
32-01-χχχ

5.

I

300.000 1

I

I

150.000 1

I

2.844.000 1

I

I
I

300.000

150.000

2.844.000

Όταν ολοκληρωθεί η αγορά ή η εισαγωγή τότε μεταφέρεται πιστώνοντας
τον 32-ΟΙ-ΟΟχ (παραγγελίες από εξωτερικό) και χρεώνοντας τις Αγορές ε
ξωτερικού από κράτος - μέλος της ΕΟΚ ή μη ΕΟΚ. Εκεί τελειώνει η λογι
στική διαδικασία της κοστολόγησης.

20-02-χχχ
Αγορά
20-02-χχχ
Μεταφορικά
20-02-χχχ
Τραπεζικά
54-00-24
ΦΠΑ
^ ^
,,
32-01-ΟΟχ
Παραγγελία απο Ιταλία
Κλείσιμο λογαριασμού

15.800.000
300.000
150.000
2.844.000

Παράοττιαα

Αν τώρα γινόταν ο διακανονισμός μέσω προεμβάσματος αντί της τήστωσης
τότε θα χρησιμοποιούσαμε τον λογαριασμό 32-02-00χ (προεμβάσματα μέσω
τραπεζών) αντί του 32-01-00χ.

Α ποστολή |Χ I

INTRASTATIOl
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Λυκούργου 14-16 101 66 ΑΘΗΝΑ)
ΑΡΜΟΔΙΑ Α.Ο.Υ :
ΑΡΜΟΔΙΑ Υ,Σ,Ν .
(Υπηρεσία Στατιστικής Νομού)
t Π€(χγικιΐίη ιμπο(*ιιμι

Π£|χνι»·<(η £μπο(*ν·!ΐιιιΐί

ΕΠΕΞΗΓΗΙΕΙΪ:

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. J./. Καραγιάναης. Φ.Π.Α. Λη>Λ)σεις στην πράςη
2. Γιαννακούρη - Κουκουβίνη,

Φ.Π.Α. Ερμηνευτικές διατάξεις 1642/96

τόμοι Α, Β, Γ.
3. Κ ώ λέρ γη ς Ιωάννης, Τμηματάφχης Υπ. Οικονομικών, Φ.Π.Α. τόμοι 1-5
Ipiroliki P ublications

