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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  

 Αριθμ. ΠΟΛ. 1247
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 

1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ.).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις κάτωθι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/
2000−ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:
α) του άρθρου 24, 
β) του άρθρου 28.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4174/26.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26.7.2013 

τ. Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4308/24−12−2014 (Φ.Ε.Κ. 251/
24−12−2014 τ. Α΄) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
6. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 

130/28.1.2013 τ. Β΄ και 372/19.2.2013 τ. Β΄) κοινή απόφαση 
του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

7. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 
2294/22.10.2015) για τον ορισμό Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

8. Την ανάγκη προσαρμογών νομοτεχνικού χαρακτή−
ρα λόγω μεταβολών του Ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), 
καθώς και την ανάγκη διευθέτησης προβλημάτων που 
προέκυψαν από την εφαρμογή της.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθ. ΠΟΛ. 
1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, όπως ισχύει, σχετικά με τη διαδικασία 

απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής 
αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική 
παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται 
άμεσα με τις πράξεις αυτές ως κατωτέρω:

1. Η περίπτωση α) του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: «α) Δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 55 μέχρι την έναρξη 
ισχύος του Ν. 4337/17.10.2015, (ΦΕΚ Α΄ 129) ή μετά την 
έναρξη αυτού σε παραβάσεις των άρθρων 58, 58Α ή 
και 59 του Ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει. 
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 
αρκεί μόνο η διαπίστωσή τους, χωρίς να απαιτείται και 
η οριστικοποίησή τους.».

2. Στο άρθρο 3, το τρίτο εδάφιο «Εάν το όριο εξαντλη−
θεί πριν την λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου 
για την οποία χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει την δυνα−
τότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την πα−
ρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη 
αίτηση.» αντικαθίσταται ως ακολούθως «Εάν το όριο 
εξαντληθεί πριν την λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής 
περιόδου για την οποία χορηγήθηκε, είτε το υπολει−
πόμενο όριο δεν επαρκεί για την διενέργεια απαλλασ−
σόμενων πράξεων με τις διατάξεις τις παρούσας, ο 
υποκείμενος έχει την δυνατότητα να επαναλαμβάνει 
την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός 
μηνός από την προηγούμενη αίτηση.».

3. Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, περ. β΄, η φράση «Η αξία 
εξαγωγής», αντικαθίσταται με τη φράση «Η αξία παρά−
δοσης αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, όπως 
αναγράφεται στο οικείο τιμολόγιο, το οποίο δηλώνεται 
επί του τελωνειακού παραστατικού της εξαγωγής».

4. Στο άρθρο 4 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως 
ακολούθως:

«3. Πριν τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει 
χορηγηθεί το όριο με τις διατάξεις της παρούσας, και 
εφόσον το όριο αυτό δεν έχει ακόμα εξαντληθεί, δύ−
ναται ο υποκείμενος του άρθρου 1 να χρησιμοποιεί και 
νέα ή νέες σειρές ΕΔΔΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχει προηγηθεί ενημέρωση της ΔΟΥ με την υποβολή 
σχετικής γνωστοποίησης ως το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9».

5. Στο άρθρο 8, η φράση «παραβάσεις της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013», αντικαθίσταται 
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με τη φράση «παραβάσεις της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 55 μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4337/17.10.2015, 
(ΦΕΚ Α΄ 129) ή μετά την έναρξη αυτού σε παραβάσεις 
των άρθρων 58, 58Α ή και 59 του Ν.  4174/26.7.2013 
(ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει».

6. Στο άρθρο 9 η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και 
προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«Στις περιπτώσεις, στις οποίες δικαιούχα πρόσωπα 
μέχρι τις 31/10/2015, έχουν υπέρβαση του δωδεκαμήνου 
για το οποίο είχε χορηγηθεί το όριο απαλλαγής, δύνα−
νται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 2 περί−
πτωση γ΄ και 8, και όσον αφορά την εν λόγω υπέρβαση, 
να εφαρμόσουν τη διαδικασία της παρούσας, με την 

προϋπόθεση ότι η αξία των Ε.Δ.Δ.Α. που έχουν εκδοθεί 
για το διάστημα αυτό αφορά όριο που θα μπορούσε να 
καλύπτεται με βάση το συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ των 
εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών του 
δωδεκαμήνου που προηγήθηκε της υπέρβασης. Στην 
περίπτωση αυτή το όριο που χρησιμοποιήθηκε μετά τη 
λήξη της δωδεκάμηνης ισχύος του Ε.Δ.Δ.Α. αφαιρείται 
από αυτό της επόμενης περιόδου.».

7. Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1, 6 και 7, αντικαθίσταται αντί−
στοιχα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓ−
ΜΑΤΑ 1, 6 και 7.

8. Προστίθεται το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9.
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Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Εσόδων

Ι. ΜΠΑΚΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024181011150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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