Τ Ε ΙΚ Α Β Α Λ Α Σ
ΣΧ Ο Λ Η Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΚΑΙ Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ
ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣΤ ΙΚ Η Σ

Ε Ν Δ Ο Κ Ο ΙΝ Ο Τ ΙΚ Ε Σ Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Ε Σ
ΜΕ ΣΥΜ Π Λ Η ΡΩ ΣΗ
ΔΗ Λ Ω ΣΕΩ Ν IN T R A ST A T

Σ Π Ο Υ Α Α ΣΤ Ρ ΙΑ :
ΡΟΜ ΠΗ ΕΑ ΕΝ Η
Ε ΙΣΗ ΓΗ Τ Ρ ΙΑ :
Ε Υ Α Γ Γ Ε Α ΙΑ Κ Ε Ρ Ε Ν ΙΔ Ο Υ

Κ Α Β Α Λ Α , 1996

1.ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει μία συνοπτική παρουσίαση της
συμπλήρωσης των εντύπων IN TRASTAT, καδώς και κάποια γενικά
στοιχεία για τις Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές.
Σκοπεύει στη δημιουργία ερεθισμάτων για παραπέρα μελέτη του
δέματος γιατί οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται και απαιτούν
ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένα στελέχη τα οποία δα πρέπει να
είναι καταρτήσιμα τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά.
Η εξειδίκευση των στελεχών μιας επιχείρησης όμως απαιτεί
συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση σε μία κοινωνία που τα πάντα
αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς.
Οι εξελίξεις στη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των
επιχειρήσεων ειδικά στην Ελλάδα είναι μεγάλες και οι αλλαγές πολύ
συχνές.
Με την εργασία αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε σε
βάθος τον τρόπο λειτουργίας των εντύπων IN TR A STA T και να
αποκτήσουμε κάποιες γενικές γνώσεις σχετικά με τις Ενδοκοινοτικές
Συναλλαγές.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι ήδη γνωστό ότι από 1.1.1993 έχει ολοκληρωδεί η λειτουργία
της ενιαίας αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι καταργήδηκαν τα φυσικά σύνορα
μεταξύ των 12 κρατών-μελών, γεγονός που επηρέασε άμεσα την κίνηση
των εμπορευμάτων στον ενδοκοινοτικό χώρο, γιατί καταργήδηκαν οι
έλεγχοι και οι τελωνειακές διατυπώσεις. Η καταγραφή κάδε αποστολής,
ο φυσικός έλεγχος και η ακινητοποίηση των εμπορευμάτων στις
τελωνειακές αποδήκες είναι πια παρελδόν. Η κατάργηση αυτών των
χρονοδόρων, γραφειοκρατικών διαδικασιών, με τη διαμεσολάΒηση των
εκτελωνιστών, τελωνειακών, λιμενεργατών, μεταφράζεται για τους
επιχειρηματίες σε κέρδος, τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Για
χιλιάδες επιχειρήσεις η διευκόλυνση αυτή της κυκλοφορίας των
εμπορευμάτων και οι δυνατότητες αναπτύξεως που προσφέρει η
εσωτερική αγορά είναι τεράστιες. Προϋπόδεση όμως για να
αξιοποιηδούν αυτές οι δυνατότητες είναι η καλή γνώση της αγσράς η
οποία εξασφαλίζεται με την έγκαιρη παροχή έγκυρων στατιστικών
στοιχείων του τομέα των εμπορικών συναλλαγών.
Το δύσκολο αυτό έργο, ανέλαδε η Εδνική Στατιστική Υπηρεσία
κάδε κράτους-μέλους σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την EU RO STAT.
Η EU R O ST A T έχει ως
πρωταρχικό καδήκον την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για
την χάραξη Κοινοτικής Πολιτικής με τη δημιουργία ενός κοινοτικού
στατιστικού συστήματος οργάνωσης και επικοινωνίας.
Εκτός από τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων, η EU R O STA T εργάζεται για την όσο το δυνατό ευρύτερη
διάδοση των στατιστικών πληροφοριών στους Ευρωπαίους πολίτες για αν
μπορούν οι τελευταίοι να διαμορφώσουν άπομη για το σύνολο των
κοινοτικών πολιτικών και αν λάδουμε κατάλληλες αποφάσεις σε εδνικό
επίπεδο.
Η κατάργηση των συνόρων οδήγησε τα κράτη-μέλη και την
Κοινότητα στη δημιουργία ενός νέου συστήματος συλλογής στατιστικών
στοιχείων μόνο για το ενδοκοινοτικό επίπεδο. Το νέο αυτό σύστημα,
που αποκαλείται IN TRA STA T, είναι ο καρπός των διαδουλεύσεων
μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, των επιχειρήσεων και των
ομοσπονδιών τους, των Κυδερνήσεων και των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών
Οργάνων.
Η εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι υποχρεωτική για κάδε
κράτος-μέλος
δεδομένου
ότι
καταρτίστηκε
ειδικός
Κοινοτικός
κανονισμός για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, απόλυτα δεσμευτικός για
τις χώρες-μέλη και ακολούδως συνοδεύτηκε από Εδνικό Νόμο.

3.1. Τ ι ονομάζεται ενδοκοινοτικτΊ αποκττιστι αγαθών
Ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, που υπόκειται σε ΦΠΑ,
θεωρείται η πράξη με την οποία αποκτά ένα πρόσωπο, το δικαίωμα να
κατέχει ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά που αποτελούνται ή
μεταφέρονται στην Ελλάδα από τον πωλητή ή τον αγοραστή σε άλλο
κράτος-μέλος ή απά άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.
Για να θεωρείται μία πράξη ως «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών» θα
πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :
I να πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλο
κράτος-μέλος
Ζ ο απαιτών (αγοραστής) να είναι πράσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ ή
νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο ΦΠΑ που ενεργεί με την
ιδιότητα του υποκείμενου στο ΦΠΑ
3, ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ σε άλλο κράτος-μέλος,
να μην απαλλάσσεται λόγω ύμους ακαθάριστων εσόδων στη χώρα
του, ούτε να πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών, για τις οποίες ο
τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας (πώληση
αγαθών μετά από συναρμολόγηση ή πώληση από απόσταση)
4, η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία, δηλαδή με την
ύπαρξη ανταλλάγματος σε χρήμα ή σε είδος. Υπάρχουν όμως και
ορισμένες οι οποίες υπάγονται στο ΦΠΑ χωρίς όμως να υπάρχει
αντάλλαγμα
5, η συναλλαγή να πραγματοποιείται στα πλαίσια άσκησης
οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο και
αγοραστή.

της
του

Στην έννοια της ενδοκοινοτικής απόκτησης περιλαμβάνεται και η
μεταφορά στην Ελλάδα έτοιμων προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε
άλλο κράτος-μέλος από υλικά και αντικείμενα που στάλθηκαν από την
Ελλάδα στο κράτος αυτό προκειμένου να υποστούν μεταποίηση στα
πλαίσια σύμβασης μίσθωσης έργου (εργασία Facon).
Δ εν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η αγορά αγαθών από τα
κράτη-μέλη που πραγματοποιείται από τα παρακάτω πρόσωπα :

• από νομικά πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις
απαλλασσόμενες στο ΦΠΑ (Δημόσιο, ΟΤΑ κλπ, όταν ενεργούν στα
πλαίσια άσκησης δημόσια εξουσίας ή άλλα πρόσωπα τα οποία δεν
ασκούν οικονομική δραστηριότητα, όπως σύλλογοι, κτλ)
• από πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες
από το ΦΠΑ, για 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 παραγράφου 2 του άρθρου 32, και
• από αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του
άρθρου 33
Τα παραπάνω ισχύουν, εφόσον τα πρόσωπα αυτά πραγματοποιούν
αγορές αγαθών από άλλα κράτη-μέλη, των οποίων η ετήσια αξία χωρίς
ΦΠΑ κατά το προηγούμενο ή κατά το τρέχον έτος δεν ξεπερνά το ποσό
των 2.500.000 δρχ.

3.2. Yπoyρεώσειc Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Αγαθών
Η αγοράστρια Ελληνική επιχείρηση υποβάλλει προσωρινή δήλωση
ΦΠΑ.
Στη δήλωση αυτή υπολογίζεται και ο φόρος που οφείλεται για την
απόκτηση αυτών των αγαθών, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος
γίνεται δραχμοποίηση του τιμολογίου σύμφωνα με τον κανονισμό 593/91
της ΕΟΚ, παράλληλα όμως η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης
του φόρου αυτού εφόσον παρέχεται από το νόμο τέτοιο δικαίωμα και
κατά κανόνα με τον συμμηφισμό γίνεται μηδενισμός του οφειλόμενου
φόρου. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα αγαθά να παραμένουν χωρίς φόρο
στην αποθήκη της επιχ/σης και να αποδίδεται φόρος όταν πωλούνται τα
αγαθά 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 τετραγωνίδιο αυτής το σύνολο των
Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και έχει δικαίωμα να εκπέσει το ΦΠΑ.
Στην πραγματικότητα θα γίνεται μία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ του
φόρου με την αναγραφή του ταυτοχρόνως στις εισροές και εκροές της
δήλωσης χωρίς να καταβάλλεται ΦΠΑ.

3.3

YKoxpefaaEic Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
Αγαθών

Για τις παραδόσεις που κάνει ο πωλητής σε πελάτες του σε άλλα
κράτη-μέλη εξακολουθεί να απαλλάσσεται από του φόρο.
Ο πωλητής αφού συμπληρώσει την κανονική περιοδική
εκκαθάριση και την προσωρινή μηνιαία δήλωση ΦΠΑ, θα πρέπει να
γράμει μέσα σε ένα ξεχωριστό τετραγωνίδιο της δήλωσης αυτής το
σύνολο των ενδοκοινοτικών του πωλήσεωυ που απαλλάσσονται από το
ΦΠΑ.
Εφόσον ο πωλητής έχει τιμολογήσει το ξένο νόμισμα,
δραχμοποιεί την αξία του τιμολογίου όπως είπαμε και παραπάνω
σύμφωνα με του κανονισμό 593/91 της ΕΟΚ.

3.4

Yπoχpεώσειc Επιχ/σεων που πραγματοποιούν

ενδοκοινοτικές ?νναλλΑγές
Οι ενέργειες που οφείλουν να κάνουν οι επιχειρήσεις που
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι οι ακόλουθες.
Οι επιχειρήσεις αυτές, στα φορολογικά και εμπορικά έγγραφα
πρέπει να αναφέρουν τόσο το δικό τους ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα της
χώρας τους, όσο και του ΑΦΜ/ΦΠΑ των επιχ/σεων με τις οποίες
συναλλάσσονται με το πρόθεμα της δικής τους χώρας.
Δηλαδή στο τιμολόγιο ο πωλητής υποχρεούται να αναγράφει τόσο
με δικό τους ΑΦΜ/ΦΠΑ (αφού πρώτα έχει εγγραφεί στο μητρώο
πωλητώυ VIES) με το πρόθεμα της δικής του χώρας, καθώς επίσης και
όλα τα λεπτομερή στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση ενός
τιμολογίου.
Η Ελληνική επιχείρηση για να ΠΩΛΗΣΕ1 αγαθά σε πελάτη της
εγκατεστημένο σε άλλη κοιυότητα-χώρα πρέπει πρώτα να του ζητά του
ΑΦΜ/ΦΠΑ του, την εγκυρότητα του οποίου πρέπει ευ συνεχεία να
επιβεβαιώσει μέσου του κοινοτικού μηχανογραφικού συστήματος VIES.
Όταν πάρει την επιβεβαίωση από το γραφείο VIES για του ΑΦΜ του
πελάτη της τότε δεν τον χρεώνει με ΦΠΑ. Σε περίπτωση που δεν είναι
εγγεγραμμένος ο πελάτης της στο κοινοτικό μητρώο VIES τότε πρέπει
να του χρεώσει με του ελληνικό συντελεστή ΦΠΑ και το ποσό να το
αποδίδει στην Δ Ο Υ που υπάγεται.
Μία άλλη υποχρέωση που έχει η επιχείρηση που πουλάει αγαθά
σε πελάτη εγκατεστημένο σε άλλη κοιυότητα-χώρα και εγγεγραμμένο
στο σύστημα VIES είναι η υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

Η Ελληνική επιχείρηση που ΑΓΟΡΑΖΕΙ αγαθά από άλλη
επιχείρηση κράτους-μέλους οφείλει (αφού πρώτα ελέγξει ότι είναι η ίδια
εγγεγραμμένη στο μητρώο VIES) να δίνει στους προμηθευτές της τον
ΑΦΜ με το πρόθεμα EL προκειμένου να μην την χρεώσει με τον ΦΠΑ
της χώρας του προμηθευτή της.
Σε περίπτωση που η Ελληνική επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη
στο σύστημα VIES ο προμηθευτής της που είναι εγκατεστημένος σε
άλλο κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένος να την χρεώσει με το ΦΠΑ της
χώρας του, το επιπλέον αυτό ποσό ΔΕΝ συμμηφίζεται με το οφειλόμενο
στην Ελλάδα ΦΠΑ αλλά θεωρείται κόστος αγοράς και επί του
συνολικού αυτού ποσού υπολογίζεται ο οφειλόμενος στην Ελλάδα ΦΠΑ.

3.5

E^δικέc Υποχρεώσειο Υποκείμενων που ενεργούν
E v δ o κ o ιv o τ ^ κ έ c Σ υ v α λ λ α γ έ c

Η τήρηση ειδικού βιβλίου καταχώρησης αγαθών στην περίπτωση
πραγματοποίησης Facon
Η υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (listing) για τις παραδόσεις
αγαθών που πραγματοποιεί προς άλλο κράτος-μέλος
Η αναγραφή του ΑΦΜ τους με το πρόθεμα «ΕΕ» πριν από αυτόν, στα
φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις για
ενδοκοινοτικές παραδόσεις που ενεργούν.
Τον ίδιο αριθμό δίνουν
στους προμηθευτές τους για τις ενδοκοινοτικές τους απαιτήσεις
Η υποβολή στατιστικής δήλωσης
(INTRASTAT) για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιεί κάθε φορολογική
περίοδο (μήνα).

3.6 napa50ocic και Ενδοκοινοτικέο Αποκτήσεια
Αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούα φόpoυc
κα τα vά λω σ τ^c

Τα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
αποτελούν πάντα αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης στη χώρα που
μεταφέρονται
ή
αποστέλλονται
και
ο
ΦΠΑ
διακανονίζεται
(χρεοπιστώνεται στην οικεία περιοδική εκκαθάριση και προσωρινή
δήλωση) ή καταβάλλεται κατά περίπτωση.
Ο τρόπος παράδοσης των αγαθών που υπάγονται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης είναι πάντοτε ο τόπος που τα αγαθά αυτά μεταφέρονται ή
αποστέλλονται για ανάλωση.

Για τον υπολογισμό του ΦΠΑ στην περίπτωση παράδοσης ή
ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών αυτών διαμορφώνεται από την
αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών
και προσαυξάνεται με οπσιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με
αυτή.
Στην φορολογητέες βάση περιλαμβάνονται επίσης οι τόκοι των
πωλήσεων που γίνονται σε πίστωση, οι τόκοι υπερημερίας, παρεπόμενα
έξοδα (φόρτωσης, συσκευασίας, μεταφοράς, μεσιτείας, ασφάλισης), με τα
οποία ο πωλητής επιβαρύνει τον αγοραστή καθώς επίσης και με τους
κάθε είδους φόρους στους οποίους περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης με εξαίρεση τον ΦΠΑ.
Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις των ειδών που υπάγονται σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης η φορολογητέα βάση μειώνεται με τον
αποδεδειγμένο καταβληθέντα σε άλλο κράτος-μέλος ειδικό φόρο
κατανάλωσης.

3.7 Επιχειρτίσεια που τηρούν Β ιβλία Α ' Καττιγοριαο
και πραγματοποιούν ενδοκοινοτικέο συναλλαγέο
Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία αγορών κατά κανόνα
υποβάλλουν Προσωρινή Δήλωση για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο. Όταν
όμως οι επιχειρήσεις αυτές ενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
υποχρεσύνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση για κάθε μήνα,
επομένως η περιοδική εκκαθάριση θα συμπληρώνεται κάθε μήνα και
μέχρι την 25η μέρα του επόμενου μήνα εφόσον η ενδοκοινοτική
συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τον πρώτο μήνα της τρίμηνης
φορολογικής περιόδου, έστω και αν είναι πιστωτική ή μηδενική ή
χρεωστική μέχρι τις 1000 δρχ.
Εφόσον κάποιο μήνα δεν διηνήργησε ενδοκοινοτική συναλλαγή
δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ, εφόσον βέβαια έχει πιστωτικό ή μηδενικό
ή χρεωστικό μέχρι 1000 δρχ. υπόλοιπο.
Η περιοδική εκκαθάριση
συντάσσεται κανονικά μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία.

3.8 Επιχειρτίσεια που τηρούν βιβλία Β ' Kam Y opiac
και πραγματοποιούν E v 5okqivotikec Συvαλλαγέc
Υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις κάθε δίμηνο και μέχρι την
20η ημέρα του επόμενου μήνα εφόσον είναι χρεωστικές άνω των 1000
δρχ.

Αυ το ποσό του φόρου είναι μέχρι 1000 δρχ. ή δεν οφείΛεται
φόρος δεν υποβάλλονται οι δηλώσεις αυτές.
Η περιοδική εκκαθάριση συντάσσεται κανονικά μέσα στην
παραπάνω προθεσμία.
Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές η
προσωρινή δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται κάθε μήνα κανονικά και μέχρι
την 25η ημέρα του επόμενου μήνα εφόσον η ενδοκοινοτική συναλλαγή
πραγματοποιηθεί κατά τον πρώτο μήνα της δίμηνης φορολογικής
περιόδου.
Για το συγκεκριμένο δίμηνο η φορολογική περίοδος της
επιχείρησης μετατρέπεται σε μηνιαία. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση
συμπληρώνει την ένδειξη του αντίστοιχου μήνα στο έντυπο της
προσωρινής δήλωσης.
Επισημαίνεται ότι κατά τον 2ο μήνα αν η επιχείρηση δεν
πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές συντάσσει κανονικά την
περιοδική εκκαθάριση για το μήνα αυτό.
Επίσης συντάσσει και
υποβάλλει και προσωρινή δήλωση ΦΠΑ εφόσον αυτή είναι χρεωστική
άνω των 1000 δρχ. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι την 25η ημέρα
του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση όμως που η δήλωση αυτή είναι
πιστωτική ή μηδενική ή χρεωστική, μέχρι 1000 δρχ. δεν υποβάλλεται.
Αν η ενδοκοινοτική συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κατά το δεύτερο
μήνα της δίμηνης φορολογικής περιόδου, τότε διατηρείται η δίμηνη
χρονική διάρκεια της φορολογικής περιόδου καθώς και η υποχρέωση
υποβολής της προσωρινής δήλωσης μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου
διμήνου μήνα.

3.9 EnixeipTioeic που τηρούν βιβλία Γ ' Καττιγοριαο
και πραγματοποιούν ev5QKOivoTiKec συναλλαγέο
Υποβάλλουν προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ κάθε μήνα και μέχρι την
25η ημέρα του επόμενου μήνα εφόσον είναι χρεωστικές άνω των 1000
δρχ.
Αν το ποσό του φόρου είναι μέχρι 1000 δρχ. ή δεν οφείλεται
φόρος δεν υποβάλλονται οι δηλώσεις αυτές. Η περιοδική εκκαθάριση
συντάσσεται κανονικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
Αν πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές η προσωρινή
δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται κανονικά μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου
μήνα από τον μήνα που διενήργησε την ενδοκοινοτική συναλλαγή έστω
και αν είναι πιστωτική ή μηδενική ή χρεωστική μέχρι 1000 δρχ., εφόσον
κάποιο μήνα δε διηνήργησε ενδοκοινοτική συναλλαγή δεν υποβάλλει
προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, εφόσον βέβαια έχει πιστωτικό ή μηδενικό ή
χρεωστικό υπόλοιπο. Η περιοδική εκκαθάριση συντάσσεται κανονικά
μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT

4.1 Xkokqc ΣυμπλτΊρωσηο Ατιλώσεων INTRASTAT
Με τη διάταξη της περιπτ. δ ' της παραγρ. 5 του άρδρου 29,
προβλέπεται η υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο
για κάδε φορολογική περίοδο.
Τα έντυπα δηλώσεων IN TR A STA T συμπληρώνονται με σκοπό να
χρησιμοποιηδουν στη συνέχεια, από την εδνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος, ως έντυπα άντλησης πληροφοριών σχετικά με τις
ενδσκοινοτικές συναλλαγές αγαδών που πραγματοποιούνται μεταξύ
κρατών-μελών.
Δηλαδή, τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση
IN TRA STA T χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Το νέο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων ενδοκοινοτικού
εμπορίου που ισχύει από 1/1/1993, εγκρίδηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
3330/91 του Συμβουλίου της 7/11/1991. Σύμφωνα με τον κανονισμό
αυτό, οι χώρες μέλη δα εξακολουδήσουν να διαδέτουν τόσο σε εδνικό,
όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο, στατιστική πληροφόρηση για τις
εμπορικές συναλλαγές τους με άλλα κράτη-μέλη.
Με το νέο σύστημα IN TRA STA T, η πληροφόρηση σχετικά με το
ενδοκοινοτικό εμπόριο, συλλέγεται απευδείας, από τις επιχειρήσεις με
την αποστολή σχετικής δήλωσης, από την οποία παρέχονται λεπτομερείς
πληροφορίες
για
τις
ενδοκοινοτικές
εμπορικές
πράξεις
που
πραγματοποιήδηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα.

4.2

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν τη

δήλωση INTRASTAT
Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
(απαιτήσεις και παραδόσεις αγαδών) που πραγματοποιούν κάδε μήνα,
είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν και τη δήλωση IN TRASTAT. Η
δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια Δ Ο Υ ταυτόχρονα με την
προσωρινή δήλωση ΦΠΑ.
Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχσυν μόνο οι
υπόχρεοι εκείνοι που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές
μεγαλύτερες από κάποιο όριο που καδορίζεται σε ετήσια βάση από τους
αρμόδιους υπουργούς και καλείται «κατώφλι εξομοίωσης».

Αν σε ένα συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκαν
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δεν υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT.
Επομένως υποχρέωση συμπλήρωσης δηλώσεων IN TRASTAT έχει
κάθε Φυσικό και Νομικό Πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ το οποίο ;
• έχει συνάμει σύμβαση αποστολής ή παραλαβής εμπορευμάτων,
εξαιρούμενης της απλής διαμετακόμισης.
αναλαμβάνει ή αναθέτει
εμπορευμάτων και

την

αποστολή

και

παραλαβή

• κατέχει εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο αποστολής ή
παραλαβής υποχρεούται, εντός των ορίων που καθορίζονται από το
κοινοτικό δίκαιο, να υποβάλλει στατιστικά στσιχεία σχετικά με τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές εμπορευμάτων που πραγματοποιεί.
Δήλωση Intrastat υποβάλλεται επίσης, όταν τα προϊόντα
μεταφέρονται από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο χωρίς την έκδοση
τιμολογίου (π.χ. αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων), ή για
συναλλαγή (αποστολή ή άφιξη) με σκοπό εργασία φασόν ή επισκευή
κτλ.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συμπληρώνεται το πεδίο του
τιμολογούμενου ποσού. Θα αναγράφεται όμως η στατιστική αξία και τα
λοιπά στοιχεία της δήλωσης.
Στην
περίπτωση
τριγωνικών
ενδοκοινοτικών
συναλλαγών,
υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης Intrastat είναι ο αρχικός
αποστολέας, σε φορσλογητέα αξία αυτή που χρεώνει τον ενδιάμεσο
συμβαλλόμενο ή ο τελικός παραλήπτης, με φορολογητέα αξία αυτή που
χρεώνεται από τον ενδιάμεσο συμβαλλόμενο.
Στην περίπτωση που
χορηγούνται ή λαμβάνονται εκπτώσεις δεν θα συμπληρώνεται δήλωση
Intrastat.
Στην περίπτωση επιστροφών προγενέστερων ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων, δα συμπληρώνεται δήλωση αποστολής, ενώ στην
περίπτωση επιστροφών προγενέστερων ενδοκοινοτικών παραδόσεων θα
συμπληρώνεται δήλωση άφιξης.

4.3 Πότε »ποβάλλονται τροποποιπτικέα

INTRASTAT

6τ\λώαεΐ€

Στην
περίπτωση
αλλαγής
στοιχείων
από
αυτά
που
περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο α/α είδους δήλωσης Intrastat πρέπει
να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση που θα περιλαμβάνει τα σωστά
στοιχεία αυτού του συγκεκριμένου είδους. Επίσης στις περιπτώσεις που

έχουν παραληφθεί από τη δήλωση Intrastat εμπορεύματα πρέπει να
υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής
τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων Intrastat, ακολουθείται η
εξής διαδικασία :
I. Όταν υποβάλλονται τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις
8α πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από φωτοαντίγραφο της
αρχικής
δήλωσης,
στο οποίο
δα
αναγράφεται
η
λέξη
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
II. Στα έντυπα των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων 8α
πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ» ή «ΣΥΜΠΑΗΡΩΜΑΤΙΚΗ», ανάλογα και να
συμπληρώνονται απαραιτήτως όλα τα τετραγωνίδια με τα νέα σωστά
στοιχεία.
III. Στο τετραγωνίδιο 2 (περίοδος αναφοράς) αναγράφεται ο μήνας και
το έτος της αρχικής δήλωσης πσυ τροποποιείται ή συμπληρώνεται
π.χ. αν κατά το μήνα Σεπτέμβριο τροποποιείται η δήλωση του
μηνός Απριλίου (αρχική δήλωση), στο τετραγωνίδιο 2 8α
αναγράφεται 04/94.
ΐν.Στο τετραγωνίδιο 7 ; αν πρόκειται για τροποποιητική δήλωση
αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός του είδους της αρχικής δήλωσης
που τροποποιείται (π.χ. για το 8ο είδος ο αριθμός 8). Αν πρόκειται
για συμπληρωματική δήλωση, συνεχίζεται κανονικά η αύξουσα
αρίθμηση από εκεί που είχε σταματήσει στην αρχική δήλωση (π.χ
αν στην αρχική δήλωση υπάρχουν 8 εμπορεύματα και πρέπει να
συμπληρωθεί
με
άλλα
δύο,
στο
τετραγωνίδιο
7
της
συμπληρωματικής δήλωσης θα αναγραφεί ο αριθμός 2 για το πρώτο
εμπόρευμα και 10 για το δεύτερο).
Είναι αυτονόητο ότι
«συμπληρωματική « δήλωση με α/α είδους 1 δεν γίνεται δεκτή.

4.4 Ποιοι απαλλάσσονται από την συμπλτίρωση και
υποβολή ttic δ^Ίλωσ^^c INTRASTAT
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής
της δήλωσης IN TR A STA T τα εξής πρόσωπα :
1. Ιδιώτες
2. Οι μικρές επιχειρήσεις που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση
υποβολής περιοδικής φορολογικής υποχρέωσης. Δηλαδή οι μικρές
ατομικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές
απαιτήσεις ή παραδόσεις από και προς όλα 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 τρέχων έτος.
3. Οι
υπόχρεοι
εκείνοι
που
κατά
το
προηγούμενο
έτος
πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών οι οποίες
δεν ξεπέρασαν το κατώφλι εξομοίωση που είναι (απαιτήσεις,
εισαγωγές προηγούμενοι έτους) 5.000.000 δρχ. και παραδόσειςεξαγωγές προηγούμενου έτους 7.500.000 δρχ.
Ο νέος υπόχρεος συμπληρώνει τη δήλωση IN TRA STA T από τη
στιγμή κατά την οποία υπερβαίνει το κατώφλι εξομοίωσης.

Κατώφλια
Τα στατιστικά κατώφλια είναι τα εκφραζόμενα σε αξία όρια των
αποστολών ή των αφίξεων στο επίπεδο των οποίων οι υποχρεώσεις των
εκάστοτε υπόχρεων παροχής πληροφοριών είτε αναστέλλονται είτε
ελαφρύνονται. Διακρίνονται σε κατώφλια απλούστευσης, εξομοίωσης και
απαλλαγής.
Η κατάταξη των υπόχρεων παροχής πληροφοριών σε κάποια από
τις κατηγορίες που καθορίζονται από τα κατώφλια γίνεται με βάση την
συνολική ετήσια αξία των ενδοκοινοτικών τους πράξεων είτε κατά την
αποστολή είτε κατά την άφιξη κατά το έτος το προηγούμενο του έτους
στο οποίο υποβάλλει τη δήλωση Intrastat.
Το υμος και τα είδη των κατωφλιών για το έτος 1993 φαίνονται
στο παρακάτω σχήμα :
ΥΠ Ο ΒΟ Λ Η
ΔΗ Λ Ω ΣΗ Σ IN T R A S T A T Ν
(όλα τα πεδία)
ΚΑΤΩΦΛΙ Α Π Λ Ο ΥΣΤΕΥΣΗ Σ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
13.000.000
22.500.000

Υ Π Ο ΒΟ Λ Η
ΔΗ Λ Ω ΣΗ Σ IN T R A S T A T Ν
(όλα τα πεδία εκτόο
των πεδίω ν
6. 10. 11. 16. 17)
ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
5.000.000
7.500.000

Α Π Α Λ Λ Α ΓΗ
ΚΑΤΩΦΛΙ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
1.500.000
ΑΠ Α Λ Λ Α ΓΗ

Συγκεκριμένα όσοι υπόχρεοι είχαν κατά το έτος 1992 συνολική
ετήσια αξία ενδοκοινστικών συναλλαγών αγαδών από 5.000.000 δρχ.
έως και 13.000.000 δρχ. στις αφίξεις και από 7.500.000 έως 22.500.000
δρχ. στις αποστολές συμπληρώνουν ορισμένα πεδία της δήλωσης
IN TRA STA T ενώ όσοι είχαν πάνω από 13.000.000 δρχ. στις αφίξεις και
πάνω από 22.500.000 δρχ. στις αποστολές συμπληρώνουν όλα τα πεδία
της δήλωσης IN TRASTAT.
Ωστόσο αν η αξία των ενδοκοινοτικών
πράξεων που
πραγματοποίησε ο υπόχρεος παροχής πληροφοριών υπερβεί κατά τη
διάρκεια του έτους το κατώφλι που ισχύει για αυτόν, ο εν λόγω
υπόχρεσς παρέχει τα στοιχεία για τις ενδοκοινοτικές του πράξεις με
αφετηρία τον μήνα κατά τον οποίο σημειώθηκε η υπέρβαση του
κατωφλιού αυτού, σύμφωνα με το νέο κατώφλι που ισχύει για αυτόν.
Τα στατιστικά κατώφλια αναπροσαρμόζονται κάδε χρόνο από την
Ε.Σ.Υ.Ε.
Το έτος 1995 εγκρίθηκε με βάση τις διατάξεις αναπροσαρμογής
των στατιστικών κατωφλίων, έτσι έχουμε τα εξής :

I. Εγκρίνεται η αναπροσαρμογή των στατιστικών κατωφλίων
απλούστευσης και εξομοίωσης για το έτος 1995.
Τα νέα κατώφλια απλούστευσης και εξομοίωσης των στατιστικών
ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθαρίζονται στα κάτωθι επίπεδα :
Κατώφλι απλούστευσης :
25.000. 000 δρχ. (93.000 ECU) για τις αφίξεις και
26.000.
000 δρχ. (100.000 ECU) για τις αποστολές
Κατώφλι εξομοίωσης ;
7.000.
000 δρχ. (26.000 ECU) για τις αφίξεις και
11.000. 000 δρχ. (41.000 ECU) για τις αποστολές

II. Η αναπροσαρμογή των κατωφλιών στηρίζεται σε μελέτη στελεχίου
του Υπ.Οικονομικών και του Υπ.Εθνικής Οικονομίας /Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.

I. Το κατώφλι απαλλαγής για το νέο έτος 1995 παραμένει το ίδιο.

5.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT
5.1 Tpόπoc συμπλτίρωστΊΟ των πεδίων

ttic

δfιλωστΊC

INTRASTAT
Π εδ ίο 1 : Υ π ό χρεος / ΑΦΜ
Αναγράφεται ο
ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του υπόχρεου,
διεύθυνσή του και ο αριθμός τηλεφώνου και FAX.

ΑΦΜ, το
η πλήρης

Π εδ ίο 2 : Π ερίο δο ς : Αναγράφεται η περίοδος αναφοράς. Δηλαδή,
αναγράφεται ο μήνας με δύο αριθμητικά μηφία (π.χ. 01, 02, ........10, 11,
12) και το έτος πάλι με δύο μηφία (π.χ. 93, 94, 95 κ.ο.κ.).
Π εδ ίο 3 : Σε περίπτωση δήλωσης ή μερικής δήλωσης όπου δεν
αρκούν οι θέσεις ενός εντύπου IN TRA STA T
και πρέπει να
χρησιμοποιηθούν περισσότερα έντυπα, τότε στο τελευταίο έντυπο της
δήλωσης σημειώνεται ένας σταυρός στο πεδίο αυτό.
Π εδ ίο 4 : Δηλώ ν τρίτος / ΑΦΜ : Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται σε
περίπτωση που ο υπόχρεος έχει εξουσιοδοτήσει τρίτο άτομο και
υποβάλλει εξ ονόματός του τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες (η
μεταβίβαση αυτή δεν μειώνει τη σχετική ευθύνη του υπόχρεου).
Αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρίας, η πλήρης
διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX και ο ΑΦΜ του εξουσιοδοτημένου τρίτου.
Π εδ ίο 5 ; Αναγράφεται η αρμόδια για την συλλογή των δηλώσεων
Υπηρεσία (ΔΟΥ/Τελωνείο) καθώς και η αρμόδια Υπηρεσία Στατιστικής
Νομού.
Π εδ ίο 6 : Π εριγραφή εμπορευμάτω ν : Αναγράφεται η συνήθης
περιγραφή των εμπορευμάτων, η οποία πρέπει να είναι τόσο ακριβής,
ώστε να επιτρέπει τη σαφή ταξινόμηση των εμπορευμάτων στο
αναλυτικότερο επίπεδο της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (δμήφιος
κωδικός Σ.Ο.)
Π εδ ίο 7 : α/α είδ ο υ ς : Αναγράφεται ο αύξοντας αριθμός του
εμπορεύματος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα έντυπα
για τη δήλωση η τη μερική δήλωση, η αρίθμηση συνεχίξεται χωρίς
διακοπή από έντυπο σε έντυπο.
Π εδ ίο

8α

Χώρα

π ρο έλ ευσ ης

(στο

έντυπο

της

άφιξης).

Αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του κράτους-μέλους προέλευσης
(βλέπε παρακάτω πίνακα). Όταν τα εμπορεύματα, πριν φθάσουν στην
Ελλάδα, έχουν εισέλδει σε ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα κράτη-μέλη
και έχουν αποτελέσει αντικείμενο σταθμεύσεων ή νομικών διαδικασιών
άσχετων με τη μεταφορά, τότε ως κράτος-μέλος προέλευσης θεωρείται
το τελευταίο κράτος-μέλος όπου έλαβαν χώρα αυτές οι σταθμεύσεις ή
νομικές διαδικασίες. Όταν αυτό δεν είναι γνωστό, τότε αναγράφεται το
κράτος-μέλος αποστολής.
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι γνωστό το κράτος-μέλος
αποστολής, μπορεί να αναφερθεί το κράτος-μέλος αγοράς. Ως κράτος
μέλος αγοράς νοείται το κράτος-μέλος στο οποίο εδρεύει ο
αντισυμβαλλόμενος (πωλητής) με τον οποίο ο υπόχρεος έχει συνάμει
σύμβαση η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παράδοση των εμπορευμάτων
στο κράτος-μέλος άφιξης δηλαδή την Ελλάδα.
Χώρα προορισμού (στο έντυπο της αποστολήο)
Αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του κράτους-μέλους
προορισμού.
Ως κράτος-μέλος προορισμού θεωρείται το τελευταίο
κράτος-μέλος, στο οποίο έχουν αποσταλεί τα εμπορεύματα, εφόσον αυτό
είναι γνωστό κατά τη χρονική στιγμή της αποστολής.
Αποστολή : Κράτος-μέλος προορισμού
Άφιξη : Κράτος-μέλος προέλευσης
(πεδίο 8α)
Γ αλλία
Βέλγιο και Αουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Γ ερμανία
Ιταλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Δανία
Ελλάδα
Πορτογαλία
Ισπανία

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Π εδ ίο 10 : Φύση σ υνα λλα γής :
Αναγράφεται ο κατάλληλος αναγνωριστικός αριθμός του
παρακάτω πίνακα «Φύση συναλλαγής» π.χ. όταν πρόκειται για οριστική
αγορά ή πώληση γράφεται ο αριθμός 11 κλπ.

Φύση Συνα λλα γής
(πεδίο 10)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Ό λες
οι
συναλλαγές
που
συνεπάγονται
(πραγματοποιηδείσα
ή
προβλεπόμενη)
μεταβίβαση
κυριότητας με αντιπαροχή (πληρωμή ή άλλες παροχές)
(εκτός
από
τις
συναλλαγές
που
πρέπει
να
καταχωρούνται στους κωδικούς 21, 22, 23, 70 και 80 α)
6) γ)
• Οριστική αγορά/πώληση β)
• Αποστολές ειδών προς έλεγχο ή αποστολές δειγμάτων,
αποστολές με δικαίωμα επιστροφής και συναλλαγές επί
προμήθεια
• Συμμηφιστικές συναλλαγές (εμπόριο με ανταλλαγή)
• Πώληση σε ξένους ταξιδιώτες για τις προσωπικές τους
ανάγκες
• Χρηματοοικονομική μίσθωση γ) (ενοικίαση-πώληση)
2. Επιστροφές εμπορευμάτων, ύστερα από την καταγραφή
της αρχικής συναλλαγής στους κωδικούς 11, 12, 13, 14,
15 δ). Δωρεάν αντικατάσταση εμπορευμάτων
• Επιστροφή εμπορευμάτων
• Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων
• Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων
εμπορευμάτων
3. Συναλλαγές (μη προσωρινής φύσης) με μεταβίβαση
κυριότητας αλλά χωρίς αντιπαροχή (χρηματοοικονομική
ή άλλης φύσης).
•Παραδόσεις
εμπορευμάτων
στα
πλαίσια
των
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν
μέρει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
•Α λλη παροχή βοήθειας από δημόσιες υπηρεσίες
•Ά λλη παροχή βοήθειας (από ιδιωτικούς, μη δημόσιους
οργανισμούς)
4. Πράξεις με σκοπό εργασία φασόν ε) ή επισκευή στ)
εκτός από πράξεις που πρέπει να καταχωρούνται στον
κωδικό 70)
•Εργασία φασόν
•Επισκευή και συντήρηση επί αμοιβή
•Επισκευή και συντήρηση χωρίς αμοιβή

12
13
14
15

21
22

31
32

41
42
43

5. Πράξεις ύστερα από εργασία φασόν ε) ή επισκευή στ)
(εκτός από τις πράξεις που πρέπει να καταχωρούνται
στον κωδικό 70)
•Εργασία φασόν
•Επισκευή και συντήρηση επί αμοιβή
•Επισκευή και συντήρηση χωρίς αμοιβή

51
52
53

6. Συναλλαγές χωρίς μεταβίβαση κυριότητας, δηλαδή
ενοίκιο, δάνειο μίσθωση εκμετάλλευσης ζ) άλλες
χρήσεις η) εκτός από τις εργασίες φασόν και τις
επισκευές (παράδοση ή επιστροφή)
•Ενοίκιο, δάνειο, μίσθωση εκμετάλλευσης
•Α λλες προσωρινές χρήσεις

61
62

7. Πράξεις στο πλαίσιο κοινών αμυντικών προγραμμάτων ή
άλλων
διεθνών
προγραμμάτων
συντονισμένης
παραγωγής (π.χ. Airbus)
!. Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισμού στο
πλαίσιο κατασκευαστικών έργων ή έργων πολιτικού
μηχανικού που αποτελούν μέρος μίας γενικής σύμβασης
8)
9. Αλλες συναλλαγές
Π εδ ίο 11 : Εικα ζό μενο ς τρόπος μεταφοράς :
Κατά την αποστολή ; Αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του
εικαζόμενου τρόπου μεταφοράς, με τον οποίο τα εμπορεύματα
εγκατέλειμαν το στατιστικό έδαφος του κράτους-μέλους αποστολής και ο
οποίος καθορίζεται από το χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς π.χ. ο
αριθμός 3 για την οδική μεταφορά κ.λ.π.
Κατά την άφιίη : Αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του
εικαζόμενου τρόπου μεταφοράς, με τον οποίο τα εμπορεύματα
εγκατέλειμαν το στατιστικό έδαφος του κράτους-μέλους αποστολής και ο
οποίος καθορίζεται από το χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς π.χ. ο
αριθμός 3 για την οδική μεταφορά κλπ.
Οι κωδικοί αριθμοί που χαρακτηρίζουν τους τρόπους μεταφοράς
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Κωδικός
1
2
3
4
5
7
8
9

Τ ρόπ ος μεταφοράς
(π εδ ίο 11)
Χαρακτηρισμός Decomination
Θαλάσσια μεταφορά
Σιδηροδρομική μεταφορά
Οδική μεταφορά
Εναέρια μεταφορά
Ταχυδρομική μεταφορά
Μονίμως εγκαταστημένες μεταφορικές εγκαταστάσεις
Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα
Μεταφορά με ίδια μέσα

Π εδ ίο 13 : Κω δικός εμπορευμάτω ν :
Αναγράφεται ο οκταμήφιος κωδικός της αντίστοιχης υποδιαίρεσης
της
Συνδυασμένης
ονοματσλογίας
στην
οποία
υπάγονται
τα
συγκεκριμένα εμπορεύματα (ο οκταμήφιος αυτός κωδικός είναι
ουσιαστικά τα οκτώ πρώτα μηφία του αντίστοιχου κωδικού του
Ολοκληρωμένου Τελωνειακού Δασμολογίου 1993).
Π εδ ίο 16 : Καθαρή μάζα :
Αναγράφεται ανά είδος (πεδίο 7), η μάζα των εμπορευμάτων,
χωρίς καμία συσκευασία, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα.
Π εδ ίο 17 ; Συμπληρω ματικές μ ονά δ ες :
Αναγράφεται, ανά είδος (πεδίο 7), η ποσότητα των εμπορευμάτων
σε συμπληρωματικές μονάδες (πι, m2. It, τεμάχια κλπ.), δηλαδή μονάδες
μέτρησης ποσότητας εκτός της μάζας εφόσον αυτό προβλέπεται από την
Συνδυασμένη Ονοματολογία.
Π εδ ίο 18 : Ποσό τιμο λογίου :
Αναγράφεται, στο πεδίο 18 του πρώτου είδους (πεδίο 7) του
εντύπου, το συνολικό τιμολογούμενο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο
των εμπορευμάτων που δηλώνονται, δηλαδή για όλα τα είδη που
περιλαμβάνει η στατιστική δήλωση. Τα υπόλοιπα πεδία 18 του εντύπου
δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν. Σε περίπτωση που, για μία στατιστική
δήλωση, χρησιμοποιούνται
περισσότερα του
ενός
έντυπα,
το
τιμολογούμενο ποσό που πρέπει να αναγράφεται μόνο στο πεδίο 18 του
πρώτου είδους του πρώτου εντύπου.
Ωστόσο, ο υπόχρεος μπορεί, αν θέλει, να αναφέρει το
τιμολογούμενο ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε είδος.

To τιμολογούμενο ποσό περιλαμβάνει ή δεν περιλαμβάνει,
ανάλογα με την περίπτωση, συμπληρωματικές δαπάνες, όπως μεταφορικά
και ασφάλιστρα.
Το τιμολογούμενο ποσό πρέπει να αναγράφεται σε δραχμές. Η
μετατροπή σε δραχμές όπου χρειάζεται 6α γίνεται με την ίδια ισοτιμία
που χρησιμοποιείται και για φορολογικούς σκοπούς.
Αν δεν εκδίδεται τιμολόγιο, πρέπει να αναγράφεται το ποσό, το
οποίο έχει πιθανώς συμφωνηθεί μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή
που είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, σύμφωνα με τους όρους του
ελεύθερου ανταγωνισμού.
Στις περιπτώσεις συναλλαγών που βασίζονται σε εργασία «φασόν»,
ως τιμολογούμενο ποσό θεωρείται αποκλειστικά και μόνο το ποσό που
πιστώνεται για την εργασία αυτή, χωρίς το ΦΠΑ, περιλαμβανομένων και
ενδεχομένων συμπληρωματικών δαπανών (μεταφορικά κλπ). Το ποσό
αυτό πρέπει να αναγράφεται μόνο κατά την αποστολή και την άφιξη των
εμπορευμάτων ύστερα από εργασία φασόν. Δ εν αναφέρεται, επομένως,
κατά την αποστολή και την άφιξη που προηγούνται εργασίας «φασόν».
(Η επισκευή για λογαριασμό άλλου πρέπει να θεωρείται ως εργασία
«φασόν»).
Π εδ ίο 19 : Στατιστική αξία :
Αναγράφεται η στατιστική αξία των εμπορευμάτων για κάθε είδος
(πεδίο 7).
Κατά την αποστολή
Η στατιστική αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φορολογητέα
βάση που πρέπει να καθοριστεί για φορσλογικούς σκοπούς (6η
τροποποιημένη οδηγία περί ΦΠΑ), αφού, όμως εκπέσουν οι φόροι λόγω
της αποστολής. Αντίθετα, η στατιστική αξία περιλαμβάνει τα μεταφορικά
και τα, ασφάλιστρα που αφορούν το μέρος της διαδρομής, το οποίο
βρίσκεται στο στατιστικό έδαφος του κράτους-μέλους αποστολής.
Κατά την άφι^η
Η στατιστική αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φορολογητέα
βάση που πρέπει να καθοριστεί για φορολογικούς σκοπούς (6η
τροποποιημένη οδηγία περί ΦΠΑ), αφού, όμως εκπέσουν οι φόροι λόγω
της διάθεσης των εμπορευμάτων στην κατανάλωση καθώς και των
μεταφορικών και των ασφαλίστρων που αφορούν το μέρος της
διαδρομής, το οποίο βρίσκεται στο στατιστικό έδαφος του κράτουςμέλους άφιξης.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι στη φορολογητέα βάση και επομένως
και στη στατιστική αξία συμπεριλαμβάνονται τέλη, τελωνειακοί δασμοί,
εισφορές και φόροι με εξαίρεση τον ίδιο τον ΦΠΑ.

Η στατιστική αξία πρέπει να δηλώνεται σύμφωνα με τους
προαναφερθέντες κανόνες, ακόμα και όταν δεν χρειάζεται να
καδορισθεί η φορολογητέα βάση για φορολογικούς σκοπούς.
Στην πράξη η στατιστική αξία υπολογίζεται ως εξής ;
Κατά την αποστολή (ΑΖία FOB) :
(Φορολογητέα βάση αφού εκπέσουν
οι φόροι λόγω αποστολής
+

(μεταφορικά και ασφάλιστρα
μέχρι τα σύνορα της Ελλάδας)

Κατά την άφιΐη (ΑΙία CIF) :
(Φορολογητέα βάση αφού εκπέσουν
οι φόροι λόγω διάθεσης εμπ/των
στην κατανάλωση)

(μεταφορικά και ασφάλιστρα
εντός
του ελληνικού εδάφους)

Για τα εμπορεύματα που προκύπτουν από πράξεις τελειοποίησης, η
στατιστική αξία διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο σαν τα εν λόγω
εμπορεύματα να είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος-μέλος
τελειοποίησης. Έτσι, η στατιστική αξία πρέπει να περιλαμβάνει, κατά
την αποστολή και κατά την άφιξη που προηγούνται της εκτέλεσης
εργασίας «φασόν», την αξία του προϊόντος που προορίζεται για την
εργασία αυτή και κατά την αποστολή και κατά την άφιξη που έπονται
εργασίας «φασόν», επιπλέον του κόστους της εργασίας αυτής και την
αξία του προϊόντος που προορίζονταν για την εν λόγω εργασία.
Π εδ ίο 2 0 : Τόπος / η μερο μη νία / υπογραφή ;
Αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο και η
υπογραφή του υπόχρεου παροχής πληροφοριών ή του τρίτου ο οποίος
υποβάλλει δήλωση εξ ' ονόματος του υπόχρεου.
ΣΗ Μ : Τα πεδία 86, 9, 12, 14 και 15 με την ένδειξη «------------ » δεν
συμπληρώνονται.

Για ποια Εμπορειίματα δεν συμπληρώνεται η 5ήΑωση INTRASTAT
Ορισμένα
εμπορεύματα
εξαιρούνται
από
τη
στατιστική
παρακολούθηση και επομένως δεν χρειάζεται για τα αγαθά αυτά να
συμπληρώνεται η δήλωση IN TRASTAT.
Τα αγαθά αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ
α. τα μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και οι αξίες
6.

η έκτακτη ενίσχυση σε πληγείσες περιοχές

γ. ως εκ της διπλωματικής ή παρόμοιας φύσης του προορισμού τους :
Τα εμπορεύματα που απολαύουν διπλωματικής και προξενικής ή
παρόμοιας ασυλίας.
Τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους, μέλη κυβέρνησης ή
κοινοβουλίου.
Τα αντικείμενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας
διοικητικής βοήθειας.
δ.
1.
2.
3.
4.

εφόσον η συναλλαγή είναι παροδικής φύσης, μεταξύ άλλων :
τα εμπορεύματα που προορίξονται για πανηγύρεις και εκθέσεις.
τα σκηνικά των θεάτρων.
τα παιχνίδια λούνα-παρκ και άλλες διασκεδάσεις πανηγύρεων.
ο επαγγελματικός εξοπλισμός υπό την έννοια της διεθνούς
τελωνειακός συμφωνίας της 8ης Ιουνίου 1968.
5. οι κινηματογραφικές ταινίες
6. οι συσκευές και το υλικό για πειράματα
7. τα ζώα αγώνων, εκτροφείων, ιπποδρόμου κλπ.
8. τα εμπορικά δείγματα.
9. τα μέσα μεταφοράς, τα εμπορευματοκιβώτια και το βοηθητικό υλικό
μεταφοράς.
συσκευασίες
ΙΙ.τα υπό ενοικίαση εμπορεύματα.
12. τα εξαρτήματα και το υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε
εργασίες πολιτικού μηχανικού.
13. τα εμπορεύματα που προορίζονται να υποστούν εξετάσεις,
αναλύσεις ή δοκιμές.

10.01

ε. εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής ;
1. τα παράσημα, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία τιμητικά, μετάλλια και
αναμνηστικά παράσημα.
2. το
υλικό,
οι
προμήθειες
και
το
αντικείμενο
ταξιδιού,
συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για
προσωπική 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 αντικείμενα νεκρώσιμης διακόσμησης
και τα αντικείμενα που προορίζονται για τη συντήρηση τάφων και
νεκρικών μνημείων.
5. τα έντυπα διαφημίσεων, οι οδηγίες χρήσης, οι τρέχουσες τιμές και
άλλα διαφημιστικά είδη.
6. τα εμπορεύματα που κατέστησαν άχρηστα ή μη χρήσιμα
βιομηχανικώς.
7. το έρμα.
8. οι φωτογραφίες, τα εκτυπωδέντα και εμφανισθέντα φιλμ, τα σχέδια,
σκίτσα, αντίγραφα σχεδίων, χειρόγραφα, φάκελα, τα διοικητικά
έγγραφα, τα αρχεία, τα τυπογραφικά δοκίμια, καθώς και κάθε μέσο
των πληροφορικών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας
ενδοκοινοτικής ανταλλαγής πληροφοριών.
9. τα γραμματόσημα.
ΙΟ.τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς
αθλητικές εκδηλώσεις.
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ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ ΤΑ ΤΙΣ Τ ΙΚ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Τ Η Σ ΕΛ ΛΑ Δ Ο Σ
(Λυκουργου 14-16 101 6ε ΑΘΗΝΑ)
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ
ΑΡΜΟΔΙΑ Υ Σ Ν :
IΥπηρεσία Στατιστικής Νομού)
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5 ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ ΤΑ ΤΙΣΤΙΚ Η YΠ H P EΣJA Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
• (Λυκούργου 14-16 101 66 ΑΘΗΝΑ)
ΑΡΜΟΔΙΑ Λ.Ο.Υ :
ΑΡΜΟΔΙΑ Υ.Σ.Ν :
(Υπηρεσία Σταπσπκής Νομού)

Περιγραιτη Εμπορεννατυ

6 Περεγραφη εμπορευμάεειτ

IXu^ Αρ009./Π<9 «Π 9Ος.

i Περιγραφή εμπορευμάΊΐαν

IΧώροΑροος. /Πίφ.ΜΠI9Ορ. 3ορο6
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6.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
INTRASTAT ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ :
Θεωρείται σκόπιμη η επισήμανση του τρόπου αντιμετώπισης
ορισμένων περιπτώσεων που είναι συνήθεις στις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές και δημιουργούν ερωτηματικά για τον τρόπο συμπλήρωσης
της δήλωσης Intrastat, όπως ;

6.1. XopTiyTumc έκπτωστια από τον προμτΐθευτή στον
α γ ο ρ α στή
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής πραγματοποιεί μερική
έκπτωση προς τον αγοραστή, με βάση πιστωτικό σημείωμα, από
οποιαδήποτε αιτία (λόγω τζίρου, τρόπου διακανονισμού της αξίας,
ελαττωματικότητας αγαθών μίας ενδοκοινοτικής συναλλαγής κλπ), δεν
απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης Intrastat, όπως προκύπτει από την
παράγραφο 6 της αριθμ. 1099733/8159/15988/11274/ΠΟΛ. 1253/22.7.93
ΑΥΟ.
Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι, δεν θα υπάρχει
συμφωνία μεταξύ τιμολογούμενου ποσού (πεδίο 18) της δήλωσης
Intrastat με εκείνο το ποσό που δηλώνεται στους κωδικούς 328 και 329
ή 309 κατά περίπτωση.
Αντίθετα,
στην
περίπτωση
χορήγησης
έκπτωσης,
λόγω
εσφαλμένης ποσοτικής ή εσφαλμένης κατά αξία χρέωσης απαιτείται η
υποβολή τροποποιητικής χρέωσης απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής
δήλωσης της αρχικής και μόνο ως προς τα πεδία 18 και 19, προκειμένου
να εμφανιστεί το ισόποσο της καθαρής χρέωσης.

6.2 Μερική τί ολικτί ακύρωση £v5QKOivoTiKiic
σuvαλλαγ^^c λόγω επlστpoφ^^c των αγαθών ποη
αποτέλεσαν αντικείμενο xnc συvαλλαγ^Ίc
1.

Υπογρεώσειο ανοοαστή που ποαναατοποιεί
επιστοοωή ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.

υεοική

ή

ολική

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής ποσότητας αγαθών
που αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης, υποβάλλεται
δήλωση Intrastat όταν η επιστροφή πραγματοποιείται σε Intrastat όταν η
επιστροφή πραγματοποιείται σε διαφορετική φορολογική περίοδο από
εκείνη που πραγματοποιήθηκε η απόκτηση.
Στην περίπτωση αυτή
συμπληρώνεται (από τον αγοραστή) δήλωση Intrastat με την ένδειξη.^

«αποστολή», συμπληρώνοντας εκτός των άλλων και το πεδίο 10 (φύση
συναλλαγής) με τον κωδικό 21.
Σημειώνεται ότι, η δήλωση αυτή
υποβάλλεται κατά την φορολογική περίοδο έκδοσης του οικείου
φορολογικού στοιχείου (από τον προμηθευτή ή τον αγοραστή κατά
περίπτωση). Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται και στην
περίπτωση επιστροφών που πραγματοποιούν με τον ιδιόρρυθμο τρόπο τα
πρακτορεία ημερήσιου και περιοδικού τύπου.
Επισημαίνεται ακόμη ότι, στην περίπτωση που η επιστροφή
πραγματοποιηθεί μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο της απόκτησης, η
αρχική δήλωση Intrastat υποβάλλεται με τα οριστικά στοιχεία της
απόκτησης (πραγματική ποσότητα και αξία μετά την αφαίρεση των
επιστρεφομένων) και δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής.
2. Τιμολόνηση μεγαλύτεοηο ποσότηταο τηο αποστελλόμενηο.
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής τιμολογεί μεγαλύτερη
ποσότητα από εκείνη που πράγματι αποστέλλει, εφόσον στην συνέχεια ο
προμηθευτής, σε διαφορετική φορολογική περίοδο ;
2α. Εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για την επιπλέον τιμολογηθείσα
ποσότητα, τότε ο αγοραστής υποβάλλει τροποποιητική δήλωση Intrastat,
με την ένδειξη «άφιξη», συμπληρώνοντας εκτός των άλλων και τα πεδία
16, 17, 18 και 19 (ως προς την ποσότητα και το τιμολογούμενο ποσό), για
τη φορολογική περίοδο κατά την οποία έγινε η αρχική τιμολόγηση.
2β. Αν αντί πιστωτικού τιμολογίου ο προμηθευτής αποστέλλει
συμπληρωματικά την ελλιπή ποσότητα, σε επόμενη φορολογική περίοδο,
τότε ο αγοραστής :
υποβάλλει τροποποιητική δήλωση, για τη φορολογική περίοδο που
έγινε η αρχική τιμολόγηση και συμπληρώνει εκτός των άλλων και τα
πεδία 16, 17, 18 και 19 με την πράγματι αρχικά παραλπφθείσα ποσότητα.
Στη συνέχεια,
υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση, για τη συμπληρωματική
ποσότητα που παραλαμβάνει με την ένδειξη «άφιξη» συμπληρώνοντας τα
αντίστοιχα πεδία, κατά την φορολογική περίοδο που απεστάλη η
συμπληρωματική ποσότητα.
Στις αντίστροφες ενέργειες προβαίνει ο προμηθευτής.
3. Υπογοεώσειο
ποουηθευτή:

μέρος

παραλαυβάνονταο

τα

επιστοετοόαενα

αναθά

Σε περίπτωση που κοινοτικός πελάτης έλληνα πωλητή, επιστρέφει
της
κοινοτικής
παράδοσης που ο Έλληνας πωλητής-ι

πραγματοποίησε προς αυτόν, ο Έλληνας πωλητής, στην οικεία
φορολογική περίοδο, 8α συμπληρώσει το έντυπο της Intrastat «άφιξης»,
αναγράφοντας εκτός των άλλων, στο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) τον
κωδικό 21.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ανωτέρω αναφέρονται στην
περίπτωση Β.1.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, όταν δεν έχει εκδοδεί
τιμολόγιο από τον κοινοτικό πωλητή, στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό)
αναγράφεται η μονάδα (1), ενώ η στατιστική αξία συμπληρώνεται κατά
εκτίμηση, λαμβανομένης υπόμη της κανονικής αξίας του αγαθού.
4.

Υπογρεώσειο Ανοοαστή και Πωλητή στιο πεοιπτώσεια υεοικήο ή
ολικήα επιστοοωήο των αναδών που αντί τηα επιστροφήο των
αγαθών στον ποουηδευτή. αυτά παοαδίδονται κατά εντολή του σε
άλλον ή άλλουα αγοραστέο στο εσωτερικό της γώραα.

Στις
περιπτώσεις
πραγματοποίησης
μιας
ενδοκοινοτικής
συναλλαγής (απόκτησης ή παράδοσης)που στη συνέχεια τα αγαθά, ολικά
ή μερικά, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλαμβάνονται από τον αρχικό
αγοραστή-παραλήπτη αλλά, αντί της επιστροφής τους στον προμηθευτή,
παραδίδονται σε άλλον ή άλλους αγοραστές, στο εσωτερικό του Κράτους
μέλους του αρχικού αγοραστή, για λογαριασμό του προμηθευτή-πωλητή,
τότε υπάρχουν οι εξής υποχρεώσεις για την υποβολή δήλωσης Intrastat :
Στην περίπτωση που η πράξη πραγματοποιείται μέσα στην ίδια
φορολογική περίοδο, που έγινε η αρχική τιμολόγηση από τον
προμηθευτή προς τον αρχικό παραλήπτη-αγοραστή, κάθε ένας από τους
επόμενους παραλήπτες (αγοραστές) πρέπει να υποβάλλει δήλωση
Intrastat για τις πραγματικές ποσότητες αγαθών και την αντίστοιχη αξία
που αγοράζει. Στην αντίθετη περίπτωση, που η μερική ή η ολική υλική
παράδοση των αγαθών από τον αρχικό παραλήπτη-αγοραστή προς τοντους τελικό-ούς αγοραστή-ές, για λογαριασμό του προμηθευτή,
πραγματοποιηθεί σε διαφορετική φορολογική περίοδο, εκείνης της
έκδοσης τσυ οικείου τιμολογίου προς τον αρχικό παραλήπτη-αγοραστή,
τότε ο αρχικός παραλήπτης υποβάλλει τροποποιητική δήλωση κατά την
ποσότητα και αξία των αγαθών που παραδίδει προς τον-τους άλλο-ους
αγοραστή-ές στη φορολογική περίοδο που πραγματοποιείται η παράδοση
αυτή προς τον δεύτερο αγοραστή, ενώ ο δεύτερος αγοραστής υποβάλλει
αρχική δήλωση Intrastat «άφιξης» κατά το χρόνο έκδοσης του σχετικού
τιμολογίου επί ονόματος τους, από τον προμηθευτή του άλλου κράτουςμέλους.

Στην
περίπτωση
που,
σε
επόμενη
φορολογική
περίοδο,
πραγματοποιείται ολική επιστροφή από τον αρχικό αγοραστή-παραλήπτη,
πλην όμως το σύνολο των αγαθών παραδίδεται, κατά εντολή του
προμηθευτή, σε άλλον υποκείμενο στο εσωτερικό της χώρας, τότε ο
αρχικός αγοραστής υποβάλλει τροποποιητική της αρχικής δήλωσης
IntTastat με την ένδειξη «άφιξης».
Ο δεύτερος αγοραστής, που
παρέλαβε μεν τα αγαθά από τον πρώτο αγοραστή, αλλά τιμολογήθηκε
από τον προμηθευτή-πωλητή άλλου Κ-Μ υποβάλλει κανονική αρχική
δήλωση Intrastat «άφιξης».
Στην περίπτωση που σε, επόμενη φορολογική περίοδο, γίνεται μεν
μερική επιστροφή αγαθών πλην όμως δεν γίνεται και υλική διακίνηση
αυτών προς τον προμηθευτή, αλλά παράδοση, της υπό επιστροφή
ποσότητας, από τον αρχικό παραλήπτη σε άλλον αγοραστή στο
εσωτερικό της χώρας, για λογαριασμό του προμηθευτή-πωλητή, ισχύουν
τα παραπάνω, με τη διαφορά ότι, τόσο ο αρχικός αγοραστής υπσβάλλει
την τροποποιητική ως άνω δήλωση με την ποσότητα και αξία που ο
ίδιος επιστρέφει (παραδίδει) όσο και ο δεύτερος αγοραστής υποβάλλει
αρχική δήλωση με την ποσότητα και αξία των αγαθών που
παραλαμβάνει από τον αρχικό αγοραστή.
Σημειώνεται ότι, στις παραπάνω περιπτώσεις, όταν γίνεται
συμπληρωματική χρέωση τιμής χωρίς να αποστέλλεται και αντίστοιχη
ποσότητα αγαθών, απαιτείται η υποβολή τροποποιητική της αρχικής
δήλωσης Intrastat μόνο ως προς τα πεδία 18 και 19.
5. Αποστολή αναθού νια επισκευή
Στην περίπτωση αποστολής αγαθού για επισκευή σε άλλο Κ-Μ,
προκύπτουν οι παρακάτω υποχρεώσεις :
Υποχρεώσεις αποστολέα
Στην περίπτωση αποστολής αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος για
επισκευή, ο αποστέλλων τσ αγαθό προς επισκευή υποβάλλει δήλωση
Intrastat, με την ένδειξη «αποστολή», συμπληρώνοντας, εκτός των
άλλων:
Στο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) τον κωδικό 42.
Στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό αναγράφεται «1».
Στο πεδίο 19 (στατιστική αξία) αναγράφεται η αξία του αγαθού ( η
πραγματική αξία του αγαθού κατά τον χρόνο της αποστολής).
Όταν το αγαθό επιστρέφει επισκευασμένο, ο παραλαμβάνων
(αρχικός αποστολέας) συμπληρώνει έντυπο Intrastat με την ένδειξη
«άφιξη», συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων :
Στο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) τον κωδικό 52.

Στο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) αναγράφεται η αξία της
επισκευής.
Στο πεδίο 19 (στατιστική αξία) συμπληρώνεται η αρχική αξία τσυ
αγαδσύ προσαυξημένη κατά την αξία της επισκευής.
Επισημαίνεται ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
παραλήπτης υποβάλλει αντίστροφα τις παραπάνω δηλώσεις Intrastat.

ο

6.3 RpYftoiV.c φασόν
Στις περιπτώσεις της εργασίας φασόν κάδε και σε κάδε περίπτωση
αποστολής αγαδών μετά από επεξεργασία, συντήρηση ή επισκευή,
υποβάλλεται δήλωση Intrastat με την ένδειξη «αποστολή» και στο πεδίο
18 συμπληρώνεται μόνο η αξία της αμοιβής ενώ στο πεδίο 19
συμπληρώνεται η αξία της αμοιβής ενώ στο πεδίο 19 συμπληρώνεται η
αξία της αμοιβής προσαυξημένη με την αξία τόσο της πρώτης ύλης όσο
και με την αξία των μεταφορικών και ασφαλίστρων κατά το μέρος που
αναλογούν εις την εκτός της χώρας διανυόμενης χιλιομετρική απόσταση.
Ειδικότερα :
Όσον αφορά τον εργολάβο (φασονιέρη) :
1. Κατά την άφιξη των πρώτων υλών με σκοπό την
υποβάλλεται δήλωση Intrastat «άφιξης», στην οποία,
18 συμπληρώνεται με την ένδειξη (1) ένα, ενώ
συμπληρώνεται με την κατά εκτίμηση αξία της
προσαυξημένη κατά την αξία των μεταφορικών και
μέχρι τα σύνορα.

επεξεργασία,
το μεν πεδίο
το πεδίο 19
πρώτης ύλης
ασφαλίστρων,

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται, εκτός των άλλων :
•Τ ο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 41.
•Τ ο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την ένδειξη «1», εκτός εάν
υπάρχει τιμολόγιο με αξία, οπότε συμπληρώνεται με την αξία του
τιμολογίου.
•Τ ο πεδίο 19 (στατιστική αξία) αναγράφεται με την πιδανολογούμενη
αξία των πρώτων υλών.
2. Κατά την αποστολή του έτοιμου προϊόντος κατόπιν επεξεργασίας
των ήδη αποσταλλόντων πρώτων υλών, συμπληρώνεται το έντυπο
της Intrastat «αποστολής», συμπληρώνοντας, εκτός των άλλων :

*το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 51.
•το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την αξία της εργασίας φασόν.
•το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την αξία των πρώτων υλών, (που
είχε αναγραφεί κατά την άφιξη) προσαυξημένη με την αξία της εργασίας
φασόν και την αξία του ναύλου και των ασφαλίστρων ως ανωτέρω.
•όσον αφορά τον αποστολέα των πρώτων υλών (εργοδότη)

1. Στην περίπτωση αποστολής πρώτων υλών από αποστολέα ενός ΚΜ, σε εργολάβο άλλου Κ-Μ προκειμένου να μεταποιηθούν από τον
κοινοτικό εργολάβο στον άλλο Κ-Μ, ο αποστολέας συμπληρώνει το
έντυπο της δήλωσης Intrastat με την ένδειξη «αποστολή» και εκτός
των άλλων :
•το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) συμπληρώνεται με τον κωδικό 41.
•το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) συμπληρώνεται με τον κωδικό 1
εκτός αν υπάρχει τιμολόγιο για την αξία των πρώτων υλών, οπότε, το
πεδίο 18 συμπληρώνεται με την αξία του τιμολογίου.
•το πεδίο 19 (στατιστική αξία) με την αξία της πρώτης ύλης, πλέον
του αναλογούντος ναύλου και ασφαλίστρων, ως ανωτέρω.
2. Στην περίπτωση «άφιξης» (παραλαβής) του έτοιμου προϊόντος, που
παρήχθη με την επεξεργασία των ήδη αποσταλλέντων πρώτων υλών,
συμπληρώνεται (εκτός των άλλων) :
•το πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδικό 51.
•το πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό) με την αξία της εργασίας φασόν.
•το πεδίο 19 (στατιστική αξία), με την πιθανολογούμενη αξία των
πρώτων υλών προσαυξημένη κατά την αξία της εργασίας φασόν, κατά τα
ανωτέρω.

6.4 Δώρα

δ£ΐγματ«

Κατά την αποστολή ή παραλαβή δώρων ή δειγμάτων υποβάλλεται
η αντίστοιχη κατά περίπτωση δήλωση Intrastat στην οποία, εκτάς των
άλλων πεδίων, συμπληρώνονται και τα πεδία 10, 18 και 19 ως εξής ;
•Τ ο πεδίο 10 (φύση συναλλαγής) με τον κωδ.12, προκειμένου περί
δειγμάτων (με ή χωρίς αξία) και 33, προκειμένου περί δώρων.
•Τ ο πεδίο 18 (τιμολογούμενο ποσό), εάν μεν αναγράφεται αξία
συμπληρώνεται η φορολογητέα αξία του τιμολογίου, σε αντίθετη
περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός 1.

•T o πεδίο 19 (στατιστική αξία), εάν υπάρχει αξία συμπληρώνεται,
λαμδανομένων υπόμη και των δαπανών ασφαλίστρων και ναύλου, κατά
τα γνωστά, ως άνω.
Στην αντίθετη περίπτωση, το πεδίο αυτό
συμπληρώνεται με την κατά εκτίμηση (πιθανολογούμενη) αξία των
αγαθών, προσαυξημένη με το αναλογούν ποσοστό των ναύλων και των
ασφαλίστρων μέχρι τα σύνορα της χώρας.

6.5 Ατιλώσεια Intrastat

otic

περιπτώσεια ττιο

πΑβηγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 1642/86
Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αγαθά επί παρακαταθήκη, σε
παραγγελιοδόχο πώλησης εγκατεστημένο σε άλλο Κ-Μ, με σκοπό την
πώληση επί προμηθεία, υποβάλλεται δήλωση Intrastat με την ένδειξη
«αποστολή» μέσα στη φορολογική περίοδο που εκδίδονται τα σχετικά
δελτία αποστολής.
Στη δήλωση αυτή συμπληρώνονται, μεταξύ των
άλλων πεδίων, και τα πεδία 10, 18 και 19, ως εξής :
•Τ ο πεδίο 10 με τον κωδικό 12
•Τ ο πεδίο 18 (τιμολογούμενη αξία) εφόσον εκδίδεται τιμολόγιο με την
αξία της αποστελλόμενης ποσότητας.
Στην περίπτωση που δεν
εκδίδεται τιμολόγιο αλλά δελτίο αποστολής, χωρίς να αναγράφεται σε
αυτό και αξία, τότε αναγράφεται η πιθανή αξία των αποστελλόμενων
αγαθών.
•Τ ο πεδίο 19 (στατιστική αξία).
Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται,
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη περίπτωση Δ.

6.6 Δηλώνεις Iptrastat qτιςJE[pflξslς της ποιραγ. 3 του
ά ρθρου 7. και 108
1. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται μετακινήσεις αγαθών μίας
επιχείρησης από το ένα Κ-Μ σε άλλο, κατά τις διατάξεις του
δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 7, για σκοπούς της
ίδιας επιχείρησης (για αποθήκευση) με σκοπό τη μεταγενέστερη
πώλησή τους ή για τον εξοπλισμό υποκαταστήματος της
αποστέλλουσας επιχείρησης στο άλλο Κ-Μ (επενδυτικά αγαθά),
υποβάλλεται δήλωση Intrastat. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ;

I. όταν έχει εκδοδεί τιμολόγιο για το σύνολο των εμπορευμάτων αλά
η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται τμηματικά, τότε η δήλωση
Intrastat κατατίθεται με την έκδοση του τιμολογίου
II. όταν γίνεται η αποστολή των εμπορευμάτων συνολικά,
αποστολής, ενώ τιμολόγια δεν εκδίδονται λόγω έκδοσης
σχετικής εκκαθάρισης, η δήλωση Intrastat γίνεται με την
των εμπορευμάτων δηλ. με το δελτίο αποστολής. Όταν
οι εκκαθαρίσεις μπορούμε να κάνουμε τροποποιητικές
αλλαγές.

με δελτίο
τμηματικά
αποστολή
εκδοθούν
για τυχόν

Στις
παραπάνω
περιπτώσεις,
οι
σχετικές
δηλώσεις
συμπληρώνονται, μεταξύ των άλλων και στα πεδία 10, 18 και 19 ως εξής:
•Τ ο πεδίο 10, με τον κωδικό 11
•Τ ο πεδίο 18, με την αξία των αγαθών που αποστέλλονται
•Τ ο πεδίο 19, , με τη στατιστική αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά
τα γνωστά.

2. Στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών, από μία επιχείρηση ενός
Κράτους Μέλους, σε άλλο Κράτος Μέλος για σκοπούς της ίδιας
επιχείρησης κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων α έως στ του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και του
άρθρου 106 του ν. 1642/86, υποβάλλεται δήλωση Intrastat κατά
περίπτωση ως κάτωθι :
α) στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθού, κατά τις
περίπτωσης α της παραγράφου 3 και ειδικότερα :

διατάξεις της

αα) στην περίπτωση μετακίνησης αγαθών, από αεροπορικές ή
ναυτιλιακές επιχειρήσεις από ένα Κράτος Μέλος όπου τα είχαν
αποκτήσει προς το άλλο, με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων ή
αεροσκαφών ιδιοκτησίας τους προκειμένου να παραδοθούν από αυτά
κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού, καθώς και τον εξοπλισμό των
μεταφορικών αυτών μέσων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 6 της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 και της παραγρ. 2α του άρθρου 10α του ν.
1642/86.
Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται η σχετική δήλωση Intrastat με
την ένδειξη «ΑΦΙΞΗ» ή «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κατά περίπτωση.
αβ) στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών, που παραδίδονται ύστερα
από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου

2 του άρθρου 11 του ν. 1642/86. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται
δήλωση Intrastat με την ένδειξη «ΑΦΙΞΗ» ή «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τόσο από
τον παραλήπτη όσο και από τον αποστολέα των αγαθών, κατά
περίπτωση.
αγ) στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών που παραδίδονται από
απόσταση, κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 11. Όταν δηλαδή οι πωλήσεις αυτές υπερβαίνουν το όριο που
έχει ορίσει το συγκεκριμένο Κράτος Μέλος για τις πωλήσεις αυτές
οπότε και φορολογούνται στο Κράτος Μέλος άφιξης (εγκατάστασης του
αγοραστή πελάτη), τότε ο πωλητής υποχρεούται να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε
αυτό τσ Κράτος Μέλος.
Στην περίπτωση αυτή υπσχρεούνται στην
υποβολή δήλωσης Intrastat, τόσο ο αποστολέας-πωλητής (δήλωση
«ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ») όσο και ο υπόχρεος στην έκδοση των οικείων
φορολογικών στοιχείων (φορ/κός αντιπρόσωπος κλπ) προς τους μη
υποκείμενους τελικούς παραλήπτες αγαθών.
β) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών κατά τις διατάξεις των άρθρων
20 και 22α. Όταν δηλαδή γίνεται μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από
το ένα Κράτος Μέλος σε άλλο, προκειμένου να αποτελέσουν
αντικείμενο εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης από το άλλο αυτό
Κράτος Μέλος. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται σχετική δήλωση
Intrastat τόσσ από τον αποστέλλοντα προμηθευτή (μη ιδιοκτήτη) όσο και
από τον παραλήπτη-προμηθευτή του μεταφορικού μέσου.
Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από ένα
Κράτος Μέλος σε άλλο με σκοπό την απευθείας προμήθεια των ως άνω
μεταφορικών μέσων από τον μετακινούντο (μη ιδιοκτήτη) τα αγαθά
(εφοδιαστή) που θα εκδώσει προς αυτά και το σχετικό στοιχείο της
παράδοσης.
γ) στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από το ένα Κράτος Μέλος
στο άλλο, κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων γ ' (πρώτες ύλες για
φασόν και επιστροφή έτοιμου προϊόντος)και δ ' (με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης του ίδιου αγαθού), της παραγράφου 3
του άρθρου 7. (βλέπε ανωτέρω περιπτώσεις Β.5 και Γ).
δ) στις περιπτώσεις μετακίνησης αγαθών από το ένα Κράτος Μέλος
στο άλλο, κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων ε ' (με σκοπό την
προσωρινή χρησιμοπσίηση τσυ αγαθού στο άλλο Κράτος Μέλος για την
παροχή υπηρεσιών σε αυτό το Κράτος Μέλος από τον αποστέλλοντα)
και στ' (με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση τους για χρονική
περίοδο μέχρι 24 μήνες), της παραγράφου 3 του άρθρου 7, υποβάλλεται
σχετική δήλωση Intrastat τόσο στο Κράτος Μέλος «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» όσο

και στο Κράτος Μέλος «ΑΦΙζ,ΗΣ» των αγαδών, με φύση συναλλαγής 61
ή 62 κατά περίπτωση.

Για την ορδή συμπλήρωση της δήλωσης Intrastat λαμβάνονται

1. Σε όσες περιπτώσεις ΔΕΝ έχει εκδοδεί φορολογικό στοιχείο
συμπληρώνεται το πεδίο 19 (Στατιστική αξία) με την κατά εκτίμηση
αξία των αγαδών ενώ στο πεδίο 18 (Τιμολογούμενο ποσό)
αναγράφεται η μονάδα (1).
2. Ως «τιμολογούμενο ποσό» (πεδίο 18) λαμβάνεται η φορολογητέα
συνολική αξία του τιμολογίου, όπως αυτή διαμορφώνεται με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρδρου 15 του Ν. 1642/86.
3. Η αξία του ναύλου και ασφαλίστρων, με βάση την οποία
αυξομειώνεται η φορολογητέα αξία (φόρτωση FOB ή CIF κατά
περίπτωση), προσδιορίξεται κατά εκτίμηση του δηλούντος.
4. Στις περιπτώσεις ;
CIF φόρτωσης, το πεδίο 18 είναι μεγαλύτερο του πεδίου 19 κατά το
ποσοστό του εμπεριεχόμενου ναύλου και ασφαλίστρων από τα εδνικά
σύνορα μέχρι την επαγγελματική εγκατάσταση του παραλήπτη.
FOB φόρτωσης, το πεδίο 18 είναι μικρότερο του πεδίου 19 κατά το
ποσοστό του ναύλου και ασφαλίστρων, από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τα
σύνορα.

5. Στις περιπτώσεις δαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, ως σύνορο
δεωρείται το λιμάνι ή ο αερολιμένας φόρτωσης ή εκφόρτωσης στο
εσωτερικό της χώρας.
6. Δήλωση Intrastat υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε κάδε
περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαδών που υπάγονται σε
Ε.Φ.Κ.,
(μεταφορικών
μέσων,
μπανανών,
πετρελαιοειδών,
οινοπνευματωδών και καπνοβιομηχανικών προϊόντων), έστω και αν
ο φόρος αυτός καταβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακό αρχή.

7.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις
ανωτέρω
κατ'
ιδία
αναφερόμενες
περιπτώσεις,
επέρχεται
διαφοροποίηση της αρχικής συναλλαγής σε επόμενη φορολογική
περίοδο εκείνης που πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή, για
την οποία ήδη έχει υποβληθεί η οικεία δήλωση Intrastat,
υποβάλλεται νέα δήλωση Intrastat, με την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
ή «ΑΦΙΞΗ» κατά περίπτωση.
Διευκρινίζεται ότι, η δήλωση αυτή
υποβάλλεται μόνο εφόσον γίνεται πραγματική διακίνηση αγαθών,
όπως λ.χ. στην περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής αγαθών, τα
οποία αποτέλεσαν αντικείμενο ενδοκοινοτικής συναλλαγής σε
προηγούμενη φορολογική περίοδο. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που
επέρχεται μεν διαφοροποίηση της αρχικής συναλλαγής μόνο ως
προς την αξία, λόγω εσφαλμένης χρέωσης, χωρίς να γίνεται και
φυσική διακίνηση αγαθών, για την αιτία αυτή, υποβάλλεται η οικεία
δήλωση Intrastat, ως «Τροποποιητική» ή «Συμπληρωματική» κατά
περίπτωση, όπως π.χ. στην περίπτωση έκπτωσης ή συμπληρωματικής
χρέωσης λόγω εσφαλμένης ποσοτικής αρχικής χρέωσης.

7.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΑΓΑΘΏΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
Η εταιρία «ΑΛΦΑ» ΕΠΕ με έδρα την Θ εσ/νίκη και ΑΦΜ
93378888 έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την Εισαγωγή Κρεάτων
από χώρες της Κοινότητας.
Δηλαδή, έχει ως αντικείμενο
δραστηριότητας την ενδοκοινοτική απόκτηση κρεάτων και στη συνέχεια
την πώληση αυτών στο εσωτερικό της χώρας χονδρικώς ή λιανικώς
(ανάλογα).
Το μήνα Μάρτιο του 1995 οι ενδοκοινοτικές απαιτήσεις κρεάτων
πραγματοποιήθηκαν όλες σε γερμανικά μάρκα (D.M.), δηλαδή τα
τιμολόγια των προμηθευτών ήταν αποτιμημένα σε DM.
Οι τιμές
πώλησης του DM της προτελευταίας Τετάρτης του προηγούμενου μήνα
Φεβρουάριο 1995 και της κάθε επόμενης Τετάρτης μέχρι τέλους του
μήνα Μαρτίου 1995 έχουν ως εξής :
Τιμές
Πώλησης
D.M.
134,904
Προτελευταία Τετάρτη Φεβρουαρίου (16.2.95)
135,957
Τελευταία Τετάρτη Φεβρουαρίου (23.2.95)
135,505
1η Τετάρτη Μαρτίου (2.3.95)
135,405
2η Τετάρτη Μαρτίου (9.3.95)
142,649
3η Τετάρτη Μαρτίου (16.3.95)
136,478
4η Τετάρτη Μαρτίου (23.3.95)
136,839
5η Τετάρτη Μαρτίου (30.3.95)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Αποκλίσεις

+ 0,78 %
+ 0,45 %
+ 0,37 %
+ 5,74 %
- 4,33 %
- 3,95 %

Οι αποκλίσεις βγαίνουν ως εξής ;
135,957 - 134,904
- = + 0,78 %
134,904
135,505 - 134,904
- 0,45 %
134,904
136,478 - 142,649
- = - 4,33 %
142,649
Όταν κατά τη 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 Τρέχοντος μήνα.

Οι ενδοκοινοτικές απαιτήσεις που πραγματοποιεί η εταιρία τον
μήνα αυτό όπως φαίνεται και στο έντυπο IN TRASTAT είναι δύο.
Ανάλυση των ποσών του κάθε τετραγωνιδίου :
Στο No 1 τετράγωνο αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρίας που
πραγματοποίησε 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
αποκτήθηκαν.
Στο No 7 υπάρχει ο αύξοντας αριθμός των εμπορευμάτων.
Στο No 8 βρίσκουμε κωδικοποιημένη τη χώρα προελεύσεως των
εμπορευμάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χώρα προελεύσεως είναι η
Γερμανία (004).
Στο No 10 φαίνεται η φύση της συναλλαγής, το 11 δηλώνει την αγορά
ή την πώληση.
Στο No 11 φαίνεται το τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθούν τα
εμπορεύματα.
Στο No 13 : Το κάθε εμπόρευμα που εισάγεται ή εξάγεται έχει δικό
του κωδικό. Οι κωδικοί αυτοί είναι συγκεκριμένοι και μπορούμε να τους
βρούμε σε
κάποια ειδικά
έντυπα, αυτή είναι
η
λεγάμενη
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
που
χρησιμοποιείται
στη
συμπλήρωση των δηλώσεων INTRASTAT (παρακάτω υπάρχουν
αναλυτικά οι κωδικοί των κρεάτων).
Στο No 16 είναι γραμμένη η καθαρή μάζα των εμπορευμάτων σε Kgr.
Στο No 18 εδώ είναι γραμμένη η αξία των εμπορευμάτων χωρίς το
Φ.Π.Α., αυτή η αξία ονομάζεται τιμολογούμενη.
Στο No 19 η τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φορολογητέα βάση
που πρέπει να καθοριστεί για φορολογικούς σκοπούς, είναι δηλαδή η
στατιστική αξία των εμπορευμάτων.____________________________________
Το ποσό της ενδοκοινοτικής συναλλαγής που υπάρχει στο έντυπο
IN TRASTAT εμφανίζεται και στη μηνιαία Περιοδική Εκκαθάριση του

Φ.Π.Α. σε τρία σημεία, στο (307) Σύνολο Φορολογητέων Εκροών, στο
(328) Ενδοκοινοτικές Απαιτήσεις Αγαδών χωρίς ΕΦΚ και στο (337)
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και Πράξεις Λήπτη στη Λοιπή Ελλάδα.
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Κωόιχός £0

Πε^ιγοαιρη ιμποΟΕυματων

1201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

201 10 00

- Σε ολόκληρα σφάγια ή μιοά σφάγια

£υμπλτ)ρ<ι>ματιχή
μονάδα

-

201 20

- Αλλα τεμάχια με κόκαλα:

201 20 20

— Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται
«αλληλοσυμπληρούμενα»

_

201 20 30

— Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χαρισμένα

-

201 20 50

— Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

201 20 90

- - Αλλα

201 30 00

- Χωρίς κόκαλα

■ -

202

Κρέατα βοοειδών, κατεψττγμένα

202 10 00

- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σιράγια

202 20

- Αλλα τεμάχια με κόκαλα

202 20 10

- - Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται
«αλληλοσυμπληρούμενα»

-

>02 20 30

— Μπροσηνά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

-

202 20 50

- - Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

-

202 20 90

--Α λ λ α

-

202 30

-Χωρίς κόκαλα

.02 30 10

- - Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το
πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο)
παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που
ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται
σε &ύο κστεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία
το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το
πολύ τεμείχια, και η ά^η το πισινό τέταρτο, εκτός από το
φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο

02 30 50

— Τεμάχια μπροσηνών τετάρτων και στηθών, που
ονομάζονται «αυστραλιανά»®

02 30 90

- - Α λ λ α ........

03 .

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα
- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

-

/

-

13.11,92

--------Τεμάχια
0207 39 11

----------Χωρίς χόκαλα
----------Με κόκαλα

0207 39* 13

------------ Μισό ή τέιαρτα

0207 39 15

------------ Φτερούγες ολόκληρες, εσιω και χωρίς τα άκρα

-

0207 39 17

------------ Ρόχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από
φτερούγες

-

0207 39 21

------------ Στήθια και τεμάχια από στήθια

-

0207 39 23

------------ Μηροί και τεμάχια μηρών

-

0207 39 25

------------ Αλλα

-

0207 39 27

--------Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια

-

------Από γάλους και γαλοπούλες
--------Τεμάχια
0207 39 31

----------Χωρίς κόκαλα
----------Με κόκαλα

0207 39 33

------------ Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

0207 39 37

------------ Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από
ςρττεροΰγες

0207 39 41

_

------------ Μισά ή τέταρτα

0207 39 33

------------ Στήθια και τεμάχια από στήθια

^

■
-

------------ Μηροί και τεμάχια μηρών
-

0207 39 43
0207 39 45
0207 39 47
0207 39 51

-

Αλλα
Αλλα

--------Παραπροϊόντα, έιλλα από τα συκώτια

-

------Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες
--------Τεμάχια
----------Χωρίς χόκαλα
0207 39 53
0207 39 55

------------ Από πάπιες ή φραγκόκοτες

-

----------Με χόκαλα

0207 39 57

-------------- Από πάπιες
-

0207 39 61
0207 39 63
0207 39 65

-------------- Από φραγκόκοτες
Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

0207 39 67

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από
φτερούγες

0207 39 71

-------------- Χήνας

-

-

0207 39 73

0207 39 75

-

-------------- Χήνας

-

1

13 11.92

0207 43 31

---------- Φτεροιτ/ες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

-

0207 43 41

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από
φτεροι.7 ες

-

'

---------- Στήθια και τεμάχια από στήθια

0207 43 51

------------ Χήνας

0207 43 53

------------ Πάπιας ή φρα·(Τΐόκοτας

-

- - -.· τ - Μηροί και τεμάχια μηριίιν
0207 43 61

------------ Χήνας

-

0207 43 63

------------ Πάπιας ή φραγκόκοτας

-

0207 43 71

----------Μέρη με την ονομασία «paletois χήνας ή πάπιας»

-

0207 43 81

---------- Αλλα

-

0207 43 90

------Παραπροϊόντα, άλλα από τα συκώτια

-

0207 50

- Συκώτια πουλερικών, κατεψυγμένα

0207 50 10

- - Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας

-

0207 50 90

--Α λ λ α

-

0208

Αλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη ή κατειμυγμένα

0208 10

- Κουνελιών ή λαγών

0208 10 11

------Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0208 10 19

------Κατεψυγμένα

-

0208 10 90

--Α λ λ α

-

— Κοιτνελιών κατοικιδίων:

0208 20 00

- Πόδια βατράχων

0208 90

- Αλλα

0208 90 10

- - Περκπεριών κατοικιδίων

-

■

- - Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών:
0208 90 20
0208 90 40

------Ορτυκιών

-

------Αλλα

-

0208 90 50

- - Κρέατα φάλαινας και φώκιας

-

0208 90 90

--Α λ λ α

-

0209 00

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος
πουλερικών, μη λιωμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

0209 00 11

- - Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένα.
αλατισμένο ή σε άρμη

0209 00 19

— Αποξεραμένο ή καπνιστό

0209 00 30

- Λίπος χοιρινό

-Λαρδί
■
,

-

0209 00 90

- Λίπος πουλερικών

0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή
σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες,
βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων _

. .

■-

.

- Κρέατα χοιροειδών
0210 11

- - Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με
κόκαλα

ι

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΠΑ

021090 31
021090 39

--------ΣιΛίώτια
--------Αλλα
------Βοοίΐ&ύν

0210^)41
021090 49
021090 60

'

-

--------Στύλοι διαφράγματος και διάφιραγμα

-

--------Αλλα

-

------Πβοβστοίΐδών και αιγοειδών
------Αλλα
--------Σιηιώτια πουλερικών

0210 90 71

---------- Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλστιομένα ή
σε άρμί]

021090 79

---------- Αλλα

"
-

021090 80

-------- Αλλα

-

0210 90 90

- - Αλεύρια και σκόνες κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα

-

8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
LΓ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ K.BJL
Η εταιρία «ΤΥΡΑ Σ Α.Ε.» με έδρα την Αδήυα και ΑΦΜ 55594217
έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εξαγωγή τυριών σε χώρες της
Κοινότητας.
Για το μήνα Μάιο η εταιρία πραγματοποιεί την εξαγωγή Τυριού
Γραβιέρας με χώρα αποστολής τη Γερμανία.
Όπως φαίνεται και από το έντυπο INTRASTAT, είναι μία απλή
μορφή εξαγωγής. Λεπτομερής ανάλυση των ποσών και των στοιχείων
που είναι συμπληρωμένα στο έντυπο έγινε στο προηγούμενο
παράδειγμα.
Εδώ 8α πρέπει να σημειώσουμε ότι στη Περιοδική Δήλωση του
ΦΠΑ, τα ποσά των Ενδοκοινοτικών παραδόσεων εμφανίξονται στα εξής
σημεία : στο (309) Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, στο (310) Ενδοκοινοτικές
Τριγωνικές Παραδόσεις, (311) Παραδόσεις Αγαθών από απόσταση ή που
εγκαθιστ. κ.τ.λ. σε άλλο Κράτος Μέλος και στο (342) Συνολικές
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις.
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Ε ΙΔ Ο Σ Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Ο Σ
ΙΔΙηΤΙΚΟ EMBAXMA/customer transfer

m

in f o r m a t io n f o r t h e r e n e f ic ia r y

We wish
mentioned
which we
Bank to

to advise collection of the
item, the net proceeds of
have instructed the above (1)
pay or transfer to you.

TDOSBARI BPJtfCe

'JWCIQ 5-7W00 - B42I
‘
'
I StJDHUS CWPlSr S.I.C. DI lUZ ZI MATTEDft
^ pnjui (n sapatiA) lotto
70019 τω

i Bi - i m J A t a i

■1

080/8737601

nAHPOMHXA>ETAlLS OF PAYMEKT (70)

DCVOICSIS 21 (3/28.3-96

Ξ
ηΛΗΡΟΦΟΡία ΠΑ την ΤΛΕΠΕΖΑΛΑΝΚ to bank information (721

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΑΙ/ΚΑ «ΑίΤΙΒΑΣ

^ Ε (^

ν

ΤκΚΗ

ΝΤΙΓΡΑΦΟ για τον ΠΕΛΑΤΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤ/ΜΑ

U ^ .P lU k ^

.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ... c
Q iUu n h

>f?V

|7 ν^ει; ημλι.

u

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΙΠΡΑΗΕΠΣ ΑΡΙΘΜ

gOOC)9 3 ^ .

ΑΡΙΘΜ Λ/ΙΜΟΎ
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ

062854-9
062853 --0

062806 - 9
062816-6
073473 - 0
062 9 0 5 062906- 5
I 062907 - 3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
Παραβολα Τ.Ε. επί Εισαγωγών............
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
Ταχυδρομικό.................................
Τηλεγρ. - TELEX · SWIFT..................
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εκτελέσεως Τροποποιήσεως
Βεβαιώσεως
Εγκρίσεως
Ανοίγματος
Εγγυησεως
~ ~ ζ/θ ο
Εισαγωγικών εργασιώ'
Προθεσμιακών πράξεων ουνΛος για Εισαγωγές..
Ε.Φ.Τ.Ε..
ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

I

Λ .9 0 ρ _

JJ ..Q P 0
- T 2 Q--

ΑΡΙΘ ΠΕΛΑΤΗ |

Εισαγωγών...
7
t προμήθειας αντ/που για Εισαγωγές...

iM y

η g Εισαγωγών.........^ — ........

11Ϊ.Ι μ α ιρ . 5 3 ;

ΕΚΚΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΡΧ.
Καταβολή διαφοράς τόκων (ΑΝΕ 1574/70)...... — ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ’
ΑΡΙΘ ΠΕΛΑΤΗ | _

I

0629010 6 2902062 9 0 3 0 6 2904-

Εξαγωγών
4 σε χώρες Ε.Ο.Κ....— — ............ —
C l e a r2i n g Εξαγωγών........— -------------------Εξαγωγών
0 οε τρίτες χώρες...
9 προμτιθείας αντ/που Εξαγωγών σε τρίτες χώρες.

062914-6

Ε C a ΓI προμΓίθεΙας αντ/που Εξαγωγών σε χώρες Ε.Ο.Κ.

062850-6

ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
Ταχυδρομικό εξαγωγών χωρίς Ε.Φ.Τ Ε....................
Τηλεγρ. - TELEX · SWIFT εξαγωγών χωρίς Ε.Φ.Τ.Ε.......

062845-0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

062807-7
062812-3
062821-2
062825 - 5
0 6 2 838062 8 3 9 -

Εκτελέσεως
Τροποποιήσεως
Ανακοινώσεως / Βεβαιώσεως
Παρακολοοθήοεως Ε.Δ.Ε.
Εξαγωγικών εργασιών οε χώρες Ε.Ο.Κ.
Εξαγωγικών εργασιών σε τρίτες χώρες
ιιροΜίυ·^ 1“
_ ______ ,την,^νές σε χώρες Ε.Ο.Κ.
Προθεσμιακών πράξεων συν/τσς για εξαγωγές σε
.
7
Προθεσμιακών πρόξεων συν/τος για εξαγωγές σε τρίτες χώρες
5

■

a

' · ' ............

Γ90^

96<0Ζ·

^^[851^678-4
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΗΤ δ ΡΧ.
ΠαρακαλΜ νο στείλετε την παρακάτω εντολή δραχμών

froze
ΠΟΣΟ ΕΝΤΟΛΗΣ:

Κατοοτημό σας:..... (Μ ΜΟ ΙΑ Σ.._155_______
ΒΔΟΙ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ |

|

ΙΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ

ΠΡΟΊΒΒΕΙΑ ]«ΤΙΠΡ0ΣΩΠ(3Τ

^ . 5^9. -

ΙΑνάλονα4Λ Την περίπτωση
σημειώστε ·Χ· στο
ογτίστο(χα τετράγωνα).

□

ΑΦΟΙ ΠίΤΓΑΣΗ ΕΙΐΕ
ΤΗΑ: 382Τ769 - 3803889

ο6
χ*ι.ΙΜΡ/Λ8Λ/8000939-Τιιι- Ho 21CE/28.3.96 του οίκαί SDDΒΠΕ 0CM
RAHI 5JI.C. DI NDZ Ζ1 ΜΑΓΤΕ
> C. ΠΊ. 324.000 I 0,15450 = ΔΡΧ. 50.058 Ι15Χ = ΔΡΧ.
_____________

Θ
κατ/μ α Φ Λ 0 Ρ Ι Ν Α Α 8 4 «ΦΜ9ή·014201
κ α 48-^
Οάοι:
Π Ρ Ο Μ Η Θ . Α Ν Τ / Π Ο Υ εξοαασε &αρο£ΝΤ0ΛΕ«

ΚΑΤ/ΜΑ ΕΙΔ^/ΣΣΟ;

ΚΑ 1155

^

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΡΧ,
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ;

■η)»-

ΑΦ Ο Ι XlfiTAKH ΕΠΕ
ί^ίΗΙ^803889

,

ΕΝΤΟΛΕΑΣ;
ΟΔΗΠΕΣ:

ι

ΙΜ Ρ/ 98 9/ 80 00 93 9 Τ Ν 210Ε/28.3.96 ΟΙΚ 5ϋ0 Blf<E COMPANY 5.N.C.
ΟΙ NUZ ΖΙ HATTED5C ITL 329.000X0, 15950=DRX 5tr. 058X15X=7.509
TMM ΡΚΑΠΤΗ τνσ P».rTnAV PffnPlliAMCAN TA ΠΟΣΑ:
1) ΠΟΣΟΕΝΤΟΛΗΣ
του ποσού που ανοφέρετοι
92.549.00
'Όοεικνύετοι μόνο με την υπογραφή κοι
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
'Οφρογίδο του Texia ή με σήμανση
1.800,00
οπ6 Ταμειακή μηχανή.
3)ΕΞΟΔΑ
0,00
4) Ε·.ΤΕ
72,00
ΕβΝΙΚΗ ΤΡΑΠΙ
ΐξΖΑ4^α^
ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕ.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΧ.;
99.921.00
gnRAKTFO ηητη

αρυ

· γδρο μ το

ΤΕΣΣΕΡΙΣ'ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΪΚΟΣΙ «

ΙΑ. ·« «
2 2 05 96 1 2 : 0 8: 33
12:19·?1-

'*

989Η
4 8 9Η

072

851656789
851Λ5Λ7Β4-

1
ΐ
I
'

ΙΥράΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

□ |ι Y»ftn»··--

*♦ “ I

ΕΝΤΥΠΟ Ν

c.c^/A

Μ Α1Θ ΙΑΔΗ ΚΟΥΒΕΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ
CMHOPIA ΛΝΑΑΟίΙΜΟΜ lATflXOH ΕΙήΠΝ
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