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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία πνπ θαηέζεζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ  αλάιπζε ησλ 

Δλδνθνηλνηηθψλ πλαιιαγψλ θαη θπξίσο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζην 

Δλδνθνηλνηηθφ Φ.Π.Α.  

Ο θφξνο πξνζηηζεκέλεο αμίαο (Φ.Π.Α.) εθαξκφζηεθε ζηε ρψξα καο ηελ 

1.1.1987 κε ηνλ Ν.1642/1986 (ΦΔΚ.125 Α΄/21.8.1986). ηε ζπλέρεηα ν αξρηθφο 

απηφο λφκνο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε δηάθνξνπο. Με ηνλ Ν.2859/2000 

(ΦΔΚ.248 Α΄/7.11.2000) θσδηθνπνηήζεθαλ νη ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε εληαίν 

θείκελν. ηε θσδηθνπνίεζε απηή κέρξη ζήκεξα επήιζαλ δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

ζπκπιεξψζεηο. 

     Ζ εξγαζία κειεηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο, φζν θαη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν κεηαμχ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ. Κπξίσο, φκσο, 

κειεηά ην θαηλφκελν ηεο απάηεο ζηελ απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο.  

Ζ απάηε ζην πεδίν ηνπ Φ.Π.Α. πξνζιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο εληφο ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη θπκαίλεηαη απφ ηελ παξάιιειε αγνξά σο ηηο παξάλνκεο 

επηζηξνθέο θαη παξάλνκεο εθπηψζεηο Φ.Π.Α. Μηα ηππηθή κνξθή  απάηεο ζε 

δηαθξαηηθφ επίπεδν, ε απνθαινχκελε απάηε εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο (intra – Community Missing Trader / MTIC), ζπληξέρεη 

φηαλ ζπλαιιαγέο εληφο ελφο θξάηνπο κέινπο (επί ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη Φ.Π.Α.) 

ζπλδπάδνληαη κε ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο (ζηηο νπνίεο δελ ρξεψλεηαη Φ.Π.Α. 

κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ) ζην πιαίζην απάηεο. 

 Ζ επξσπατθή Δπηηξνπή καδί κε ηα θξάηε κέιε έρνπλ επηθεληξψζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπο εηδηθά ζην πξφβιεκα ηεο απάηεο ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζην 

πεδίν Φ.Π.Α. 

 Τπάξρνπλ ειάρηζηεο εθηηκήζεηο ηνπ πνζνχ Φ.Π.Α. πνπ δελ εηζπξάηηεηαη 

εμαηηίαο ηεο θνξνδηαθπγήο. Γεληθά ζηελ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο ε 

θνξνδηαθπγή αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 2 έσο 2,5% ηνπ ΑΔΠ. Οξηζκέλα θξάηε έρνπλ 

ππνινγίζεη φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη απψιεηεο αλέξρνληαη ζε 10% ησλ θαζαξψλ 

εζφδσλ απφ Φ.Π.Α.  

 Παξφιν πνπ ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, νη θνξνινγηθνί έιεγρνη θαη ε είζπξαμε 

ησλ θφξσλ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη 

επηθνξηηζκέλε κε ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο. Ζ θνξνδηαθπγή ππνλνκεχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ζην κέηξν πνπ νδεγεί ζε ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ απηψλ πνπ 

θαηαβάιινπλ θφξνπο θαη απηψλ πνπ θνξνδηαθεχγνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
1.1 Γεληθά  

Σν θαηλφκελν ηεο απάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πεδίν 

ηεο ππνθινπήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο (Φ.Π.Α.), έρεη ζπγθεληξψζεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ην θνηλφ, ηνλ ηχπν, ηνπο επελδπηέο, ηελ νηθνλνκηθή θνηλφηεηα 

θαη ηνπο λνκνζέηεο, εμαηηίαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο απνθπγήο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ 

ηφζν ζηηο πγηείο θαη ζπλεπείο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. 

ηελ Διιάδα, ην δήηεκα ηεο απάηεο ζην Φ.Π.Α. έρεη έξζεη πξφζθαηα ζην 

θέληξν ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θπξίσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ γηα λα θιείζεη ε καχξε ηξχπα ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη κε ππφινηπα κέηξα, φπσο ε κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ 

ζπληάμεσλ. 

Ωο απάηε, έρεη νξηζζεί ε ζθφπηκε εμαπάηεζε, πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ηε δηελεξγεί, κέζσ ςεπδψλ απνθηήζεσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε κνλαδηθή ζθνπφ 

ηελ απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ κε παξάιιειε νηθεηνπνίεζή ηνπ. 

 

1.2 Ννκηθό πιαίζην 
Ο θφξνο πξνζηηζεκέλεο αμίαο (ΦΠΑ) εθαξκφζηεθε ζηε ρψξα καο ηελ 

1.1.1987 κε ηνλ λ.1642/1986. ηε ζπλέρεηα ν αξρηθφο απηφο λφκνο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε δηάθνξνπο λφκνπο. Με ηνλ λ.2859/2000 θσδηθνπνηήζεθαλ νη 

ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε εληαίν θείκελν. ηελ θσδηθνπνίεζε απηή κέρξη ζήκεξα 

επήιζαλ δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο κε ηειεπηαία πνπ έγηλε κε ηνλ 

λ.4254/2014. 

Δληειψο επηγξακκαηηθά αλαθέξεηαη φηη ν ΦΠΑ είλαη: 

- Έκκεζνο αλαινγηθφο θφξνο πνπ επηβαξχλεη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε. 

- Οπδέηεξνο θφξνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη επηβαξχλεη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν 

ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο αλεμάξηεηα πξνειεχζεσο θαη ζηαδίσλ 

ζπλαιιαγψλ κέρξη θαη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε. 

- Δίλαη θφξνο επηξξηπηφκελνο απφ ηνλ ππφρξεν ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη 

ν πσιεηήο ή ν παξέρσλ ηελ ππεξεζία είλαη ππφρξενο γηα ηελ εκπξφζεζκε 

θαηαβνιή ηνπ ζην Γεκφζην αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο 

αξλεζεί ηελ πιεξσκή ηνπ. 

- Δίλαη θνηλνηηθφο θφξνο δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ θαηά ην 

κεγαιχηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν κέξνο ηνπ πξνέξρνληαη απφ αληίζηνηρεο 

θνηλνηηθέο δηαηάμεηο (6
ε
 νδεγία ΦΠΑ/77/388/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη κεηά απφ 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο) θαη πεξαηηέξσ απνηειεί ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν πφξν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ο θψδηθαο ΦΠΑ ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο πεξηιακβάλνληαη 

νη νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο (άξζξα 1-47). ε απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δηαηάμεηο ησλ 

εηδηθψλ θαζεζηψησλ, κε ηα νπνία ξπζκίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αγξνηηθέο, πξαθηνξεία ηαμεηδίσλ, βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά, 

επελδπηηθφο ρξπζφο,  κεηαπσιεηέο κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ. εκεηψλεηαη φηη φπνπ 

ηα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη νη γεληθέο 

δηαηάμεηο ηνπ ΦΠΑ. 

ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζηηθέο δηαηάμεηο (άξζξα 48-

61). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη παξαπνκπή ζε αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ή αθφκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη 

θακία ξχζκηζε (άξζξν 59). Απφ 1.1.2014 ηζρχνπλ νη λέεο δηαδηθαζηηθέο δηαηάμεηο γηα 
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φιεο ηηο θνξνινγίεο κε ην λ.4174/2013, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη θαη ζην ΦΠΑ (άξζξα 

2 παξ.1β θαη 67 ηνπ ίδηνπ λφκνπ). 

Πεξαηηέξσ φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ ΦΠΑ θαηά ηελ 

εηζαγσγή, ν θσδηθνπνηεκέλνο λφκνο δελ ζεζπίδεη ίδηεο δηαηάμεηο, αιιά παξαπέκπεη 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 60) νη νπνίεο εθαξκφδνληαη γηα 

ηελ είζπξαμε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη θφξσλ. 

ην ηξίην κέξνο πεξηιακβάλνληαη νη κεηαβαηηθέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 

62-65). ην κέξνο απηφ ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

έθπησζε ησλ θφξσλ ησλ απνζεκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΦΠΑ (άξζξν 62) 

θαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ ΦΠΑ (άξζξν 63). 

Σέινο ν θψδηθαο ΦΠΑ ζπλνδεχεηαη απφ 7 (επηά) παξαξηήκαηα, ζεκεηνχκελα 

κε ηνπο ιαηηληθνχο αξηζκνχο I έσο θαη VII θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 

κέξε ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λφκνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, παξαζέηνπκε ηα άξζξα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηνλ θφξν ζηηο Δλδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο: 

Άξζξν 11.  Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ  

1. Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2, ζεσξείηαη 

ε απφθηεζε ηεο εμνπζίαο λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θχξηνο ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, πνπ 

απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζηνλ απνθηψληα απφ ηνλ πσιεηή ή ηνλ απνθηψληα ή 

απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ άιιν 

θξάηνο - κέινο, απφ ην νπνίν αλαρψξεζε ε απνζηνιή ή ε κεηαθνξά ηνπ αγαζνχ.  

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, δελ ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε 

αγαζψλ ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη:  

α) απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ αγξνηψλ ηνπ 

άξζξνπ 41,  

β) απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηεί κφλν παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο 

ππεξεζηψλ, πνπ δελ ηνπ παξέρνπλ θαλέλα δηθαίσκα έθπησζεο θαη  

γ) απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ην χθνο ησλ ζπλαιιαγψλ 

απηψλ, ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ νθείιεηαη ζην θξάηνο - κέινο ηεο 

αλαρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, δελ ππεξβαίλεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ 10.000 επξψ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ.  

(πσο ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2859/2000  

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ γηα θαηλνχξγηα 

κεηαθνξηθά κέζα θαη πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο.  

Σα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ ηε θνξνιφγεζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ 

επηινγή απηή γίλεηαη κε ππνβνιή δήισζεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν 

πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. 

Ζ αλάθιεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.   

3. Δπίζεο, θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1, δε ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή 

απφθηεζε αγαζψλ ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 απφθηεζε αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε 

παξάδνζε απαιιάζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ην θφξν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄ θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27.  

Οκνίσο, δελ ζεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ε απφθηεζε κεηαρεηξηζκέλσλ 

αγαζψλ θαη αληηθεηκέλσλ ζπιιεθηηθήο, θαιιηηερληθήο ή αξραηνινγηθήο αμίαο, εθφζνλ 

ν πσιεηήο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν κεηαπσιεηήο ή δηνξγαλσηήο δεκνπξαζίαο, 

πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή θαη ην απνθηεζέλ αγαζφ θνξνινγήζεθε ζην 

θξάηνο - κέινο αλαρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ θξάηνπο απηνχ γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαη 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαιιηηερληθήο, ζπιιεθηηθήο ή αξραηνινγηθήο αμίαο.   

4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ:  

α) σο "πξντφληα ππαγφκελα ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο", ζεσξνχληαη ηα 

νξπθηέιαηα, ην νηλφπλεπκα θαη ηα αιθννινχρα πνηά θαη ηα βηνκεραλνπνηεκέλα 

θαπλά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο.  

β) ζεσξνχληαη σο "κεηαθνξηθά κέζα", ηα ζθάθε κήθνπο άλσ ησλ εθηάκηζε (7,5) 

κέηξσλ, ηα αεξνζθάθε ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ βάξνο θαηά ηελ απνγείσζε 

ππεξβαίλεη ηα 1.550 ρηιηφγξακκα θαη ηα ρεξζαία νρήκαηα κε θηλεηήξα θπβηζκνχ άλσ 

ησλ 48 θπβηθψλ εθαηνζηψλ ή ηζρχνο άλσ ησλ 7,2 KW ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηε 

κεηαθνξά πξνζψπσλ ή εκπνξεπκάησλ, κε εμαίξεζε ηα ζθάθε θαη ηα αεξνζθάθε πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27.  

γ) δελ ζεσξνχληαη σο "θαηλνχξγηα", ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε β΄ φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο δχν 

πξνυπνζέζεηο:  

αα) ε παξάδνζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξψηεο ζέζεο ζε θπθινθνξία. Δηδηθά, γηα ηα ρεξζαία νρήκαηα ε 

αλσηέξσ ρξνληθή δηάξθεηα απμάλεηαη ζε έμη κήλεο.  

ββ) ην κεηαθνξηθφ κέζν έρεη δηαλχζεη πεξηζζφηεξα απφ 6.000 ρηιηφκεηξα, αλ 

πξφθεηηαη γηα ρεξζαίν φρεκα, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη άλσ ησλ 100 σξψλ πιεχζεο, αλ 

πξφθεηηαη γηα ζθάθνο θαη άλσ ησλ 40 σξψλ πηήζεο, αλ πξφθεηηαη γηα αεξνζθάθνο.  

5. Με απνθάζεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ .    

 Άξζξν 12. Πξάμεηο ζεσξνχκελεο σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ  

Θεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 2:  

α) ε παξαιαβή αγαζνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ίδην ή 

απφ άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, απφ έλα άιιν θξάηνο - κέινο 

εληφο ηνπ νπνίνπ έρεη παξαρζεί, εμνξπρηεί. κεηαπνηεζεί, αγνξαζζεί, απνθηεζεί ή έρεη 

εηζαρζεί ζ΄ απηφ ην θξάηνο - κέινο απφ ηνλ ίδην, ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ,  

β) ε παξαιαβή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ λνκηθφ πξφζσπν κε 

ππνθείκελν ζην θφξν, ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ην ίδην πξφζσπν 

απφ άιιν θξάηνο - κέινο, ζην νπνίν είραλ εηζαρζεί απφ ην πξφζσπν απηφ,  

γ) ε κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ άιιν θξάηνο - κέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαηά 

αλάινγε εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ παξφληνο .  

 Άξζξν 13. Σφπνο παξάδνζεο αγαζψλ  

1. Ζ παξάδνζε αγαζψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

εθφζνλ θαηά ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηα αγαζά βξίζθνληαη:  

α) ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,  

β) πάλσ ζε πινίν, αεξνπιάλν ή ηξαίλν θαη παξαδίδνληαη πξνο επηβάηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηκήκαηνο κεηαθνξάο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, 

εθφζνλ ε αλαρψξεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ζεσξνχληαη:  

- "ηκήκα ηεο κεηαθνξάο ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο", ην 

ηκήκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ζηαζκφ εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, κεηαμχ ηνπ ηφπνπ 

αλαρψξεζεο θαη ηνπ ηφπνπ άθημεο ηεο κεηαθνξάο επηβαηψλ,  
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- "ηφπνο αλαρψξεζεο κεηαθνξάο επηβαηψλ", ην πξψην ζεκείν επηβίβαζεο ησλ 

επηβαηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ελδερνκέλνπο κεηά απφ πξνζέγγηζε εθηφο 

ηεο Κνηλφηεηαο,  

- "ηφπνο άθημεο κηαο κεηαθνξάο επηβαηψλ", ην ηειεπηαίν ζεκείν απνβίβαζεο ησλ 

επηβαηψλ πνπ επηβηβάζηεθαλ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, ελδερνκέλνπο πξηλ απφ πξνζέγγηζε εθηφο ηεο 

Κνηλφηεηαο.  

Δάλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά κεη επηζηξνθήο, ε δηαδξνκή ηεο επηζηξνθήο ζεσξείηαη 

απηνηειήο κεηαθνξά.  

2. ε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε, κε ή 

ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ γίλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε ή ε ζπλαξκνιφγεζε .  

3. ηελ πεξίπησζε παξάδνζεο αεξίνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ 

αεξίνπ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 

α) ε κεηαπσιεηή ππνθείκελν ζην θφξν, σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ν ηφπνο 

φπνπ ν ππνθείκελνο ζην θφξν κεηαπσιεηήο έρεη ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ γηα ηελ νπνία παξαδίδνληαη ηα 

αγαζά ή, ειιείςεη έδξαο ή κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ν ηφπνο φπνπ έρεη ηε κφληκε 

θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο σο «κεηαπσιεηήο» ππνθείκελνο ζην θφξν 

λνείηαη ν ππνθείκελνο ζην θφξν ηνπ νπνίνπ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα, φζνλ αθνξά ηηο 

αγνξέο αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη ε κεηαπψιεζε ησλ αλσηέξσ 

πξντφλησλ θαη ηνπ νπνίνπ ε ίδηα θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη ακειεηέα.  

β) Δθφζνλ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε α΄, σο ηφπνο παξάδνζεο 

ζεσξείηαη ν ηφπνο πξαγκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο θαη θαηαλάισζεο ησλ αγαζψλ απφ 

ηνλ πειάηε.  

ηαλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ αγαζψλ δελ θαηαλαιψλεηαη πξαγκαηηθά απφ ηνλ ελ 

ιφγσ πειάηε, ηεθκαίξεηαη φηη απηά ηα κε θαηαλαισζέληα αγαζά έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαηαλαισζεί ζηνλ ηφπν φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ γηα ηελ νπνία παξαδίδνληαη ηα 

αγαζά. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηεο ελ ιφγσ έδξαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή 

κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ρξεζηκνπνίεζε θαη θαηαλάισζε ηα αγαζά 

ζηνλ ηφπν φπνπ έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ.  

4. ε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο, σο ηφπνο παξάδνζεο ζεσξείηαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ απηφ είλαη 

θαη ν ηφπνο ηνπ ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο.  

5. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ε παξάδνζε αγαζψλ ζεσξείηαη φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγαζά, ηα νπνία 

απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ άιινλ πνπ ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ απφ άιιν θξάηνο - κέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη πιεξνχληαη 

ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

α) ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο λνκηθφ 

πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν. πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξέθθιηζε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν κε ππνθείκελν ζην θφξν 

πξφζσπν θαη  

β) δελ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα, νχηε γηα αγαζά, πνπ παξαδίδνληαη 

κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε, κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  

Δλ ηνχηνηο, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ γηα 

παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, εθφζνλ ην 
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χθνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δελ ππεξβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην πνζφ ησλ 35.000 επξψ θαη θαηά ηελ 

ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ.  

6 . Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηελ παξάγξαθν 2, 

ε παξάδνζε αγαζψλ δελ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα αγαζά απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ηνλ πσιεηή ή απφ 

άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε άιιν 

θξάηνο - κέινο θαη πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

α) ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο λνκηθφ 

πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν, ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

θνξνιφγεζε ηεο παξάδνζεο απηήο σο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο ζηε ρψξα ηνπο ή 

πξνο νπνηνδήπνηε άιιν κε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν 

θξάηνο - κέινο θαη  

β) δελ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα. Οχηε γηα αγαζά πνπ παξαδίδνληαη 

κεηά απφ εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  

Δλ ηνχηνηο, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ γηα 

παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, εθφζνλ ην 

χθνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο Φ.Π.Α., πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην απηφ θξάηνο - 

κέινο δελ ππεξβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ην 

πνζφ ησλ 100.000 επξψ θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη 

ην πνζφ απηφ.  

Σν φξην απηφ πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 35.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα παξαδφζεηο 

αγαζψλ πξνο ηα θξάηε - κέιε πνπ εθαξκφδνπλ ην φξην απηφ.   

Οη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηελ ππαγσγή ησλ πξάμεσλ ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη κε ππνβνιή 

δήισζεο, ε νπνία ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα δχν πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κεηά 

ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ αλάθιεζε ζα ηζρχεη απφ ηελ 

επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.  

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ηα απνζηειιφκελα ή κεηαθεξφκελα αγαζά εηζάγνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε 

θξάηνο - κέινο δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο - κέινο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο 

κεηαθνξάο πξνο ηνλ αγνξαζηή.   

7. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζαο παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ 

ππάγνληαη ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 45 θαη 46. Γηα ηηο 

παξαδφζεηο αγαζψλ ησλ άξζξσλ 45 θαη 46 σο ηφπνο παξάδνζεο ηνπο ζεσξείηαη ν 

ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν κεηαπσιεηή θαη ηνπ δηνξγαλσηή ηεο 

δεκνπξαζίαο.  

 8 . Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

Άξζξν 14 Σφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ   

1. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ θαηά 

ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο απηφο πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο έρεη 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή ηε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ηνπ απφ ηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ή. αλ δελ ππάξρεη έδξα ή 

κφληκε εγθαηάζηαζε, ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ.   

2. Καη΄ εμαίξεζε, ν ηφπνο παξνρήο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:  
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α) ππεξεζίεο ζπλαθείο κε αθίλεηα θείκελα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θηεκαηνκεζίηεο, κεραληθνχο, 

εκπεηξνγλψκνλεο. αξρηηέθηνλεο θαη γξαθεία επηβιέςεσλ,  

β) ππεξεζίεο κεηαθνξάο, εθφζνλ εθηεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα κεηαθνξέο, κε ηφπν αλαρψξεζεο ηεο κεηαθνξάο ην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο θαη ηφπν άθημεο έδαθνο εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο ή αληίζηξνθα, γηα ην 

δηαλπφκελν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηκήκα ηεο νιηθήο δηαδξνκήο.  

Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ γηα ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο πξνζψπσλ.  

γ) ππεξεζίεο ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ν 

ηφπνο αλαρψξεζεο ηεο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν ηφπνο 

άθημεο ηεο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη:  

αα) "ελδνθνηλνηηθή κεηαθνξά αγαζψλ", θάζε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο 

αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ 

- κειψλ.  

Δμνκνηψλεηαη πξνο ελδνθνηλνηηθή κεηαθνξά αγαζψλ, ε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο 

ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

εθφζνλ ε κεηαθνξά απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε κεηαθνξά αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο 

αλαρψξεζεο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθνληαη ζην έδαθνο δχν δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ - 

κειψλ,  

ββ) "ηφπνο αλαρψξεζεο", ν ηφπνο φπνπ αξρίδεη πξαγκαηηθά ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ, 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηνπνηνχκελεο δηαδξνκέο πξνο ηνλ ηφπν φπνπ 

βξίζθνληαη ηα αγαζά,  

γγ) "ηφπνο άθημεο", ν ηφπνο φπνπ πεξαηψλεηαη πξαγκαηηθά ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ,  

δ) ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή ζπλαξκνιφγεζεο αγαζψλ πξνεξρνκέλσλ απφ άιιν 

θξάηνο, εθφζνλ νη εξγαζίεο απηέο ελεξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ησλ αγαζψλ, ν νπνίνο δελ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο,  

ε) ππεξεζίεο κίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθφζνλ ν εθκηζζσηήο είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηεί ην αγαζφ ζ΄ 

απηφ ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Κνηλφηεηαο ή εθφζνλ ν εθκηζζσηήο είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ζε θξάηνο εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηείην 

αγαζφ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

Με απνθάζεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο απηήο,  

ζη) ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη έρνπλ σο 

αληηθείκελν:  

(αα) πνιηηηζηηθέο, θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο, επηζηεκνληθέο, εθπαηδεπηηθέο, 

ςπραγσγηθέο ή παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εξγαζίεο ησλ νξγαλσηψλ ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη νη ηπρφλ παξεπφκελεο 

πξνο απηέο παξνρέο ππεξεζηψλ,  

(ββ) εξγαζίεο παξεπφκελεο ησλ κεηαθνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε θφξησζε, ε 

εθθφξησζε θαη άιιεο παξφκνηεο,  

(γγ) πξαγκαηνγλσκνζχλεο γεληθά, θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζε ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, 

εθφζνλ δελ παξέρνληαη ζε ιήπηε πνπ δηαζέηεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Φ.Π.Α, 

ζε άιιν θξάηνο - κέινο θαη ηα αγαζά απηά κεηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δελ 

απνζηέιινληαη νχηε κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο.  
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Γηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαζψο θαη νη ινηπέο εξγαζίεο ζε ηαμηλνκεκέλα ζηελ 

Διιάδα κεηαθνξηθά κέζα ινγίδεηαη φηη απηά ζε θάζε πεξίπησζε δελ απνζηέιινληαη 

νχηε κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο.  

δ) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο γ΄ παξνρή ππεξεζηψλ απφ 

κεζάδνληεο, νη νπνίνη ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ, νη νπνίεο εθηεινχληαη πιηθψο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο. 

3. Δπίζεο, θαη εμαίξεζε, ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, εθφζνλ παξέρνληαη απφ 

πξφζσπα εγθαηαζηεκέλα ζε άιιν θξάηνο - κέινο ζε ππνθεηκέλνπο ζην θφξν, νη 

νπνίνη έρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπο ή ηελ θαηνηθία, ή ηε ζπλήζε δηακνλή 

ηνπο ή, εθφζνλ παξέρνληαη απφ πξφζσπα εγθαηαζηεκέλα εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, ζε 

νπνηνλδήπνηε ιήπηε εγθαηαζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο:  

α) κεηαβίβαζεο ή παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ θαη άιισλ παξφκνησλ δηθαησκάησλ.  

β) δηαθεκίζεσλ,  

γ) ζπκβνχισλ γεληθά, κεραληθψλ, δηθεγφξσλ, γξαθείσλ κειεηψλ, ινγηζηψλ ή θαη 

άιισλ παξφκνησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ή παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ,  

δ) αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα κε άζθεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ή δηθαηψκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή,  

ε) ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ, κε εμαίξεζε ηε 

κίζζσζε ρξεκαηνζπξίδσλ,  

ζη) δηάζεζεο πξνζσπηθνχ,  

δ) κίζζσζεο ελζψκαησλ θηλεηψλ αγαζψλ εθηφο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ,  

ε) πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή,  

ζ) ηειεπηθνηλσληψλ.  

η) ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ,  

ηα) ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά, φπσο δεκηνπξγία θαη θηινμελία 

ηζηνζειίδσλ, ε εμ΄ απνζηάζεσο ζπληήξεζε πξνγξακκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, παξνρή 

ινγηζκηθνχ θαη ε ελεκέξσζή ηνπ, παξνρή εηθφλσλ, θεηκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη ε 

δηάζεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, παξνρή κνπζηθήο, ηαηληψλ θαη παηρληδηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θάζε είδνπο ηπρεξψλ παηγληδηψλ, θαζψο θαη πνιηηηθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ, αζιεηηθψλ, επηζηεκνληθψλ ή ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ ή 

εθδειψζεσλ, παξνρή δηδαζθαιίαο εμ΄ απνζηάζεσο.  

Μφλε ε επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ παξέρνληνο θαη ιήπηε 

ππεξεζίαο δελ αξθεί γηα λα ζεσξεζεί ε ππεξεζία απηή σο ππεξεζία πνπ παξέρεηαη 

ειεθηξνληθά  

Ωο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ λννχληαη νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηάδνζε, 

εθπνκπή θαη ιήςε ζεκάησλ εγγξάθσλ, εηθφλσλ θαη ήρσλ ή πιεξνθνξηψλ 

νπνηαζδήπνηε θχζεο κέζσ θαισδίνπ, ξαδηνθπκάησλ, νπηηθψλ ή άιισλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθρψξεζεο ή 

παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο κέζσλ γηα κηα ηέηνηα κεηάδνζε, εθπνκπή ή ιήςε. 

ηβ) παξνρή πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θαζψο θαη κεηαθνξάο θαη δηνρέηεπζεο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη 

παξνρή άιισλ άκεζα ζπλδεφκελσλ ππεξεζηψλ  
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4. Δπίζεο, θαη΄ εμαίξεζε ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, εθφζνλ παξέρνληαη ζε 

ιήπηε πνπ δηαζέηεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Φ.Π.Α, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο:  

α) ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ ηεο νπνίαο ν ηφπνο αλαρψξεζεο δελ βξίζθεηαη 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ 

κεζνιαβνχλ ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ,  

β) εξγαζίεο παξεπφκελεο ηεο ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ, πνπ εθηεινχληαη 

πιηθψο ζε άιιν θξάηνο - κέινο, θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ 

κεζνιαβνχλ ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ πξνζψπσλ, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ,  

γ) παξνρή ππεξεζηψλ απφ πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

άιισλ πξνζψπσλ, πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, νχηε ζηελ παξ. 3, νη νπνίεο εθηεινχληαη 

πιηθά ζε άιιν θξάηνο - κέινο,  

δ) πξαγκαηνγλσκνζχλεο γεληθά θαη εξγαζίεο ζε ελζψκαηα θηλεηά αγαζά, νη νπνίεο 

εθηεινχληαη πιηθά ζε άιιν θξάηνο κέινο, εθφζνλ ηα αγαζά κεηά ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ θξάηνπο κέινπο.  

5. Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ν ηφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, φηαλ ν εγθαηαζηεκέλνο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο παξέρεη:  

α) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2, γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο,  

β) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 2, πνπ εθηεινχληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηεο ρψξαο,  

γ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά 

κε ηφπν αλαρψξεζεο άιιν θξάηνο- κέινο,  

δ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ αθνξνχλ ζε αγαζά, ηα νπνία 

εμάγνληαη ή απνζηέιινληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο,  

ε) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξ. 2, εθφζνλ ν κηζζσηήο ρξεζηκνπνηείην αγαζφ 

ζε ρψξα εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο,  

ζη) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο ζη ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ εθηεινχληαη πιηθά εθηφο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο,  

δ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 2, πνπ εθηεινχληαη πιηθά εθηφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο,  

ε) ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 3, πνπ παξέρνληαη ζε ππνθείκελν ζην θφξν 

εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζε νπνηνλδήπνηε ιήπηε εγθαηαζηεκέλν 

εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο ,  

ζ) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο αηήο παξαγξάθνπ 4, εθφζνλ ν ηφπνο αλαρψξεζεο ηεο 

κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ν ηφπνο άθημεο βξίζθεηαη ζε άιιν 

θξάηνο- κέινο, φηαλ ν ιήπηεο είλαη ππνθείκελνο εγθαηαζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο - 

κέινο,  

η) ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 4,εθφζνλ νη παξεπφκελεο ηεο 

ελδνθνηλνηηθήο κεηαθνξάο αγαζψλ εξγαζίεο εθηεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

θαη παξέρνληαη ζε ιήπηε ππνθείκελν εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο - κέινο,  

ηα) εξγαζίεο ηεο πεξίπησζεο γ΄ηεο παξαγξάθνπ 4, εθφζνλ παξέρνληαη ζε ιήπηε 

ππνθείκελν εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο - κέινο,  

ηβ) εξγαζίεο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 πνπ εθηεινχληαη πιηθά ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη παξέρνληαη ζε ιήπηε πνπ δηαζέηεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ 
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κεηξψνπ ΦΠΑ ζε άιιν θξάηνο κέινο, εθφζνλ ηα αγαζά απηά ζηε ζπλέρεηα 

απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο.  

Γηα κεηαθνξηθά κέζα ηαμηλνκεκέλα ζηελ Διιάδα, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απηά 

κεηαθέξνληαη ή απνζηέιινληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο.  

Άξζξν 15 Σφπνο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ      

1. Ζ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο, εθφζνλ ηα αγαζά θαηά ην ρξφλν ηεο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο 

κεηαθνξάο πξνο ηνλ απνθηψληα βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

2. Δπίζεο, ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ γίλεηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν εγθαηαζηεκέλν ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ν νπνίνο δελ απνδεηθλχεη φηη ηα αγαζά απηά απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζεσξείηαη φηη ε ελδνθνηλνηηθή 

απφθηεζε θνξνινγήζεθε ζην άιιν θξάηνο - κέινο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε άθημε 

ησλ αγαζψλ, εθφζνλ:  

α) ν απνθηψλ απνδεηθλχεη φηη πξαγκαηνπνίεζε ηελ απφθηεζε απηή κε ζθνπφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαγελέζηεξεο παξάδνζεο αγαζψλ εληφο ηνπ άιινπ θξάηνπο - 

κέινπο θαη γηα ηελ νπνία παξάδνζε ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ έρεη 

νξηζηεί ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ, ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν Φ.Π.Α. 

εληφο ηνπ άιινπ θξάηνπο - κέινπο θαη  

β) ν απνθηψλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 36 .  

3. Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1, δε ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη 

ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φηαλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 

εμήο πξνυπνζέζεηο:  

α) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν άιινπ 

θξάηνπο- κέινπο, ν νπνίνο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν Φ.Π.Α, ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,  

β) ηα αγαζά απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ θξάηνο - 

κέινο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ εληφο ηνπ νπνίνπ ν ππνθείκελνο ζην θφξν ηεο 

πεξίπησζεο α΄ δηαζέηεη Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.,  

γ) Ζ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα 

κεηαγελέζηεξεο παξάδνζεο αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, γηα ηελ νπνία 

παξάδνζε ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35.  

δ) ν παξαιήπηεο ησλ αγαζψλ είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν ή κε ππνθείκελν ζην θφξν 

λνκηθφ πξφζσπν, εγγεγξακκέλα ζην κεηξψν Φ.Π.Α, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

Άξζξν 19. Φνξνινγεηέα αμία ζηελ παξάδνζε αγαζψλ, ζηελ ελδνθνηλνηηθή 

απφθηεζε αγαζψλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

1. ηελ παξάδνζε αγαζψλ , ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, θαζψο θαη ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, σο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε αληηπαξνρή πνπ έιαβε ή 

πξφθεηηαη λα ιάβεη γηα ηηο πξάμεηο απηέο ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ ή απηφο πνπ 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απφ ηνλ αγνξαζηή, ην ιήπηε ή ηξίην πξφζσπν, πξνζαπμεκέλε 

κε νπνηαδήπνηε παξνρή πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε απηή.  

2. Καη εμαίξεζε, ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο, σο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη:  

α) γηα ηηο πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7, θαζψο θαη γηα 

ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α ηνπ 

άξζξνπ 12, ε ηξέρνπζα ηηκή αγνξάο ησλ αγαζψλ ή παξφκνησλ αγαζψλ ή, αλ δελ 

ππάξρεη ηηκή αγνξάο, ην θφζηνο ησλ αγαζψλ, θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

πξάμεσλ απηψλ,  
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β) γηα ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηνπ άξζξνπ 9 παξνρέο 

ππεξεζηψλ, ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ,  

γ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ πξνβιέπεη ε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο γ ηνπ άξζξ. 

9, γηα ηελ αληαιιαγή αγαζψλ, θαζψο θαη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ ε αληηπαξνρή δελ 

ζπλίζηαηαη ζε ρξήκα, ε θαλνληθή αμία ηνπο.  

Ωο θαλνληθή αμία ζεσξείηαη ην πνζφ πνπ ζα έπξεπε, θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, λα θαηαβάιιεη νπνηνζδήπνηε αγνξαζηήο ή ιήπηεο γηα λα 

επηηχρεη ηελ απφθηεζε ηνπ αγαζνχ ή ηε ιήςε ηεο ππεξεζίαο απφ έλαλ αλεμάξηεην 

πξνκεζεπηή ή απφ πξφζσπν πνπ παξέρεη αλεμάξηεηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,  

δ) γηα ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 πεξίπησζε α ηνπ 

άξζξνπ 6, ε αμία φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν γέλεζεο ηεο 

θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Γηα ηηο παξαδφζεηο αθηλήησλ ζηνλ θχξην ηνπ νηθνπέδνπ 

πνπ αλαζέηεη ζε εξγνιάβν ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο, 

σο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε αμία ησλ θηηζκάησλ πνπ παξαδίδνληαη ζε απηφλ. 

Ζ αμία απηή πξνζδηνξίδεηαη φπσο πην πάλσ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηελ αμία ησλ πνζνζηψλ ηνπ νηθνπέδνπ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ 

νηθνπέδνπ ζηνλ εξγνιάβν θαηαζθεπαζηή.  

Καη΄ εμαίξεζε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ζε πεξίπησζε 

παξάδνζεο αθηλήηνπ ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα κεξηθήο ή νιηθήο απαιιαγήο 

απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ε αμία απηή κεηψλεηαη θαηά ην κέξνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ απαιιαζζφκελε απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήησλ αμία.  

Σν ακάρεην ηεθκήξην γηα ηε κεηαβίβαζε απνπεξαησκέλνπ δηακεξίζκαηνο, πνπ 

νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ηζρχεη θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.   

3. ηαλ ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα 

άιινπ θξάηνπο, ην νπνίν δελ έρεη εληαρζεί ζηε δψλε επξψ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγεηέαο αμίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο απηνχ πξνο ην 

επξψ , φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 20.  

4. ηε θνξνινγεηέα αμία πεξηιακβάλνληαη:  

α) νη ηφθνη ησλ επί πηζηψζεη πσιήζεσλ, θαζψο θαη ηα παξεπφκελα έμνδα κε ηα νπνία 

ν πξνκεζεπηήο επηβαξχλεη ηνλ αγνξαζηή ησλ αγαζψλ ή ηνλ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ, 

φπσο ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεζηηείαο, ζπζθεπαζίαο, αζθάιηζεο, κεηαθνξάο, 

θνξηνεθθφξησζεο, αθφκε θαη αλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο ζπκθσλίαο.  

β) νη θάζε είδνπο θφξνη, ηα δηθαηψκαηα, νη εηζθνξέο, ηα ηέιε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ηξίησλ θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ. κε εμαίξεζε ην θφξν ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Πξνθεηκέλνπ, γηα παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ε νπνία 

επηζηξέθεηαη, ε αμία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο αλαγξάθεηαη ρσξηζηά 

θαηά ζπληειεζηή θφξνπ, εθφζνλ ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δχλαηαη ν ππνθείκελνο ζην θφξν λα κελ 

αλαγξάθεη θφξν γηα ηελ αμία ηεο ζπζθεπαζίαο ηφζν θαηά ηελ παξάδνζε φζν θαη 

θαηά ηελ επηζηξνθή απηήο, εθφζνλ ε επηζηξεθφκελε ζπζθεπαζία θαιχπηεηαη απφ 

θαηαβαιιφκελε εγγχεζε.   

5.ηε θνξνινγεηέα αμία δελ πεξηιακβάλνληαη:  

α) Οη ρνξεγνχκελεο ζηνλ αγνξαζηή ή ην ιήπηε εθπηψζεηο, εθφζνλ απνδεηθλχνληαη 

απφ ζηνηρεία, ηα νπνία εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ. Δηδηθφηεξα, 

πξνθεηκέλνπ γηα εθπηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ιφγσ θχθινπ εξγαζηψλ, ιακβάλνληαη 
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ππφςε, εθφζνλ ηα παξερφκελα πνζνζηά εθπηψζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. ηνπ πσιεηή ή ηνπ παξέρνληνο ηηο ππεξεζίεο, ηνπιάρηζηνλ 4 (ηέζζεξηο) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.  

β) Οη επηζηξνθέο ηνπ ηηκήκαηνο, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο αθχξσζεο ηεο 

παξάδνζεο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

γ) Σα πνζά ηα νπνία ιακβάλεη ν ππνθείκελνο ζην θφξν απφ ηνλ αγνξαζηή ησλ 

αγαζψλ ή ην ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ, γηα θάιπςε δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αγνξαζηή ή ηνπ ιήπηε, εθφζνλ:  

- έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε πξνζσξηλφ ινγαξηαζκφ ζηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία,  

- ηα νηθεία παξαζηαηηθά έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ αγνξαζηή ησλ αγαζψλ ή ηνπ 

ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ην πξαγκαηηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ θαη  

παξαδίδνληαη ζηνλ αγνξαζηή ησλ αγαζψλ ή ην ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ.  

Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ ηζρχνπλ γηα ηηο 

ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο θαη ηε κεξηθή επηζηξνθή ηηκήκαηνο ζε πεξίπησζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 2238/1994 ( 

ΦΔΚ 151 Α΄). 

5α. Ζ θνξνινγεηέα αμία κεηψλεηαη ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο κε πιεξσκήο ηνπ 

ηηκήκαηνο, εθφζνλ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε απαίηεζε θαηέζηε νξηζηηθά αλεπίδεθηε εηζπξάμεσο, ιφγσ 

ζέζεσο επηρείξεζεο ζε εηδηθή εθθαζάξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 46 

θαη 46 α ηνπ Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ 101Α΄), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2000/1991 ( ΦΔΚ 206 Α΄). 

Ζ κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο ελεξγείηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ, 1 ηνπ πην πάλσ 

αλαθεξφκελνπ άξζξνπ 46. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο κείσζεο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.), ε νπνία 

εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ην ζχλνιν ηεο αλείζπξαθηεο 

απαίηεζεο, κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Δθεηείνπ.  

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Φ.Π.Α, πνπ αλαινγεί ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο βάζεο έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, ζπκςεθίδεηαη 

θαηά ηε θνξνινγηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο ΓΟΤ. ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ θαηά ηα 

αλσηέξσ κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο δελ έρεη θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν δελ 

θαηαβάιιεηαη, σο κε νθεηιφκελνο ζηε ζπγθεθξηκέλε θνξνινγηθή πεξίνδν, θαηά ηελ 

νπνία νθείιεην. Σπρφλ πξάμεηο επηβνιήο θφξνπ ή πξνζηίκσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. αθπξψλνληαη.  

6. Ζ θνξνινγεηέα αμία κεηψλεηαη θαηά ηελ αμία ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο πνπ 

επηζηξέθνληαη απφ ηνπο αγνξαζηέο. 

7. ηελ πεξίπησζε ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ππνθείκελν εγθαηαζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε νπνία απνδεδεηγκέλα 

θνξνινγήζεθε ζε άιιν θξάηνο - κέινο θαηά ην ρξφλν ηεο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή 

ηεο κεηαθνξάο ζην θξάηνο απηφ, ε θνξνινγεηέα αμία κεηψλεηαη αλαιφγσο. 

Δηδηθά γηα αγαζά πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, ε θνξνινγεηέα αμία 

κεηψλεηαη επίζεο κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ απηνχ, ν νπνίνο θαηαβιήζεθε ζε άιιν 

θξάηνο - κέινο θαη απνδεδεηγκέλα επηζηξάθεθε απφ απηφ ην άιιν θξάηνο - κέινο.  

8. ηελ παξάδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ πνπ ελεξγνχλ νη εθδνηηθέο θαη 

εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο, σο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε ηηκή παξάδνζεο 
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απηψλ, ρσξίο θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πξνκήζεηαο πνπ 

ρνξεγείηαη ζηα πξαθηνξεία δηαλνκήο.   

9. Δηδηθά ζηελ πψιεζε θαξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο, εηζηηεξίσλ κεηαθνξάο πξνζψπσλ 

ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε αθχξσζε ζε εηδηθά κεραλήκαηα, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε  

παξφκνηα πεξίπησζε, σο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο 

απηψλ ρσξίο θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ο θφξνο πνπ αλαινγεί γηα ηηο πσιήζεηο 

απηέο θαηαβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαηά ην ρξφλν 

δηάζεζεο απηψλ.  

Οη ππνθείκελνη πνπ κεζνιαβνχλ ζηε δηάζεζε απηψλ ζην θνηλφ δελ επηβαξχλνπλ κε 

θφξν ηελ παξάδνζε απηή, έρνπλ φκσο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ δηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζε άιια 

πξφζσπα πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηε δηάζεζε θαξηψλ ζην θνηλφ.  

Οη δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πξνκήζεηαο γηα δηάζεζε πηζησηηθψλ θαξηψλ.  

10. Με απνθάζεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Άξζξν 28 Απαιιαγέο ζηελ παξάδνζε αγαζψλ ζε άιιν θξάηνο – κέινο   

1. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν:  

α) ε παξάδνζε αγαζψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5, ηα νπνία απνζηέιινληαη ή 

κεηαθέξνληαη ζε άιιν θξάηνο - κέινο απφ ηνλ πσιεηή ή ηνλ απνθηψληα ή απφ άιινλ 

πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, πξνο άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο κε 

ππνθείκελν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή ζε άιιν θξάηνο - 

κέινο.  

Ζ δηάηαμε απηή δελ ηζρχεη γηα παξάδνζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξνο:  

αα) αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο,  

ββ) ππνθεηκέλνπο πνπ δηελεξγνχλ κφλν απαιιαζζφκελεο πξάμεηο ρσξίο δηθαίσκα 

έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ θαη  

γγ) λνκηθά πξφζσπα κε ππνθείκελα ζην θφξν, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ 

ελδνθνηλνηηθψλ ηνπο απνθηήζεσλ αγαζψλ, ρσξίο θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, δελ 

ππεξβαίλεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ 10.000 επξψ 

θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ.  

Ζ εμαίξεζε απηή δελ ηζρχεη γηα θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα θαη πξντφληα πνπ 

ππάγνληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο,  

β) ε πεξηζηαζηαθή παξάδνζε θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πνπ απνζηέιινληαη ή 

κεηαθέξνληαη πξνο άιιν θξάηνο - κέινο. Δπίζεο ε παξάδνζε αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη 

ζε εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο, ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη πξνο 

άιιν θξάηνο - κέινο, εθφζνλ ν αγνξαζηήο είλαη πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α΄ θαη ηα αγαζά απηά 

δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο,  

γ) ε παξάδνζε αγαζψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7, νη νπνίεο ζα 

θαιχπηνληαλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ πεξίπησζε α΄ απαιιαγή, αλ είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνο άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν,  

δ) ε εηζαγσγή θαη ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ππνθείκελν ζην θφξν θαη ε παξάδνζε αγαζψλ πξνο ππνθείκελν ζην θφξν, κε ζθνπφ 

ηελ παξάδνζε ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο α΄, θαζψο θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ απηέο ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ κε πξννξηζκφ έλα άιιν 

θξάηνο-κέινο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ παξαδφζεσλ απηψλ, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 
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ππνθείκελνο ζην θφξν, θαηά ηελ πξνεγνχκελε δσδεθάκελε ρξνληθή ή δσδεθάκελε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.  

Ζ παξνχζα απαιιαγή, θαζψο θαη ε απαιιαγή πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε δ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξ. 24, παξέρεηαη ζπλνιηθά κέρξη ηνπ θνηλνχ νξίνπ, πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο.   

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο παξαδφζεηο αγαζψλ πνπ 

ππάγνληαη ζε θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 θαη 46.   

3. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.      

 Άξζξν 29 Απαιιαγέο ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ   

1. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν:  

α) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή ή ε παξάδνζε 

απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,  

β) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, γηα ηα νπνία, θαη΄ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 

2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 34, ν απνθηψλ (αγνξαζηήο) ηα αγαζά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

δηθαηνχηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, νιηθήο επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο.   

2. ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ αλαζηέιιεηαη ε 

είζπξαμε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ. Ο θφξνο απηφο θαηαβάιιεηαη φηαλ νη εθεκεξίδεο 

θαη ηα πεξηνδηθά δηαλέκνληαη ζηελ Διιάδα απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν ή απφ ην 

πξαθηνξείν δηαλνκήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη νχηε πξαθηνξείν δηαλνκήο, 

απφ ηνλ παξαιήπηε ηνπο.  

3. Με απνθάζεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Άξζξν 35 Τπφρξενη ζην θφξν  

1. Γηα ηελ παξάδνζε αγαζψλ, ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ππφρξενη ζην θφξν είλαη:  

α) ν εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππνθείκελνο ζην θφξν, γηα ηηο 

ελεξγνχκελεο απφ απηφλ πξάμεηο.  

β) Ο εγθαηαζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ άιινπ θξάηνπο κέινπο ππνθείκελνο ζην θφξν, 

γηα ηηο ελεξγνχκελεο απφ απηφλ πξάμεηο, εθηφο ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

θαησηέξσ πεξίπησζε δ΄, ππνπεξηπηψζεηο αα΄, ββ΄ θαη γγ΄  

γ) ν θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ ζε ηξίηε ρψξα ππνθείκελνπ ζην 

θφξν, γηα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ απηφλ πξάμεηο, εθηφο ησλ πξάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θαησηέξσ πεξίπησζε δ΄, ππνπεξηπηψζεηο αα΄ ββ΄ θαη γγ΄,  

δ) ν ιήπηεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εθφζνλ είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν, ζηηο 

θαησηέξσ πεξηπηψζεηο θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ:  

αα) παξάδνζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15, θαη ζην ηηκνιφγην ή άιιν 

ηζνδχλακν κε απηφ ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη, γίλεηαη ξεηή αλαθνξά φηη πξφθεηηαη γηα 

παξάδνζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 θαη αλαγξάθεηαη ηφζν ν 

αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, κε ηνλ νπνίν ν ππνθείκελνο απηφο πξαγκαηνπνίεζε 

ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαη ηε κεηέπεηηα παξάδνζε αγαζψλ, φζν θαη ν αξηζκφο 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ παξαιήπηε, ν νπνίνο θαζίζηαηαη ππφρξενο γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηεο παξάδνζεο απηήο,  

ββ) παξάδνζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13,  

γγ ) παξνρή ππεξεζηψλ ησλ παξαγξάθσλ 2, πεξίπησζε γ΄, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 14,  

δδ) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο,  

ε) ην πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ.  
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ζη) νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ην νπνίν αλαγξάθεη ην θφξν ζηα ηηκνιφγηα πνπ 

εθδίδεη ή ζε άιια ηζνδχλακα κε απηά ζηνηρεία.  

δ) ν ππνθείκελνο, πνπ σο αγνξαζηήο ή εηζαγσγέαο αγαζψλ ή ιήπηεο ππεξεζηψλ έηπρε 

κεξηθήο ή νιηθήο απαιιαγήο απφ ην θφξν κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο.  

2. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ρξεψλεη θφξν ζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εθδίδεη, έζησ 

θαη αλ ν θφξνο απηφο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ, ππνρξενχηαη ζηελ 

απφδνζε ηνπ θφξνπ απηνχ ζην Γεκφζην.  

3. Γηα ηελ εηζαγσγή αγαζψλ, ππφρξενο ζην θφξν είλαη ν ινγηδφκελνο σο θχξηνο ησλ 

εηζαγφκελσλ αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.  

3. Με απνθάζεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππφρξενο είλαη ν ιήπηεο ππνθείκελνο ή κε ζην θφξν.  

Άξζξν 35 α  

Δηδηθφ θαζεζηψο γηα κε εγθαηεζηεκέλoπο ζηελ Κνηλφηεηα ππνθείκελνπο ζην θφξν, νη 

νπνίνη παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε κε ππνθείκελνπο κέζα ζηελ Κνηλφηεηα  

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ λννχληαη σο: α) "κε εγθαηεζηεκέλνο 

ππνθείκελνο ζην θφξν", ν ππνθείκελνο ζην θφξν πνπ δελ έρεη ηελ έδξα ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ή κφληκε εγθαηάζηαζε ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο 

θαη δελ απαηηείηαη λα εγγξαθεί γηα ζθνπνχο ηνπ Φ.Π.Α., ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο – 

κέινο ηεο Κνηλφηεηαο,  

β) "ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο" θαη "ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά", νη 

ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14.  

γ) "θξάηνο - κέινο αλαγλψξηζεο", ην θξάηνο - κέινο ην νπνίν επηιέγεη ν κε 

εγθαηεζηεκέλoο ππνθείκελνο ζην θφξν γηα λα δειψζεη ηε δξαζηεξηoπoίεζε ηνπ σο 

ππνθείκελνπ ζην θφξν ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ.  

δ) "θξάηνο - κέινο θαηαλάισζεο", ην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ζεσξείηαη φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 14.  

ε) «εηδηθή δήισζε θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο», ε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη 

ζε θάζε θξάηνο – κέινο .  

2. Δπηηξέπεηαη ν κε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα ππνθείκελνο ζην θφξν ν νπνίνο 

παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε κε ππνθείκελν ζην θφξν, ν νπνίνο είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή έρεη ηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ ζε 

θξάηνο - κέινο ηεο Κνηλφηεηαο, λα ρξεζηκνπνηεί ην εηδηθφ θαζεζηψο ζχκθσλα κε ηηο 

αθφινπζεο δηαηάμεηο. Σν εηδηθφ θαζεζηψο ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ απηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο Κνηλφηεηαο.  

3. Ο κε εγθαηεζηεκέλνο ππνθείκελνο ζην θφξν, ν νπνίνο επηιέγεη σο θξάηνο - κέινο 

αλαγλψξηζεο ηελ Διιάδα θαη ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

ππνρξενχηαη λα δειψλεη ηελ έληαμε θαη ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην θαζεζηψο απηφ κε ηελ 

ππνβνιή, ειεθηξνληθά, ηεο θαηά πεξίπησζε ζρεηηθήο δήισζεο.  

Με ηε δήισζε αλαγλψξηζεο ν κε εγθαηεζηεκέλνο ππνθείκελνο ζην θφξν δειψλεη ην 

νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ, ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεχζπλζε, ηηο 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο θαη ηζηνζειίδεο πνπ δηαζέηεη, αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ, αλ ηνπ ρνξεγήζεθε ζηε ρψξα ηνπ, θαζψο θαη φηη δελ δηαζέηεη 

Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. εληφο ηεο Κνηλφηεηαο. Ο κε εγθαηεζηεκέλνο ππνθείκελνο ζην θφξν 

δειψλεη θάζε αιιαγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ.  

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο αλαγλψξηζεο ρνξεγείηαη εηδηθφο θσδηθφο αξηζκφο 

αλαγλψξηζεο ζηνλ κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν. Ο αξηζκφο απηφο 

θνηλνπνηείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζηνλ κε εγθαηεζηεκέλν ππνθείκελν ζην θφξν.  
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4. Ο κε εγθαηεζηεκέλνο ππνθείκελνο ζην θφξν δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν 

αλαγλψξηζεο εάλ:  

α) γλσζηνπνηεί ν ίδηνο φηη δελ παξέρεη πιένλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο,  

β) δηαπηζησζεί φηη ε θνξνινγεηέα ηνπ δξαζηεξηφηεηα έρεη ηεξκαηηζζεί,  

γ) δελ πιεξνί πιένλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα 

ρξεζηκνπνηεί ην εηδηθφ θαζεζηψο,  

δ) έρεη επαλεηιεκκέλα παξαιείςεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ 

ην εηδηθφ θαζεζηψο.  

5. Ο κε εγθαηεζηεκέλνο ππνθείκελνο ζην θφξν, ν νπνίνο επηιέγεη σο θξάηνο - κέινο 

αλαγλψξηζεο ηελ Διιάδα, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν εηδηθή 

δήισζε θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θάζε εκεξνινγηαθφ ηξίκελν θαη κέρξη ηελ 20ή 

εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην ηξίκελν, είηε έρεη παξαζρεζεί ειεθηξνληθή 

ππεξεζία είηε φρη.  

Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ ππνβνιή ηεο εηδηθήο δήισζεο.  

ηελ εηδηθή δήισζε Φ.Π.Α. πεξηιακβάλνληαη ν εηδηθφο θσδηθφο αξηζκφο 

αλαγλψξηζεο θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ρσξίο ην 

Φ.Π.Α., γηα ηε θνξνινγηθή πεξίνδν, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε θξάηνο - κέινο θαηαλάισζεο ζην νπνίν νθείιεηαη θφξνο. 

Αλαθέξνληαη επίζεο νη ηζρχνληεο θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 

θφξνπ πνπ νθείιεηαη.  

6. Ζ εηδηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α. ζπκπιεξψλεηαη ζε επξψ. Αλ ε παξνρή ππεξεζηψλ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε άιιν λφκηζκα, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο δήισζεο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ. Ζ κεηαηξνπή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο πνπ δεκνζίεπζε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ηελ εκέξα εθείλε ή εάλ 

δελ ππήξμε δεκνζίεπζε ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, ηηο ηζνηηκίεο ηεο επφκελεο εκέξαο 

δεκνζίεπζεο .  

7. ηα πξφζσπα πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 

παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ. Σα πξφζσπα πνπ εληάζζνληαη ζην 

εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθαηνχληαη επηζηξνθήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

5 ηνπ άξζξνπ 34, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πιήξσζε ηνπ φξνπ πεξί ακνηβαηφηεηαο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξάγξαθν απηήλ .  

8. Ο κε εγθαηεζηεκέλνο ππνθείκελνο ζην θφξν θαηαγξάθεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο 

ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, ψζηε λα κπνξνχλ νη θνξνινγηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο - κέινπο θαηαλάισζεο 

λα επαιεζεχνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο εηδηθήο δήισζεο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.  

Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, θαηφπηλ αίηεζεο, ζην θξάηνο - 

κέινο αλαγλψξηζεο θαη ζην θξάηνο - κέινο θαηαλάισζεο θαη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

επί δηάζηεκα δέθα εηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν έγηλε 

ε ζπλαιιαγή.  

9. Ο κε εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κνηλφηεηα ππνθείκελνο ζην θφξν δελ έρεη ππνρξέσζε 

νξηζκνχ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ.  

10. Ζ Γηεχζπλζε Φ.Π.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη 

αξκφδηα ππεξεζία γηα:  

α) ηελ ειεθηξνληθή παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε εηδηθνχ αξηζκνχ 

αλαγλψξηζεο,  

β) ηελ επαιήζεπζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηνχληνο, θαζψο θαη ηε 

ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνχ αξηζκνχ αλαγλψξηζεο,  

γ) ηελ ειεθηξνληθή παξαιαβή ηεο εηδηθήο δήισζεο Φ.Π.Α.,  
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δ) ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ,  

ε) ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ,  

ζη) ηελ θαηαλνκή ησλ πνζψλ πνπ αλαινγνχλ ζηα άιια θξάηε - κέιε κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ησλ εηδηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.  

11. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν 

ηξφπνο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηα ζηνηρεία 

πνπ ππνβάιινληαη κε απηέο, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, ε δεκηνπξγία 

αληίζηνηρσλ θσδηθψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ Λνγαξηαζκψλ 

Καηαζέζεσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΑΣΗ 
 

2.1 Οξηζκνί ηεο απάηεο 
 Ζ απάηε αλαθέξεηαη ζε κηα ζθφπηκε πξάμε πνπ δηελεξγείηαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ δηνίθεζε είηε απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ή ηξίηα κέξε, ε νπνία νδεγεί ζε κηα δηαζηξέβισζε ησλ δειψζεσλ ΦΠΑ. Με ηηο 

δηαζηξεβισκέλεο απηέο δειψζεηο, επηηπγράλεηαη ππεμαίξεζε ηνπ θφξνπ, είηε 

αζθψληαο ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δηεθδίθεζε ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ ησλ εηζξνψλ, αλ ν θφξνο απηφο δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 

ζπκςεθηζηεί εηο νιφθιεξν, είηε ηελ θαηαβνιή φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν πνζφ θφξνπ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

θνξνινγηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. 

 

2.2 Σν πξνθίι ηεο απάηεο 
 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε απάηε θνζηίδεη ζηα θξάηε 

κέιε ηεο θαηά κέζν φξν ζε πνζνζηφ 10% ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ΦΠΑ. Μάιηζηα ε 

θνξνδηαθπγή απφ ην ΦΠΑ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία, φηη αληηζηνηρεί 

πεξίπνπ ζε 2 σο 2,5% ηνπ  ΑΔΠ. Οη θνξνινγηθνί έιεγρνη αλ θαη έρνπλ θάλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ ζηάζεθαλ ηθαλνί λα παηάμνπλ ηελ 

θνξνδηαθπγή. 

 

2.3 Πνηνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ απάηε 
 πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε απάηε δηελεξγείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

άηνκα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ επηρείξεζε (δηνίθεζε, πξνζσπηθφ) είηε θαη απφ 

ηελ ζχκπξαμε ηξίησλ κεξψλ (δεκφζηνη ππάιιεινη).  

 

2.4 Σερληθέο απάηεο 
 Ζ απάηε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή απάηεο είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ δεκηνπξγία πηζησηηθνχ 

ππνινίπνπ θφξνπ θαη ηελ κεηαθχιεζε ηνπ θφξνπ κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή 

θαηαβνιήο απηνχ. Ζ ηερληθή απηή, απνθαιείηαη θπθιηθή απάηε ζην πεδίν ΦΠΑ 

γλσζηή θαη σο θαξνπδέι θαη ζπκπεξηιακβάλεη βέβαηα ηα αγαζά θαη / ή ηηο ππεξεζίεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΙΝΗΣΡΑ  ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΝΘΑΡΡΤΝΟΤΝ ΣΗΝ ΑΠΑΣΗ 
 

3.1 Κίλεηξα 
 Μηα αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο financial fraud, 

κπνξεί λα απνθαιχςεη πνιινχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. Απηνί νη παξάγνληεο 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επαηζζεζίαο ζε δφιηεο 

πξαθηηθέο.  

3.1.1 Οηθνλνκηθά θίλεηξα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ 

ππνθείκελνπ ζην θόξν 

3.1.1.1 Έληνλνο επηρεηξεκαηηθόο αληαγσληζκόο 
Γεληθά, ν αγψλαο γηα επηβίσζε ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν θαη γηα ηελ ζεκηηή θαη 

γηα ηελ αζέκηηε ζπκπεξηθνξά. Ο βαζκφο αληαγσληζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη θάπνηνλ 

λα επηιέμεη είηε ζεκηηά είηε αζέκηηα κέζα. φηαλ ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο, ε 

θαηαθπγή ζηελ αηηκία κπνξεί γξήγνξα λα αηηηνινγεζεί ινγηθά. Ζ εμαπάηεζε, 

ζπλεπψο, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα φπιν ζηνλ αγψλα ηεο επηβίσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

3.1.1.2 Πίεζε επίηεπμεο κε ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ θαη έκθαζε 

ζηα βξαρππξόζεζκα απνηειέζκαηα 
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη ζπλεζηζκέλα θίλεηξα απάηεο πξνθαιείηαη απφ 

ηελ πίεζε λα επηηεπρζνχλ κε ξεαιηζηηθνί ζηφρνη απφδνζεο. Απηνί νη κε ξεαιηζηηθνί 

ζηφρνη, νη νπνίνη κπνξεί αλ είλαη είηε πνιχ εχθνινη είηε πνιχ δχζθνινη, ζπρλά 

δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε δηνίθεζε ζέηεη ζηφρνπο ρσξίο λα έρεη αλαιχζεη επαξθψο ην ηη 

κπνξεί λα αλακέλεηαη ξεαιηζηηθά. Ζ δηνίθεζε, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζέηεη 

ζηφρνπο πξνζζέηνληαο κηα πνζνζηηαία αχμεζε ζηελ παξνχζα απφδνζε, λα απαηηεί 

κηα ειάρηζηε απφδνζε απφ φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ή λα απνηπγράλεη λα 

πξνζαξκφδεη ηνπο ζηφρνπο ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ν 

απμαλφκελνο αξηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεκνζηεχζεσλ πνπ αλαθέξνπλ 

βξαρππξφζεζκεο απνδφζεηο, έρεη αλαγάγεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηδφζεηο ζε 

πξνηεξαηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ. 

ην πιαίζην απηφ, αξθεηέο εηαηξίεο παξαπνηνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε λα αλαθέξνπλ απμεκέλα βξαρππξφζεζκα έζνδα θαη θέξδε, 

θπξίσο φκσο ξεπζηφηεηα, ιφγσ απνθπγήο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, ππνβάιινληαο 

παξαπνηεκέλεο δειψζεηο ΦΠΑ θαη θπζηθά πηζησηηθέο δειψζεηο αηηνχκελνη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ επηζηξνθή ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ, απμάλνληαο έηζη ηνλ 

ινγαξηαζκφ «ρξεψζηεο δηάθνξνη – Διιεληθφ Γεκφζην». 

 

3.2 Παξάγνληεο πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ ππεμαίξεζε ηνπ θόξνπ 
 Ζ κειέηε ηεο απάηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο 

ηνκείο ηεο εγθιεκαηνινγίαο, ςπρνινγίαο, ινγηζηηθήο, ειεγθηηθήο θαη δηνίθεζεο. 

Δξεπλεηέο θαη επαγγεικαηίεο απηψλ ησλ ηνκέσλ αλαγλσξίδνπλ ηξεηο βαζηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλφηεηα έλα άηνκν λα δηαπξάμεη απάηε. Οη 

ηξεηο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ππφδεηγκα ηεο απάηεο είλαη ε αληηιεπηή 

πίεζε πνπ αληηκεησπίδεη έλα άηνκν, ε αληηιεπηή επθαηξία λα δηαπξάμεη ηελ απάηε θαη 

ε εθινγίθεπζε. Καη νη ηξεηο παξάγνληεο είλαη ζπλήζσο απαξαίηεηνη γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ε απάηε. 
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 Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη παξφληεο ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ ηα άηνκα εξγάδνληαη. Άιινη είλαη έκθπηνη ζηα ίδηα ηα άηνκα ή ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. 

3.2.1 Αλαπνηειεζκαηηθνί εμσηεξηθνί έιεγρνη 
Δπθαηξίεο γηα λα δηαπξάμεη θαλείο απάηε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ φηαλ νη 

εμσηεξηθνί έιεγρνη, ήηνη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη (είηε κε ηελ κνξθή ηνπ πξνζσξηλνχ, 

είηε κε ηελ κνξθή ηνπ ηαθηηθνχ, θπξίσο φκσο κε ηε κνξθή ηνπ πξνιεπηηθνχ) είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθνί ή αλχπαξθηνη. Ζ επηρείξεζε ηφηε ζα αληηιεθζεί φηη ππάξρεη 

επθαηξία γηα λα δηελεξγήζεη απάηε, λα ηελ απνθξχςεη θαη λα απνθχγεη ηελ αλίρλεπζε 

θαη ηελ ηηκσξία. Οη θαινί θαη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη, φπσο επίζεο θαη ην άξηηα 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ, απνηεινχλ ζεκαληηθά κέζα πεξηνξηζκνχ ηεο επθαηξίαο γηα 

ηελ δηελέξγεηα ηεο απάηεο, αιιά θαη φηαλ νη έιεγρνη ππάξρνπλ, κηα επηρείξεζε πνπ 

απνιακβάλεη πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο ή εμνπζίαο κέζα απφ γλσξηκίεο, κπνξεί λα 

είλαη ζε ζέζε λα αγλνήζεη ηνπο ειέγρνπο θαη λα δηαπξάμεη ηελ απάηε.  

3.2.2 Πεξηβαιινληηθή αιιαγή 
Ληγφηεξν αθξαίεο ειεγθηηθέο αδπλακίεο είλαη παξνχζεο ζρεδφλ ζε θάζε 

εηαηξηθφ πεξηβάιινλ. Ο ειεγθηηθφο κεραληζκφο, αδπλαηεί θαη δελ έρεη επηκνξθσζεί 

ζηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

ηερλνινγία. Οη έιεγρνη κπνξεί λα κελ απνδίδνπλ πιένλ, γηαηί απηνί πνπ εθπιεξψλνπλ 

ηελ ειεγθηηθή ιεηηνπξγία δελ θαηαλννχλ ην λέν πεξηβάιινλ ηφζν θαιά φζν απηνί πνπ 

εκπιέθνληαη άκεζα, ήηνη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3.2.3 Αζήκαληεο  ηηκσξίεο 
Οη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα δειεαζηνχλ λα αζρνιεζνχλ κε παξαπιαλεηηθέο 

πξαθηηθέο, φηαλ αηζζάλνληαη φηη δελ ζα ππνζηνχλ ζεκαληηθέο πνηλέο ζε πεξίπησζε 

πνπ απνθαιπθζνχλ.  

ηελ ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, νη αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία είλαη πνιιέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

εθαξκφζηκεο θαη κάιηζηα ζπγθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ, δεθάδεο 

ρηιηάδεο ππνζέζεσλ λα εθθξεκνχλ ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα αλακέλνληαο πνιιέο 

θνξέο έσο θαη δψδεθα ρξφληα γηα ηελ εθδίθαζε απηψλ θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

επηβιεζέλησλ θφξσλ.  

3.2.4 Έιιεηςε εζηθήο θαζνδήγεζεο θαη εγεζίαο 
 Πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε απάηε ΦΠΑ, είηε δελ γλψξηδαλ πσο 

απηφ πνπ έθαλαλ ήηαλ ιάζνο είηε πίζηεπαλ ιαλζαζκέλα φηη ελεξγνχζαλ πξνο φθεινο 

ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Απηή ε άγλνηα πξνθαιείηαη απφ θησρή εζηθή θαζνδήγεζε, 

ηφζν ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπκβνχισλ. 

Ζζηθή θαζνδήγεζε, φκσο ρξεηάδνληαη θαη νη ειεγθηέο – δεκφζηνη ππάιιεινη. 

 Πέξα απφ ηελ εζηθή θαζνδήγεζε, ε δηνίθεζε πξέπεη λα παξέρεη εγεζία θαη λα 

ελεξγεί σο πξφηππν γηα λα ζηείιεη ην κήλπκα φηη νη θαλφλεο – λφκνη, ζεκαίλνπλ θάηη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΑΣΗ ΔΞΑΦΑΝΙΜΔΝΟΤ ΔΜΠΟΡΟΤ 

ΣΙ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 
 Ζ θπθιηθή απάηε ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ (θαξνπδέι) ιακβάλεη ρψξα κε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα αγαζά θαη / ή ηηο ππεξεζίεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη απαηεψλεο κεηήιζαλ ηνπ απινχζηεξνπ ζρήκαηνο 

γηα ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ παξαδνζηαθή απάηε ηχπνπ θαξνπδέι 

δηαπξαηηφηαλ απφ ηξεηο ή ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ελψ εκπιέθνληαλ δχν θξάηε κέιε. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα ζρήκαηα απάηεο έγηλαλ πεξηζζφηεξν ζχλζεηα. 

 

4.1 Γηαθνξεηηθνί ηύπνη ηεο απάηεο MTIC 

4.1.1 Κιαζηθή θπθιηθή απάηε (θαξνπδέι) 
Απηφο ν βαζηθφο θαη απινπζηεπκέλνο κεραληζκφο ζπλήζσο ζπλίζηαην ζηηο 

αθφινπζεο ζπλαιιαγέο: 

* Ζ Δπηρείξεζε A (ε απνθαινχκελε «Αξρηθή επηρείξεζε»/conduit company) πνπ 

είλαη θαηαρσξεκέλε ζην κεηξψν ηνπ θξάηνπο κέινπο 1, πξαγκαηνπνηεί κηα 

απαιιαζζφκελε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζηελ επηρείξεζε B (ν απνθαινχκελνο 

«εμαθαληζκέλνο έκπνξνο»/missing trader, MT) πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε θαη 

βξίζθεηαη ζην θξάηνο κέινο 2. Απηή ε απφθηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο θαηαβνιή 

ΦΠΑ. 

*Ζ Δπηρείξεζε B αθνινχζσο πξαγκαηνπνηεί κηα παξάδνζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, 

ζηελ Δπηρείξεζε Γ (ε απνθαινχκελε «απνκνλσηήο»/ buffer). Ζ Δπηρείξεζε B 

ρξεψλεη ΦΠΑ επί ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ Δπηρείξεζε Γ, ηνλ 

εηζπξάηηεη αιιά δελ ηνλ απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο 2. Ζ 

Δπηρείξεζε B ζα εμαθαληζηεί άκεζα. 

*Ζ Δπηρείξεζε Γ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ελδηάκεζε επηρείξεζε γηα λα 

δπζρεξάλεη ηνπο ειέγρνπο ΦΠΑ (ζε έλα θαξνπδέι πνπ κεηέρνπλ ηξεηο επηρεηξήζεηο, 

δελ ππάξρεη επηρείξεζε-απνκνλσηήο). 

Ζ Δπηρείξεζε Γ κεηαπσιεί ζηελ εγρψξηα αγνξά ηα αγαζά ζηελ επηρείξεζε Γ 

(«Μεζνιαβεηήο»/ broker), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, ζα εθπέζεη ηνλ ΦΠΑ πνπ 

επηβιήζεθε ζηηο αγνξέο ηεο. Ζ επηρείξεζε Γ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ελ ηέιεη κηα 

ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζηελ Δπηρείξεζε Α ζην θξάηνο κέινο 1, πξνθεηκέλνπ λα 

δεηήζεη επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ ησλ αγνξψλ ηεο. 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ απηή ηε ζέζε ζην θχθισκα θαξνπδέι. 
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ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζρήκαηνο, ν εμαθαληζκέλνο έκπνξνο δελ ζα δειψζεη 

θαη/ή θαηαβάιιεη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο. 

ην ηέινο ηεο αιπζίδαο, ε Δπηρείξεζε – κεζνιαβεηήο ζα ππνβάιιεη αίηεζε 

γηα επηζηξνθή, δηφηη πξαγκαηνπνηεί ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο ζε άιιν θξάηνο 

κέινο. Απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, ιακβάλεη ρψξα εθξνή ρξεκάησλ, ηα νπνία δελ είραλ 

εηζπξαρζεί απφ ηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην ηεο αιπζίδαο. 

Ζ απψιεηα εζφδσλ ΦΠΑ κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηε θαη ην θέξδνο ηεο 

αιπζίδαο απάηεο κπνξεί κε επθνιία λα δηακνηξαζηεί κεηαμχ φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, αθφκε θαη αλ ε πξαγκαηηθή απψιεηα ΦΠΑ δελ εληνπίδεηαη ζην 

θξάηνο κέινο ηεο Αξρηθήο επηρείξεζεο. 

ηελ πξάμε, απηφ ην απινπζηεπκέλν ζρήκα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε φινπο 

ηνπο πηζαλνχο κεραληζκνχο απάηεο ΦΠΑ ηχπνπ MTIC  θαη λα δηαπεξάζεη ηα ζχλνξα 

πνιιψλ θξαηψλ κειψλ θαη ηειηθά, ηα ζχλνξα ηξίησλ ρσξψλ. 

 

4.1.2 Απιή απάηε MTIC- Απνθηήζεηο 
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Απηή ε ζπλαιιαγή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν λα 

πσιήζεη ηα αγαζά θαη/ ή ηηο ππεξεζίεο ζε ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο ζηελ εγρψξηα 

αγνξά. Σν γεγνλφο απηφ, ηνπ πξνζθέξεη έλα εκπνξηθφ πιενλέθηεκα ελ ζπγθξίζεη κε 

ηνπο έληηκνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ πξέπεη λα ρξεψζνπλ ΦΠΑ επί ηεο ηηκήο απφθηεζεο 

+ πεξηζψξην θέξδνπο.  

Δλ πξνθεηκέλσ, ην θέξδνο πξνθχπηεη απφ ηελ αθαζάξηζηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο πψιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εζληθνχ ζπληειεζηή ΦΠΑ θαη 

ηεο ηηκήο απφθηεζεο, ε νπνία, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αθνξά πσιήζεηο κε ηε 

κέζνδν ησλ ηηκψλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ, ν νπνίνο δειψλεη κελ ηνλ 

νθεηιφκελν ΦΠΑ αιιά πξνθαζίδεηαη αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

(Defaulter Missing Trader), ε απφδεημε ηεο πξφζεζεο εμαπάηεζεο εθ κέξνπο ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πσιήζεσλ κε ηε κέζνδν ησλ ηηκψλ είλαη έλα 

δχζθνιν έξγν γηα ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο. 

 

4.1.3 ηαπξσηέο ηηκνινγήζεηο (Cross trading) 

 

 

 
 

Σν ζρήκα απάηεο ΦΠΑ κε ζηαπξσηέο ηηκνινγήζεηο είλαη κηα παξαιιαγή ηεο 

απάηεο θαξνπδέι ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ. ε απηφ ην ζρήκα απάηεο, ε ελδνθνηλνηηθή 

παξάδνζε θαη ε αληίζηνηρε κεηαπψιεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά πξνζηίζεληαη ζηελ 

απάηε ηχπνπ θαξνπδέι, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα ππάξμεη ρξεσζηηθή 

δήισζε ΦΠΑ, παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζηνλ εμαθαληζκέλν 

έκπνξν γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο λα εληνπηζηεί. 
Ζ εγρψξηα παξάδνζε είλαη ηππηθά έλα εηθνληθφ ηηκνιφγην θαη ε παξάδνζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα εηθνληθή επηρείξεζε, κηα επηρείξεζε απφ ηελ νπνία έρεη 

θιαπεί ν ΑΦΜ ή κηα αλχπαξθηε επηρείξεζε. Ζ ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε πνπ 

αθνινπζεί, είλαη επίζεο εηθνληθή. 
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Φπζηθά, δελ ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηηθέο αιιά ν 

εμαθαληζκέλνο έκπνξνο δελ ζα θαηαβάιεη ΦΠΑ θαη αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν 

πξνθχπηεη ην παξάλνκν θέξδνο απφ ηελ απάηε ΦΠΑ. 

4.1.4 Μεζνιαβεηήο πνπ κεηέρεη ζε δύν δηαθξηηέο αιπζίδεο 

ζπλαιιαγώλ εληόο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ (Contra 

trading) 
Σν ζρήκα απάηεο κε ζπκκεηνρή ελφο επηηεδεπκαηία ζε δχν δηαθξηηέο 

αιπζίδεο ζπλαιιαγψλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ (Contra trader fraud 

scheme) είλαη κηα εμέιημε ηεο απάηεο ΦΠΑ κε ζηαπξσηέο ηηκνινγήζεηο. 

θνπφο ηνπ contra trading είλαη λα απνζηαζηνπνηεζεί ν κεζνιαβεηήο, ν 

νπνίνο αηηείηαη έθπησζεο θφξνπ εηζξνψλ, απφ ηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο επηπξφζζεησλ αιπζίδσλ ζπλαιιαγήο πνπ δελ ζπλδένληαη απεπζείαο κε 

απψιεηα θφξνπ. Απηφ θαζηζηά δπζρεξέζηεξε γηα ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ζπλαιιαγήο ηνπ κεζνιαβεηή θαη ηεο απψιεηαο 

εζφδσλ απφ απάηε, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπλ νη Φνξνινγηθέο 

Αξρέο λα αξλεζνχλ ην δηθαίσκα έθπησζεο ΦΠΑ. 

Σν Contra trading ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

-Ζ επηρείξεζε A πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν ηνπ θξάηνπο κέινπο 1, 

πξαγκαηνπνηεί απαιιαζζφκελε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηελ 

επηρείξεζε Β, ήηνη ζηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν 

θαη βξίζθεηαη ζην θξάηνο κέινο 2. Απηή ε απφθηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηελ 

πιεξσκή ΦΠΑ. 

-Ζ επηρείξεζε B αθνινχζσο πξαγκαηνπνηεί κηα εγρψξηα παξάδνζε ζηελ επηρείξεζε 

Γ (επηρείξεζε –κεζνιαβεηήο, κεηέρνπζα ζε δχν δηαθξηηέο αιπζίδεο ζπλαιιαγψλ 

εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ/ "Contra-broker"). Ζ επηρείξεζε B ρξεψλεη 

ΦΠΑ επί ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ εζηάιε ζηελ επηρείξεζε Γ αιιά δελ θαηαβάιιεη, ή δελ 

δειψλεη ηνλ ΦΠΑ ζηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο 2. Ζ επηρείξεζε Β ζα 

εμαθαληζηεί. 

-Σελ ίδηα πεξίνδν, ε επηρείξεζε Γ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ζην κεηξψν ηνπ θξάηνπο 

κέινπο 1, πξαγκαηνπνηεί απαιιαζζφκελε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ ζηελ επηρείξεζε Γ. Ζ απφθηεζε δειψλεηαη θαη εθπίπηεη απφ ηελ 

επηρείξεζε Γ. 

-Ζ επηρείξεζε Γ ηψξα πξαγκαηνπνηεί δχν παξαδφζεηο – κηα εγρψξηα παξάδνζε πξνο 

ηελ επηρείξεζε Δ (ν Μεζνιαβεηήο/ "broker") πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν 

ηνπ θξάηνπο κέινπο 2 θαη ρξεψλεη ΦΠΑ ζην ηηκνιφγην. Ζ επηρείξεζε Δ 

πξαγκαηνπνηεί απαιιαζζφκελε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζηελ επηρείξεζε Σ. Ζ 

επηρείξεζε E ηφηε αμηψλεη επηζηξνθή ΦΠΑ. Απηή ε επηζηξνθή ΦΠΑ δελ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ αιπζίδα απάηεο ηεο επηρείξεζεο Β. 

-Ζ επηρείξεζε Γ επίζεο πξαγκαηνπνηεί κηα απαιιαζζφκελε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε 

πξνο ηελ επηρείξεζε Ε πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν ηνπ θξάηνπο κέινπο 3, 

ελψ ε απνζηνιή γίλεηαη ρσξίο ηελ πιεξσκή ΦΠΑ. Απηή ε παξάδνζε ζπλδέεηαη κε 

ηελ αιπζίδα απάηεο ηεο επηρείξεζεο Β. 

-Σν πνζφ πξνο έθπησζε ηνπ ΦΠΑ πνπ νθείιεηαη επί ησλ αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο Γ 

απφ ηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν (επηρείξεζε B) κεηψλεηαη κέζσ ηνπ ΦΠΑ πνπ 

νθείιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε Γ επί ηεο εγρψξηαο παξάδνζήο ηεο (επηρείξεζε E). 

-Οη επηζηξνθέο ΦΠΑ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαθέξνληαη απφ ηελ επηρείξεζε Γ ζηελ 

επηρείξεζε E, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί δπζρεξήο γηα ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ε 

παξαθξάηεζε ηεο επηζηξνθήο ΦΠΑ ζηελ επηρείξεζε Δ, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα 

εμαθξηβσζεί ε άκεζε ζχλδεζε κε ηελ αιπζίδα απάηεο. 
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 χκθσλα κε ην ζρήκα, ε απάηε ΦΠΑ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα ηεο αιπζίδαο : 

 Ζ πξψηε απψιεηα γηα ην θξάηνο κέινο ίζσο λα είλαη ν ΦΠΑ πνπ ρξεψζεθε 

απφ ηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν, αιιά δελ δειψζεθε θαη/ ή θαηαβιήζεθε ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. 

 Ζ δεχηεξε απψιεηα γηα ην θξάηνο κέινο ίζσο επίζεο λα είλαη ε επηζηξνθή 

ΦΠΑ πνπ αηηείηαη ν Μεζνιαβεηήο. 

 Δλδερνκέλσο λα ππάξρεη θαη ηξίηε απψιεηα γηα ην θξάηνο κέινο ζηελ 

επηζηξνθή ΦΠΑ πνπ δεηά ε επηρείξεζε-κεζάδνληαο πνπ κεηέρεη ζηηο δχν 

δηαθξηηέο αιπζίδεο ζπλαιιαγψλ/ "Contra-broker". 
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4.1.5 Ιζνζθειηζκέλνο Μεζνιαβεηήο (Balanced Broker) 

 
 

 
ηελ απάηε ΦΠΑ ηνπ Ηζνζθειηζκέλνπ Μεζνιαβεηή, ν κεζνιαβεηήο 

πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά αιιά ζα ηζνζθειίζεη ηηο απνθηήζεηο κε 

ηηο παξαδφζεηο (ΦΠΑ εηζξνψλ θαη ΦΠΑ εθξνψλ), πξνθεηκέλνπ λα ηζνζθειίζεη ην 

πνζφ ΦΠΑ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ή λα ηνπ επηζηξαθεί. 

Μηα ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαη ε αληίζηνηρε εγρψξηα παξάδνζε 

ζπλδπάδνληαη ζην πιαίζην κηαο απάηεο ηχπνπ θαξνπδέι, απνθεχγνληαο έηζη ηελ 

αλάγθε λα αηηεζεί κηα επηρείξεζε κεγάιεο επηζηξνθήο ΦΠΑ ή λα θαηαβάιεη 

ζεκαληηθά πνζά ΦΠΑ πνπ αθνξνχλ ζηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ζπλαιιαγέο ζην ζχλνιφ ηνπο ζα είλαη 

πξαγκαηηθέο αιιά ν εμαθαληζκέλνο έκπνξνο δελ ζα πιεξψζεη ΦΠΑ θαη ζε απηφ 

αθξηβψο ην ζεκείν πξνθχπηεη ην παξάλνκν θέξδνο απφ ηελ απάηε ΦΠΑ. Ζ απάηε 

ηχπνπ θαξνπδέι κπνξεί λα νξγαλσζεί ηφζν κε πξαγκαηηθά αγαζά φζν θαη κε 

αλχπαξθηα αγαζά. Δάλ, αληί γηα κηα απάηε ηχπνπ θαξνπδέι, ρξεζηκνπνηεζνχλ 

εηθνληθά εγρψξηα ηηκνιφγηα, ηα νπνία αθνινπζνχληαη απφ κηα εηθνληθή ελδνθνηλνηηθή 

παξάδνζε, απνζθνπψληαο ζηελ κείσζε ηνπ πνζνχ ΦΠΑ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί, 

απηφ απνθαιείηαη ζηαπξσηή ηηκνιφγεζε. 

 

4.1.6 Η ρξήζε ηνπ απνκαθξπζκέλνπ εμαθαληζκέλνπ εκπόξνπ 
Πηζαλνινγείηαη πσο απηφ ην ζρήκα είλαη αληίδξαζε ζηνπο απζηεξνχο 

ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζην κεηξψν ΑΦΜ/ ΦΠΑ VIES ζην θξάηνο κέινο ηνπ 

«θξπκκέλνπ» εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ, δειαδή ηεο επηρείξεζεο Γ. 

Ζ επηρείξεζε A (Κ-Μ 1) εθδίδεη έλα ηηκνιφγην κε κεδεληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ 

πξνο ηελ επηρείξεζε Β (Κ-Μ 2). Ωο επί ην πιείζηνλ, ηα αγαζά παξαδίδνληαη απφ ηελ 

Α ζηελ απνζήθε κηαο επηρείξεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (εθεμήο, logistics) ζην K-

M 1 θαη, ελ ζπλερεία, ηα αγαζά κεηαθέξνληαη ζηελ απνζήθε κηαο επηρείξεζεο 

logistics ζην Κ-Μ 3. 
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ηα κεηαθνξηθά έγγξαθα CMR αλαγξάθνληαη νη επσλπκίεο ηεο επηρείξεζεο 

logistics ζην ΚΜ 1, ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο επηρείξεζεο logistics 

ζην Κ-Μ 3. Ζ εληνιή απνδέζκεπζεο ησλ αγαζψλ ζεσξεηηθά πξνέξρεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε Β, ππέξ ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή κηαο επηρείξεζεο πνπ ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο «θξπκκέλεο» επηρείξεζεο Γ. Γελ έρεη εθδνζεί θαλέλα ηηκνιφγην 

κεηαμχ ησλ Β θαη Γ. Οη πιεξσκέο πξνο ηελ Α πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κεηαθνξά 

ρξεκάησλ απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο B. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν ηξαπεδηθφο 

ινγαξηαζκφο ηεο B είλαη ινγαξηαζκφο ζηελ αιινδαπή, ν νπνίνο αλνίρζεθε απφ ηελ Β 

θάλνληαο κάιηζηα ρξήζε ηεο ίδηαο ηξάπεδαο θαη γξαθείνπ φπσο ε Γ. Καηά κείδνλα 

ιφγν, νη εληνιέο κεηαθνξάο παξαιακβάλνληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ θαη ε Γηεχζπλζε 

Γηαδηθηπαθνχ Πξσηνθφιινπ (IP address) βξίζθεηαη ζην Κ-Μ 3. 

Σν πιενλέθηεκα γηα ηνπο απαηεψλεο έγθεηηαη ζην φηη δελ δειψλνληαη 

ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο πξνο ηελ Γ ζηνλ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα ηνπ Α, ελψ νη 

ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο απνδίδνληαη ζηελ Β ζην Κ-Μ 2, ηνπ νπνίνπ ηα 

θνξνινγηθά έζνδα δελ πιήηηνληαη. Ζ θνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνπ Κ-Μ 3 δελ κπνξεί λα 

αληρλεχζεη ηελ παξάλνκε ζπλαιιαγή δηφηη δελ ππάξρνπλ ίρλε ρξεκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ απφ ηελ Γ πξνο άιιν θξάηνο κέινο αιιά νχηε θαη ζην CMR. 

Ο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη ζηνρεπκέλνο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

EUROFISC. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηάζηαζε ε επηρείξεζε Α (ε 

γλσζηή θαη εγθαηεζηεκέλε αξρηθή επηρείξεζε ή επηρείξεζε δηαλνκήο) θαη λα 

ειεγρζεί θαηά πφζν νη «λένη» αγνξαζηέο ζην εμσηεξηθφ ζρεηίδνληαη κε ην Κ-Μ 3, 

δηεξεπλψληαο ηνλ πξαγκαηηθφ πξννξηζκφ ησλ αγαζψλ, ην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ 

απνδεζκεχηεθαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα αγαζά θαζψο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 

πιεξσκψλ πνπ έιαβε ε Α. 

 

4.1.7 Απάηε εμαθαληζκέλνπ εκπόξνπ ζηηο ππεξεζίεο 
Σα θπθιψκαηα απάηεο ηχπνπ θαξνπδέι πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγνχλ κε φκνην ηξφπν κε ηα θπθιψκαηα πνπ αθνξνχλ αγαζά. 

Δπί παξαδείγκαηη, ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ εηθνληθέο αγνξέο θαη/ ή πσιήζεηο 

ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο κε ηε ρξήζε κηαο πνιχπινθεο αιιεινπρίαο ηξηγσληθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ, κε ηελ επηδίσμε λα επηηεπρζεί ηερλεέλησο 

πηζησηηθφ ΦΠΑ. 

ρήκα απάηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ 

Σφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ: 

Κξάηνο Μέινο, φπνπ δηαβηεί ή είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν αγνξαζηήο 

 
 

Αληηζηξνθή ηεο επηβάξπλζεο, ψζηε ε παξάδνζε ΖΒ – NL λα θνξνινγείηαη ζηελ 

Οιιαλδία, αιιά ε NL λα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηνλ ΦΠΑ. 

Απφ ην 2010, ην Ζ Β έρεη εηζαγάγεη ηελ ππνρξέσζε δήισζεο απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ 

HB NL 1 NL 2 ανταλλαγή 
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ζηνλ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα. 

ρήκα απάηεο ΦΠΑ ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

Παξάδνζε αγαζψλ 

Σφπνο παξάδνζεο ησλ αγαζψλ: πνπ δηαβηεί ή είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αγνξαζηήο 

ησλ αγαζψλ 

 

 
 

Κακία ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε, επνκέλσο θαλέλαο αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο. 

Ζ θχζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο απάηεο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε. 

Έλα απφ ηα απινχζηεξα παξαδείγκαηα ζπλίζηαηαη ζηελ πψιεζε «ηειεθσληθήο 

θίλεζεο»1 / «phonetraffic» ζε επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., 

νη νπνίεο απαιιάζζνληαη ηνπ  ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. Γηα ηε 

δηεζλή ζπλαιιαγή, ρξεζηκνπνηνχληαη εκπνξηθνί κεζνιαβεηέο ή εηαηξείεο- θειχθε γηα 

ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ, κε εζληθνχο ή δηεζλείο ηζηφηνπνπο. 

Οη μέλεο επηρεηξήζεηο αγνξάδνπλ ηφηε ηα ειεθηξνληθά παθέηα κεγάισλ εζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο είλαη εμαγσγέο, 

απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠΑ. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη ίδηεο μέλεο επηρεηξήζεηο κεηαπσινχλ 

ην παθέην, ην νπνίν κφιηο είραλ απνθηήζεη, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ηξίηεο επηρεηξήζεηο 

(εμαθαληζκέλνη έκπνξνη) πνπ αθνινχζσο πσινχλ μαλά ην ίδην πξντφλ ζηηο αξρηθέο 

επηρεηξήζεηο. Απηέο πιεξψλνπλ ΦΠΑ επί ηνπ απνθηεζέληνο αγαζνχ απεπζείαο ζηνλ 

εμαθαληζκέλν έκπνξν. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επηθεθαιήο επηρείξεζε παξνπζηάδεη 

ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε πηζησηηθφ ΦΠΑ.  

Ο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο δελ ζα θαηαβάιεη ΦΠΑ θαη ζα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε 

(ή πηψρεπζε), φηαλ νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή. Δλ ζπλερεία, ζα επαλεθθηλήζεη ηελ 

εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα κε θαηλνχξγηα κελ ηαπηφηεηα αιιά εληφο ηνπ ίδηνπ 

ζρήκαηνο απάηεο.  

Ζ απνθαινχκελε παξάδνζε θηλεηήο ηειεθσλίαο/ «mobile phone supply» 

(πξνπιεξσκέλσλ ηειεθσληθψλ θαξηψλ, ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, θ.ά.) 

είλαη φκσο αλχπαξθηε, γηαηί νη ζπλαιιαγέο είλαη εηθνληθέο. 

 

4.2 Μέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απάηε εμαθαληζκέλνπ εκπόξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο 

4.2.1 Ο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο 
Σν θχξην γλψξηζκα ελφο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ είλαη πσο πξφθεηηαη γηα κηα 

επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα επίθαζε αιεζνθάλεηαο ζε 

κηα ελδνθνηλνηηθή ζπλαιιαγή, απνζθνπψληαο θπξίσο ζηελ επίηεπμε παξάλνκσλ 

θεξδψλ απφ ηνλ ΦΠΑ πνπ ρξεψλεηαη επί ηεο επφκελεο ζπλαιιαγήο. 

Γεληθά, έλαο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο δελ εθπιεξψλεη θακία εθ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο θαη δελ είλαη 

δπλαηή ε εχξεζε ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ, εθφζνλ απηνί ππάξρνπλ. Ζ χπαξμή 

HB NL 1 NL 2 NL 3 
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ηνπ ζπρλά πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ πνπ έρεη ιάβεη ζην εκπνξηθφ κεηξψν, ελψ ν 

πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο ή ην πξφζσπν πνπ ππνθξχπηεηαη πίζσ απφ απηφλ, είλαη- 

ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, άγλσζηνο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Οη εμαθαληζκέλνη έκπνξνη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο θχξηνπο ηχπνπο : 

 Κακία πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ: 

o Απηή ε θαηεγνξία εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ δελ απνδίδεη ΦΠΑ θαη δελ ππνβάιιεη 

δειψζεηο ΦΠΑ, 

o Ζ επίζεκε δηεχζπλζε ηεο έδξαο κπνξεί λα είλαη κηα δηεχζπλζε δηεπθφιπλζεο2/ 

«accommodation address», έλα γξακκαηνθηβψηην, κηα ππαξθηή δηεχζπλζε πνπ δελ 

αλήθεη ζηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν ή κηα ςεχηηθε δηεχζπλζε. 

o Γελ έρεη ζαθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. 

o Πξφθεηηαη γηα «άδεηα θειχθε» πνπ ζπλήζσο δελ έρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

εγθαηαζηάζεηο. 

o αλ γεληθφο θαλφλαο, έλαο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα 

πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. 

 Μεδεληθέο δειψζεηο ΦΠΑ: 

o Καηαζέηνπλ κηα ζεηξά κεδεληθψλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηελ εηθφλα απνπζίαο δξαζηεξηφηεηαο . 

o Ζ ζθνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηεί ε κεδεληθή πεξηνδηθή δήισζε είλαη ε επηβξάδπλζε 

ηεο αλαθάιπςεο ηεο απάηεο, θαζψο νη ειεγθηηθέο αξρέο ζα ζνξπβεζνχλ κφλν φηαλ 

παξαηεξεζεί αληίθαζε κεηαμχ ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Κακία θαηαβνιή πιεξσκψλ – Δπηηεδεπκαηίαο κε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ/ «Defaulting trader»: 

o Τπνβάιινληαη φιεο νη πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ θαη, σο επί ην πιείζηνλ, 

απνηππψλνληαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, αιιά δελ 

θαηαβάιιεηαη ν νθεηιφκελνο ΦΠΑ. 

o Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα άηνκα πνπ ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ απηφλ ηνλ 

εμαθαληζκέλν έκπνξν απνθεχγνπλ ηελ δίσμε, δεδνκέλνπ φηη ε κε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο θνξνινγηθέο δεισηηθέο ππνρξεψζεηο ζπληζηά εγθιεκαηηθή πξάμε θαη‟ 

αληηδηαζηνιή κε ηελ κε θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ 

 Τπνβνιή ςεπδψλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ: 

o Φαηλνκεληθά, απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θαλνληθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

σο εθ ηνχηνπ, είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ. 

o Γηακνξθψλνληαη δχν ηχπνη εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ: 

o Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ απηψλ ησλ πεξηνδηθψλ 

δειψζεσλ ΦΠΑ είλαη ςεπδείο θαη δελ ππνζηεξίδνληαη απφ έγγξαθα. 

o Ο ΦΠΑ πξνο έθπησζε θαιχπηεηαη απφ εηθνληθά ηηκνιφγηα πνπ πεξηέρνπλ αλαιεζείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ζην εκπνξηθφ κεηξψν ή ηνλ 

ΑΦΜ/ΦΠΑ. 

Απηνί νη εμαθαληζκέλνη έκπνξνη δχλαληαη λα είλαη είηε πξφζθαηα 

ζπζηαζείζεο, λέεο επηρεηξήζεηο, ή επαλεξγνπνηεζείζεο αδξαλείο επηρεηξήζεηο. 

Οη απαηεψλεο ζπρλά πξνηηκνχλ κηα επηρείξεζε πνπ θαηά ην παξειζφλ είρε 

πξαγκαηηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ηελ νπνία δελ είραλ θαηαγξαθεί 

θνξνινγηθέο παξαβάζεηο. Γεληθά, απηέο νη επηρεηξήζεηο δελ αμηνινγνχληαη σο 

επηζθαιείο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη εμαθαληζκέλνη έκπνξνη 

ελδέρεηαη λα κελ εληνπηζηνχλ επί καθξφλ. 

Αρπξάλζξσπνη, πιαζηέο ηαπηφηεηεο, αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα ή αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κέζα πνπ ζπρλά κεηέξρνληαη νη απαηεψλεο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εμαθαληζκέλνπο εκπφξνπο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά δπζρεξή γηα ηε 
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θνξνινγηθή δηνίθεζε ηελ πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ή ζε άιια έγγξαθα, ηα 

νπνία ζα ζπληεινχζαλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ εκπνξηθψλ δεζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηελ αιπζίδα απάηεο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο εμαθαλίδνληαη κάιινλ γξήγνξα, 

δπζθνιεχνληαο ηνπο ειέγρνπο. 

Αζρέησο ηνπ ηχπνπ απάηεο πνπ επηζηξαηεχεηαη, ε πξφζεζε ησλ απαηεψλσλ 

είλαη λα επσθειεζνχλ απφ ηα αθφινπζα: 

 Με πιεξσκή ηεο νθεηιήο ΦΠΑ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηνπο. 

 Παξνρή ΦΠΑ πξνο έθπησζε ζε άιια πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

επηζηξνθή ή λα κεηψζνπλ ηελ νθεηιή ΦΠΑ ηνπο. 

 

4.2.2 Ο απνκαθξπζκέλνο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο  
Ο απνκαθξπζκέλνο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο (remote missing trader) είλαη 

επίζεο γλσζηφο σο εμαθαληζκέλε αξρηθή επηρείξεζε (missing conduit company). 

Οη επηηεδεπκαηίεο απηνί δελ ζα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ΦΠΑ, αθξηβψο φπσο 

έλαο θαλνληθφο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο. 

Παξφια απηά, ε εηδνπνηφο δηαθνξά ζπλίζηαηαη ζην φηη απηέο νη νληφηεηεο 

κφλν πξνζπνηνχληαη πσο πξαγκαηνπνηνχλ ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο απφ ην Κ-Μ 1 

πξνο ην Κ-Μ 2. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε θαηεπζχλεηαη 

απεπζείαο ζε κηα άγλσζηε επηρείξεζε ζην Κ-Μ 3. Γεληθά, ν ηδηνθηήηεο θαη νη 

δηεπζπληέο ηνπ απνκαθξπζκέλνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ είλαη αρπξάλζξσπνη, νη 

νπνίνη ππαθνχνπλ ζηηο εληνιέο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ εκπφξνπ πνπ 

ππνθξχπηεηαη. 

Ο απνκαθξπζκέλνο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο ζπλήζσο δελ ηηκνινγεί ηνλ 

εμαθαληζκέλν έκπνξν ζην Κ-Μ 3. Γελ ππάξρεη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

εγρψξηα αγνξά θαη ζπλεπψο δελ πξνθχπηεη απψιεηα ΦΠΑ ζην Κ-Μ 2. 

Ο εμαθαληζκέλνο έκπνξνο ζην Κ-Μ 3 πξνθαιεί απψιεηα ΦΠΑ ζην Κ-Μ 3. 

 

4.2.3 Ο απνκνλσηήο 
Ο απνκνλσηήο είλαη κηα επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαλσηέο 

ηεο απάηεο γηα λα δπζρεξάλεη ηνπο πηζαλνχο ειέγρνπο ΦΠΑ. Γξα σο θαλνληθφο 

επηηεδεπκαηίαο αγνξάδνληαο θαη πξνκεζεχνληαο αγαζά θαη/ ή ππεξεζίεο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. Ο απνκνλσηήο βξίζθεηαη κεηά ηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη κε ηελ παξεκβνιή ηνπ 

κηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ θαη ηνπ κεζνιαβεηή. Δλδέρεηαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο κεζνιαβεηέο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνιαβεηή: 

 πκπεξηθνξά ζπκκνξθνχκελε κε ηελ θνξνινγία θαη ηηο πιεξσκέο: ππνβάιιεη 

πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ θαη εθπιεξψλεη ινηπέο θαλνληζηηθέο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο. 

 Καηαβνιή νθεηιψλ ΦΠΑ (θαη ινηπψλ πηζαλψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ) 

εκπξφζεζκα. 

 πλήζσο ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ΦΠΑ. 

 Ο ΦΠΑ πξνο θαηαβνιή (ΦΠΑ εθξνψλ – ΦΠΑ εηζξνψλ) είλαη ζπλήζσο πνιχ 

ρακεινχ χςνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. 

 Αλ εληνπηζηεί κηα ξαγδαία αχμεζε ηνπ ΦΠΑ εθξνψλ θαη εηζξνψλ (ν 

πιεξσηένο ΦΠΑ εμαθνινπζεί λα είλαη κηθξήο αμίαο), πηζαλφλ λα απνηειεί 

έλδεημε εκπινθήο ζε αιπζίδα εηθνληθψλ ηηκνινγήζεσλ. 

 Κάηνηθνη αιινδαπήο πξνέιεπζεο θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Ο δεχηεξνο ή επαθφινπζνο απνκνλσηήο κπνξεί επίζεο λα είλαη γλσζηφο 

επηηεδεπκαηίαο. Αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ γλσξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

απάηεο, ζπλήζσο είλαη ελήκεξνο φηη εκπιέθεηαη ζε θχθισκα απάηεο. Αλάινγα κε ηελ 

πεξηπινθφηεηα ηνπ ζρήκαηνο απάηεο, δχλαηαη λα δξνπλ αξθεηνί απνκνλσηέο ζε έλα 

θχθισκα απάηεο ηχπνπ MTIC ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα 

κπνξνχζε ν ίδηνο απνκνλσηήο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηέο αιπζίδεο 

ηηκνινγήζεσλ/ απάηεο ηχπνπ MTIC. 

Ο έιεγρνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ απνκνλσηή κπνξεί λα 

απνθαιχςεη πσο ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ/ ππεξεζηψλ ήηαλ ππαξθηά, ή φηη νξηζκέλεο 

κφλν εμ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ ππαξθηέο, ή φηη θαλέλα απφ ηα αγαζά/ 

ππεξεζίεο δελ ππήξμε πνηέ. Γηα λα δεκηνπξγήζεη αθφκε πεξηζζφηεξα πξνζθφκκαηα 

ζηνπο ειέγρνπο ΦΠΑ, ν απνκνλσηήο πηζαλφλ λα γίλεη αθνινχζσο εμαθαληζκέλνο 

έκπνξνο. 

4.2.4 Απνκνλσηήο πνπ παξαθσιύεη ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν 
Καηά ηνλ έιεγρν ηεο αιπζίδαο ζπλαιιαγψλ ελφο θνξνινγνχκελνπ είλαη 

αξθεηά πηζαλφ πσο έλαο εθ ησλ απνκνλσηψλ εληφο ηεο αιπζίδαο ζα απνπεηξαζεί λα 

παξαθσιχζεη ηνλ έιεγρν, είηε αξλνχκελνο λα πξνζθνκίζεη ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία 

ή απιψο κε ην λα εμαθαληζηεί. Απηνί είλαη γλσζηνί σο απνκνλσηέο πνπ 

παξαθσιχνπλ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ('blocking traders'/ 'blockers'). 

Αληηκεησπίδνληαο ηνλ απνκνλσηή πνπ παξαθσιύεη ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο: 

Δθφζνλ νη απνκνλσηέο πνπ παξαθσιχνπλ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν δελ είλαη 

εμαθαληζκέλνη αιιά απιψο αξλνχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ, πξνζπάζεζε λα ιάβεηο 

βηβιία θαη ζηνηρεία γηα πεξηφδνπο πξνγελέζηεξεο θαη κεηαγελέζηεξεο ηεο 

ειεγρφκελεο πεξηφδνπ. Απφ απηέο κπνξεί λα εμαρζεί κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηνπο 

ζπλήζεηο πξνκεζεπηέο ηνπ απνκνλσηή πνπ παξαθσιχεη ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

Δάλ ηεξείηαη απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

ηζηνξηθφ ησλ ζπλαιιαγψλ, ηφηε, ζχκθσλα θαη κε ην αλσηέξσ ζεκείν, κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί κηα εηθφλα ησλ ζπλήζσλ πξνκεζεπηψλ ηνπ απνκνλσηή πνπ παξαθσιχεη 

ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν. 

Θα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηζθέςεηο ζηνπο δηακεηαθνξείο γηα λα 

ιάβνπλ ηα ζεκεηψκαηα θαηαλνκήο (allocation notes), απφ ηα νπνία εμαθξηβψλεηαη 

απφ πνηνλ αγφξαζε ν απνκνλσηήο πνπ παξαθσιχεη ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη 

επηβεβαηψλεηαη ζε πνηνλ πνχιεζε. 

Πξέπεη λα εληνπηζηνχλ ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί θαη λα απνθηεζνχλ νη 

θηλήζεηο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

Δθαξκόδνληαο ην επηρείξεκα ησλ «παξόκνησλ γεγνλόησλ» 

Ίζσο λα είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή ελφο επηρεηξήκαηνο «παξφκνησλ 

γεγνλφησλ»/ «similar facts argument». Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη λα 

εμαθξηβσζνχλ ηα αθφινπζα: 

• Δάλ ν απνκνλσηήο πνπ παξαθσιχεη ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν έρεη ηζηνξηθφ αγνξάο 

αγαζψλ θαη/ ή ππεξεζηψλ απφ απαηεψλεο ή αλ ππάξρεη έλα επαλαιακβαλφκελν 

πξφηππν αγνξάο αγαζψλ θαη/ ή ππεξεζηψλ απφ άιινπο θνξνινγνχκελνπο, νη νπνίνη 

κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπλδένληαη κε απαηεψλεο. Θα πξέπεη λα απνδνζεί πξνζνρή ζην 

θαηά πφζν απηέο νη ζπλαιιαγέο είραλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο 

γηα ηηο νπνίεο παξαθσιχεηαη ν έιεγρνο, θαη ζε ηί έθηαζε. 

• Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε άιιεο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 

κεζνιαβεηή, είηε ζε άιιεο πεξηφδνπο, γηα παξάδεηγκα έμη κήλεο πξηλ θαη κεηά ηελ 

ειεγρφκελε πεξίνδν ΦΠΑ, ή θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ηί αλαινγία απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα αλαρζεί ζε απαηεψλα. 
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Δάλ ε ζεκαληηθή πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κεζνιαβεηή αλάγνληαη πιήξσο 

ζε απαηεψλεο, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα είραλ απηέο νη ζπλαιιαγέο 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο παξαθσιχεηαη ν έιεγρνο 

θαη ε έθηαζή ηνπο. 

Άιιεο ελδείμεηο απάηεο 

Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο, ηα ίρλε ησλ νπνίσλ λα εληνπίδνληαη 

πιήξσο, ψζηε λα απνηειέζνπλ ηε ζπγθξηηηθή βάζε, ίζσο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαζθεπαζηεί έλα επηρείξεκα «παξφκνησλ γεγνλφησλ». ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, αλ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φινη νη δπλαηνί έιεγρνη θαη έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα κέζα, 

ίζσο παξακέλεη εθηθηφ λα απνδεηρζεί ε ζχλδεζε κε ηελ θαηαζηξαηήγεζε ΦΠΑ θαη 

σο εθ ηνχηνπ, λα αξλεζεί ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ζε έλα θνξνινγνχκελν ην δηθαίσκα 

έθπησζεο θφξνπ εηζξνψλ. 

Οη θνξνινγηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππφςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο θαη απνδείμεηο, νη νπνίνη είλαη ζπλεπείο κε ηελ ρξήζε δφιηνπ 

ηερλάζκαηνο θαη ζπλεπψο, απάηεο. Οη θνξνινγηθέο αξρέο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο ηφζν ηελ χπαξμε ελφο κεζνιαβεηή πνπ παξαθσιχεη ηνλ έιεγρν φζν θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ θαη λα ηνπο ζπγθξίλεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ηνπο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ είλαη ζπλεπείο 

κε ηελ εκπινθή ζε ζρήκα πνπ έρεη ζην ζχλνιφ ηνπ επηλνεζεί. Αλ έρεη εληνπηζηεί πσο 

ν θνξνινγνχκελνο έρεη ιεηηνπξγήζεη εληφο ελφο πιαηζίνπ contra trading, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη απνδείμεηο ζρεηηδφκελεο κε άιινπο επηηεδεπκαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο απηνχ ηνπ ζρήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

κεζνιαβεηή πνπ κεηέρεη ζε δχν δηαθξηηέο αιπζίδεο ζπλαιιαγψλ εληφο ηεο ίδηαο 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ). Δθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο επαξθείο ζρεηηθέο απνδείμεηο γηα λα 

απνδεηρζεί ε χπαξμε δφιηνπ ηερλάζκαηνο, ηφηε απηέο ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ κε 

ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ απνκνλσηή πνπ παξαθσιχεη ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ απνδείμεσλ, ίζσο λα θαηαζηεί 

εθηθηφ λα δεηρζεί πσο, θαηά κεγάιε πηζαλφηεηα, νη ζπλαιιαγέο ελφο επηηεδεπκαηία 

ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ΦΠΑ. 

4.2.5 Ο κεζνιαβεηήο 
Γεληθά, ν κεζνιαβεηήο είλαη ν ηειηθφο θξίθνο θαη κηα εθ ησλ επηρεηξήζεσλ 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαλέκνληαη ηα θέξδε ηνπ ζρήκαηνο απάηεο. Οχζα 

εγθαηεζηεκέλε εληφο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο κέινπο κε ηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν, ε 

επηρείξεζε – κεζνιαβεηήο αγνξάδεη αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ ηνλ απνκνλσηή θαη ηα 

πξνκεζεχεη ζε κηα επηρείξεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά ή ζε άιιν θξάηνο κέινο. ε 

πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε, ππνβάιεη αίηεζε 

επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ πνπ θαηέβαιε γηα ηηο αγνξέο ηεο. Δπίζεο, ν κεζνιαβεηήο 

ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγεί θαη σο απνκνλσηήο. Μπνξεί, ιφγνπ ράξηλ, λα δηελεξγεί κε 

άιινπο επηηεδεπκαηίεο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε απάηε, εληφο ηνπ ίδηνπ 

θξάηνπο κέινπο. Δάλ πξαγκαηνπνηεί παξαδφζεηο ζε ρακειέο ηηκέο ζηελ εγρψξηα 

αγνξά, ηφηε ζα θαηαβάιεη ηελ ακειεηέα δηαθνξά κεηαμχ ΦΠΑ εθξνψλ θαη εηζξνψλ 

ζηελ θνξνινγηθή Γηνίθεζε. Υάξε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ (εθνχζηα ή κε) ζε έλαλ 

κεραληζκφ απάηεο ΦΠΑ ηχπνπ MTIC, ν κεζνιαβεηήο ζπλήζσο εηζπξάηηεη θέξδε πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ απάηε πνπ δηέπξαμε ν εμαθαληζκέλνο έκπνξνο θαη ε νπνία 

νξγαλψζεθε απφ ηνλ ίδην, ηελ αξρηθή επηρείξεζε ή αθφκε θαη απφ θάπνην πξφζσπν 

εθηφο ηεο αιπζίδαο. Καη‟ αλψηαην, δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο κεζνιαβεηήο αλά θξάηνο 

κέινο. Δληνχηνηο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηέρνπλ ζηελ αιπζίδα 

ζπλαιιαγψλ πεξηζζφηεξα απφ δχν θξάηε κέιε, κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

αιπζίδα ζπλαιιαγψλ πεξηζζφηεξνη κεζνιαβεηέο ζε δηάθνξα θξάηε κέιε. 
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4.2.6 Η «Αξρηθή επηρείξεζε» 
Ση είλαη ε «Αξρηθή επηρείξεζε»; 

Αξρηθή επηρείξεζε είλαη έλαο επηηεδεπκαηίαο πνπ κεηέρεη ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ΦΠΑ ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

Οη αθφινπζνη ηχπνη επηηεδεπκαηηψλ κπνξεί λα δξνπλ σο αξρηθέο επηρεηξήζεηο: 

 Δπηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί απνθηήζεηο 

 Απνκνλσηέο 

 Απνζηνιείο/κεζνιαβεηέο (επηηεδεπκαηίεο πνπ εμάγνπλ εληφο ηεο Δ.Δ.) θαη 

 Δπηηεδεπκαηίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ παξαδφζεηο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ ζε 

άιια θξάηε κέιε. 

Πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ θαλνληθψλ ζπλαιιαγψλ ηχπνπ MTIC 

είλαη ζπρλά παξφληα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξρηθέο 

επηρεηξήζεηο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζπρλά ζα θαίλεηαη πσο 

είλαη πξντφλ δφιηνπ ηερλάζκαηνο θαη ελδερνκέλσο ζα απέρεη ζεκαληηθά απφ ηελ 

εκπνξηθή πξαθηηθή πνπ επηθξαηεί ζε ζπλζήθεο πιήξνπο αληαγσληζκνχ. 

«Αξρηθή επηρείξεζε»: Σύπνη εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οη αθφινπζνη ηχπνη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αξρηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο ηέηνηνη, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη απψιεηα ΦΠΑ ζην 

εκπιεθφκελν θξάηνο κέινο. 

Αγαζά πνπ εκπνξεχνληαη ζε έλα θξάηνο κέινο πξηλ ηελ εμαγσγή 

Σα αγαζά πσινχληαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ εληφο ελφο θξάηνπο κέινπο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απνκνλσηέο πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ 

ηεο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ απφθηεζε θαη ηνπ απνζηνιέα. Άιιεο θνξέο, 

ηα αγαζά πσινχληαη απεπζείαο απφ ηελ επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ απφθηεζε 

ζηνλ απνζηνιέα. Σφηε, ηα αγαζά ζα κεηαπσιεζνχλ είηε ζε κηα αξρηθή επηρείξεζε είηε 

ζε κηα επηρείξεζε πνπ δειψλεη αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. Κάπνηα ζηηγκή, αξγφηεξα ζηελ αιπζίδα, ζα ππάξρεη έλαο 

εμαθαληζκέλνο έκπνξνο ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο. 
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Σα αγαζά εηζέξρνληαη ζε έλα θξάηνο κέινο θαη ελ ζπλερεία απνηεινχλ 

αληηθείκελν άκεζεο παξάδνζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηε Δ.Δ 

Πξφθεηηαη γηα κηα παξαιιαγή, φπνπ ηα αγαζά απνθηψληαη ή εηζάγνληαη ζε έλα 

θξάηνο κέινο αιιά δελ ππάξρνπλ παξαδφζεηο (ή ζπλαιιαγέο ηνπ κεζνιαβεηή) εληφο 

απηνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο. Ζ αξρηθή επηρείξεζε δειψλεη θαη αηηείηαη επηζηξνθήο 

θφξνπ επί ησλ απνθηήζεσλ ή ΦΠΑ εηζαγσγψλ θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε πνζνχ ΦΠΑ 

ζρεηίδεηαη κε ηα γεληθά ηεο έμνδα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. ηε ζπλέρεηα, ηα αγαζά 

απνζηέιινληαη είηε ζε κηα αξρηθή επηρείξεζε ή ζε έλαλ εμαθαληζκέλν έκπνξν ζε 

άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. 

 
 

Σα αγαζά εηζάγνληαη θαη αθνινχζσο παξαδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ζην 

πιαίζην ηεο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο  

Έλαο επηηεδεπκαηίαο εηζάγεη αγαζά απφ ηξίηε ρψξα. Σα αγαζά εηζέξρνληαη ζην 

θξάηνο κέινο γηα άκεζε παξάδνζε ζε επηηεδεπκαηία ζε άιιν θξάηνο κέινο. Ο 

επηηεδεπκαηίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εηζαγσγή θάλεη ρξήζε ηεο ηεισλεηαθήο 

δηαδηθαζίαο  πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη πσο ν επηηεδεπκαηίαο Δ.Δ. πνπ ιακβάλεη ηα 

αγαζά (ε επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ ηειηθή απφθηεζε ζην θξάηνο κέινο 2) ζα 

δειψζεη ΦΠΑ επί ησλ απνθηήζεσλ. Παξφια απηά, ν ζπγθεθξηκέλνο επηηεδεπκαηίαο 

(ν πειάηεο ηνπ εηζαγσγέα) ζα εμαθαληζηεί θαη δελ ζα δεισζεί ΦΠΑ. 

 

Αρχική επιχείρηςη 

Κ-Μ 2 

Εξαφανιςμζνοσ 

ζμποροσ 

Κ-Μ 3 

Προμηθευτήσ Ε.Ε. 

Κ-Μ 1 
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4.2.7 Δπαγγεικαηίεο αρπξάλζξσπνη 
Ωο αρπξάλζξσπνο λνείηαη θάπνηνο πνπ επηζηξαηεχεηαη απφ ηνλ εγθιεκαηηθφ 

εγθέθαιν (ην/ηα πξφζσπν/α πνπ ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ ην ζρήκα απάηεο), 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαιιαγέο, ππφ ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ εγθιεκαηηθνχ εγθεθάινπ θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. 

Δπαγγεικαηίεο αρπξάλζξσπνη ζπρλά νξίδνληαη σο δηαρεηξηζηέο/ δηεπζπληέο ζε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο επηρεηξήζεηο. 

ηαλ ε απάηε ηχπνπ MTIC ήηαλ ζηα ζπάξγαλα, νη εγθιεκαηηθνί εγθέθαινη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο αρπξάλζξσπνπο σο βηηξίλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά απηνί νη 

αρπξάλζξσπνη γλψξηδαλ απφ ειάρηζηα έσο ηίπνηα ζρεηηθά κε ηα εκπνξεπφκελα 

αγαζά, ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραληζκνχ απνθηήζεσλ ή απνζηνιψλ θ.ιπ.. Πεξηνξίδνληαλ ζην λα ελεξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ είραλ ιάβεη θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Απηφ ήηαλ πεγή 

πξνβιεκάησλ γηα ηνλ εγθιεκαηηθφ εγθέθαιν, φηαλ νη αρπξάλζξσπνη θαινχληαλ λα 

παξάζρνπλ απνδείμεηο θαηά ηελ εμέηαζε κηαο πξνζθπγήο, θαζψο γηλφηαλ ζχληνκα 

πξφδειν πσο δελ γλψξηδαλ ηίπνηα γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζπλεπψο δελ έπεηζαλ γηα 

ηελ αμηνπηζηία ηνπο, φηαλ απνπεηξνχληαη λα παξνπζηαζηνχλ σο δηαρεηξηζηέο κηαο 

πξαγκαηηθήο εκπνξηθήο επηρείξεζεο. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, νη εγθιεκαηηθνί 

εγθέθαινη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αρπξάλζξσπνπο πνπ γίλνληαη πην πηζηεπηνί θαη 

είλαη ζε ζέζε λα επηδείμνπλ κηα θαηαλφεζε ηεο επηρείξεζεο πνπ θηινδνμνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ. Απηνί νη λένη αρπξάλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπδεηήζνπλ γηα 

ηελ επηρείξεζε ζε έλα πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθφ επίπεδν, πξνζδίδνληαο ζηνπο 

εαπηνχο ηνπο αιιά θαη ζηελ επηρείξεζε έλα επίζηξσκα αμηνπηζηίαο θαη ηαπηφρξνλα 

παξέρνληαο ζηνπο εγθιεκαηηθνχο εγθεθάινπο κηα αζπίδα σο πξνθάιπκκα. 

 

 

 

 

Ο εηζαγσγέαο ή θνξνινγηθφο 

αληηπξφζσπνο πνπ θάλεη ρξήζε 

ηεο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο 

Κ-Μ 1 

Δμαθαληζκέλνο 

έκπνξνο Δ.Δ. 

Κ-Μ 2 

Με- Δ.Δ. 

Πξνκεζεπηήο 

Σξίηε ρψξα 

Σα αγαζά κπνξεί 

λα κελ πεξάζνπλ 

απφ ηελ αξρηθή 

επηρείξεζε 
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4.3 Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απάηεο εμαθαληζκέλνπ εκπόξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο 
ια ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ΦΠΑ ηχπνπ MTIC. Άκεζν ζχκα απηήο είλαη ηα 

δεκφζηα έζνδα, ηα νπνία απνζηεξνχληαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ΦΠΑ 

εμαηηίαο ηεο νξγαλσκέλεο απάηεο ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ. Έλα άιιν ζχκα, έκκεζν απηή 

ηε θνξά, ηεο νξγαλσκέλεο απάηεο ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ είλαη ν θνξνινγνχκελνο, ζην 

κέηξν πνπ θαηαβάιιεη έλαλ θφξν πνπ πνηέ δελ θηάλεη ζηα ηακεία ηνπ Κξάηνπο. Απηή 

ε απψιεηα ΦΠΑ ίζσο λα αληηζηαζκηζηεί απφ ην Κξάηνο κέζσ ηεο επηβνιήο 

πςειφηεξνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηβαξχλεη ηνλ 

έληηκν θνξνινγνχκελν. 

Οη δηνξγαλσηέο ηεο απάηεο ΦΠΑ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ έλα αζέκηην 

πιενλέθηεκα εληφο ησλ αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ. Ζ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

ζηξεβιψλεηαη θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη έληηκνη έκπνξνη έξρνληαη πηζαλφλ αληηκέησπνη 

κε κηα δχζθνιε απφθαζε: λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ή λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 

απάηε, θαζψο νη δηνξγαλσηέο ηεο απάηεο ζα απνπεηξαζνχλ λα εκπιέμνπλ ηνπο 

ππάξρνληεο παίθηεο ηεο αγνξάο ζηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπο θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα ηνπο 

απνδνζνχλ επζχλεο. 

Ζ απάηε ηχπνπ MTIC κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, 

πνπ ίζσο φκσο δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε. Γελ είλαη απαξαίηεην λα ζπληξέρνπλ φια 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε εληνπηδφκελε απάηε ηχπνπ MTIC ή ζε θάζε επηρείξεζε 

ζηελ αιπζίδα. 

Γηεζλήο θύζε 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ εηθνληθψλ εμαγσγψλ, εηθνληθψλ 

ελδνθνηλνηηθψλ 

παξαδφζεσλ θαη θινπήο ηνπ ΑΦΜ/ ΦΠΑ, απηνχ ηνπ ηχπνπ ε απάηε δελ κπνξεί λα 

δηαπξαρζεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη πξέπεη λα εκπιέθνληαη θαη‟ ειάρηζην δχν θξάηε 

κέιε θαη κία ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε. 

 Δκπινθή πνιιώλ κεξώλ 

Παξφιν πνπ ε απάηε κπνξεί λα νξγαλσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη απφ έλαλ 

κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ, απαηηείηαη πιεζψξα ζπκκεηερφλησλ ζηα ζρήκαηα απάηεο 

ΦΠΑ ηχπνπ MTIC, νχησο ψζηε λα δηακνηξαζηνχλ ηα θέξδε, λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

επζχλε θαη λα δπζρεξαλζεί ν θνξνινγηθφο ή αζηπλνκηθφο ή δηθαζηηθφο έιεγρνο. 

 Σαρεία αιιαγή πξνκεζεπηώλ θαη πειαηώλ 

Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ δξψλησλ ζε θπθιψκαηα απάηεο ηχπνπ MTIC, νη νπνίνη 

δηαπξάηηνπλ ηελ απάηε, π.ρ. νη εμαθαληζκέλνη έκπνξνη, είλαη πνιχ ζχληνκε ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα απνηξέςνπλ ηελ έξεπλα γηα εμεχξεζε πηζαλψλ ζπλδέζκσλ κε ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ κεηέρνπλ ζε απηή ηελ ζπκπαηγλία ή αθφκε θαη κε ηνπο 

πξαγκαηηθνχο δηνξγαλσηέο απηήο. 

 Κακία δήισζε θαη/ ή πιεξσκή Φ.Π.Α 

Σν θέξδνο απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απάηεο MTIC πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

κε δεισζέληα θαη ηνλ κε θαηαβιεζέληα ζην Κξάηνο ΦΠΑ. Απηή αθξηβψο ε απνπζία 

ΦΠΑ παξέρεη ζηνπο απαηεψλεο έλα εκπνξηθφ πιενλέθηεκα ζηηο εμφρσο 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο (θηλεηά ηειέθσλα, απηνθίλεηα, εμαξηήκαηα κνλάδαο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή). 

Ρνή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

Οξηζκέλα αγαζά ή ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο είλαη πην επηζθαιή απφ άιια, αλ θαη 

ζεσξεηηθά, φια ηα είδε αγαζψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ απάηε ηχπνπ 

MTIC θαη νη απαηεψλεο κπνξνχλ ηαρχηαηα θαη εχθνια λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο 
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δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εθφζνλ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δνκέο απάηεο (αρπξάλζξσπνη, 

εμαθαληζκέλνη έκπνξνη…). Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί φηη νξηζκέλα ζρήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηελ αγνξά ή ηελ πψιεζε θαλελφο αγαζνχ, παξά κφλν κε ηε ξνή 

ηηκνινγίσλ θαη ρξεκάησλ. Απφ ην 2009, αθφκε θαη νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ θπθιηθή απάηε ηχπνπ θαξνπδέι, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην εκπφξην 

δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Μέζνδνη πιεξσκήο 

πρλά νχζεο δηαθξηηέο απφ ηε ξνή ησλ αγαζψλ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή κπζηηθφηεηα: νη πιεξσκέο κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη νη ηξαπεδηθέο κεηαθνξέο ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηξίησλ ρσξψλ 

είλαη ζπλήζεηο. πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη εμσρψξηεο (off shore) ηξάπεδεο. Καλνληθά ε 

ξνή ησλ ρξεκάησλ αθνινπζεί αληίζηξνθε πνξεία απφ ηελ ξνή ησλ αγαζψλ. 

Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο/ Money laundering) θαζψο θαη νη ζρεηηθέο 

έξεπλεο είλαη, σο εθ ηνχηνπ, πνιχ ρξήζηκεο αθνχ απνηεινχλ ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν γηα 

λα απνθαιπθζνχλ νη απαηεψλεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ιακβάλνπλ ρψξα νη 

απνθαινχκελεο πιεξσκέο απφ ηξίην κέξνο, φπνπ νη πιεξσκέο δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αγνξαζηή αιιά απφ θάπνηνλ άιιν, ζπρλά έλαλ 

απνκαθξπζκέλν ζηελ αιπζίδα επηηεδεπκαηία ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απφ έλαλ 

επηηεδεπκαηία εθηφο ηεο αιπζίδαο. Μηα λέα ηάζε είλαη ε ρξήζε ησλ πιαηθφξκσλ 

πιεξσκψλ.  

Μηθξό ππόινηπν ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ 

Απηφ ζπκβαίλεη παξά ην γεγνλφο πσο ηεξάζηηα πνζά δηαθηλνχληαη κέζσ 

απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ. Σα πνζά παξακέλνπλ γηα ειάρηζην δηάζηεκα ζηνλ 

ινγαξηαζκφ. Κακία άιιε πιεξσκή δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ, παξά κφλν απηέο πνπ αθνξνχλ ζην εκπφξην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ 

θαη/ ή ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απάηε ΦΠΑ. Οη εκπιεθφκελνη πνπ 

ρξεηάδνληαη ρξήκαηα πξνηνχ παξαιάβνπλ ηα αγαζά, απνηεινχλ δείθηε χπνπηεο 

ζπλαιιαγήο. 

Πεξηζώξηα θέξδνπο 

Σα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη (ζρεηηθά) κηθξά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο αιπζίδαο θαη ζπρλά ζπλίζηαληαη ζε ζηαζεξά πνζά. 

Κακία δηαπξαγκάηεπζε ηηκήο δελ ιακβάλεη ρψξα. Ο εμαγσγέαο είζηζηαη λα ιακβάλεη 

έλα κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο, παξφιν πνπ δελ έρεη θακία πξνζηηζέκελε 

νηθνλνκηθή αμία ζηελ ζπλαιιαγή. 

Σηκνιόγηα θαη αζθάιηζε 

πλήζσο δελ ππάξρεη απφδεημε χπαξμεο επίζεκσλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Σα αγαζά ζπλήζσο δελ αζθαιίδνληαη παξά ηελ πςειή ηνπο αμία. Λφγσ απηνχ, δελ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα αγαζά είλαη 

ειαηησκαηηθά, έρνπλ ππνζηεί δεκηά ή θιαπνχλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο, γηα 

ηα άηνκα πνπ θηλνχλ ηα λήκαηα ηεο απάηεο, ηα αγαζά δελ έρνπλ ηελ ζεκαζία πνπ ζα 

είραλ γηα ηνπο λνκνηαγείο επηηεδεπκαηίεο. 

Σηκνιόγηα θαη εκπνξηθά έγγξαθα 

Ο επηηεδεπκαηίαο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηηκνιφγην ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία. Σεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο παξαγγειίεο, ζπλήζσο πξνεγνχληαη έξεπλεο γηα ηηο ηηκέο θαη 

απνζαθήληζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ, αληίζηνηρα. Απηά ζπλήζσο γίλνληαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φπσο θαη ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αγαζψλ 

αιιά θαη νη δηεπζεηήζεηο γηα ηελ παξάδνζε. Απηά αθνινπζνχληαη απφ έλα δειηίν 
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παξάδνζεο πνπ θέξεη ππνγξαθή, κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε παξάδνζε ησλ 

αγαζψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ εγγπήζεηο θαη επηζηνιή δηακαξηπξίαο. 

Απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν, ε παξάδνζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

κηαο επηρείξεζεο logistics θαη ε εληνιή απνδέζκεπζεο λα δίδεηαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ 

ηδηνθηήηε. 

Πηώζε ηηκήο 

Δληφο ηεο αιπζίδαο ζπλήζσο παξαηεξείηαη κηα πηψζε ηεο ηηκήο. Δπί 

παξαδείγκαηη, έλαο επηηεδεπκαηίαο αγνξάδεη ηα αγαζά γηα € 100 ζε άιιν θξάηνο 

κέινο (κε κεδεληθφ ζπληειεζηή) θαη πσιεί ηα αγαζά έλαληη € 90. Ζ πηψζε ηεο ηηκήο 

ζπλήζσο ζεκεηψλεηαη φηαλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο πσινχληαη απφ ηνλ 

εμαθαληζκέλν έκπνξν. Πξφθεηηαη γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία δελ πξφθεηηαη λα 

θαηαβάιεη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηνλ ΦΠΑ πνπ ρξεψλεη επί ησλ ηηκνινγίσλ ηεο. 

Δμαηηίαο ηνπ φηη δελ πιεξψλεη ΦΠΑ ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, ν εμαθαληζκέλνο 

έκπνξνο εμαθνινπζεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνθφκηζεο (κηθξνχ) θέξδνπο, παξά ηελ 

απψιεηα ζηελ ηηκή. 

 Κπθιηθόηεηα 

Σα αγαζά αιιάδνπλ ρέξηα ζην θχθισκα θαξνπδέι αξθεηέο θνξέο, είηε 

δηακέζνπ ησλ ίδησλ εκπφξσλ [ην νπνίν κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηηο 

θαηαρσξεζείζεο δηεζλείο ηαπηφηεηεο εμνπιηζκνχ θηλεηήο ηειεθσλίαο (International 

Mobile Equipment Identity number/IMEI numbers) ή ηνπο αξηζκνχο ησλ θηβσηίσλ ή 

δηακέζνπ ησλ ίδησλ θξαηψλ (ην νπνίν κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο 

ζθξαγίδεο πνπ θέξνπλ ηα θηβψηηα). Απηή ε θπθιηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

πξνζέδσζε ζε απηφλ ηνλ ηχπν απάηεο ηελ νλνκαζία ηνπ: απάηε ηχπνπ θαξνπδέι. 

 Αξλεηηθέο πεξηνδηθέο δειώζεηο Φ.Π.Α. 

Ζ ηειηθή εγρψξηα επηρείξεζε είλαη είηε εμαγσγέαο είηε κεζνιαβεηήο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο ή εμαγσγέο. Απηέο νη παξαδφζεηο 

θνξνινγνχληαη κε κεδεληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ. Σν γεγνλφο φηη ν εμαγσγέαο αγφξαζε 

ηα αγαζά κε ΦΠΑ, ζπλεπάγεηαη αξλεηηθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. 

 Όγθνο Πσιήζεσλ 

Ζ απάηε ηχπνπ θαξνπδέι εληνπίδεηαη θπξίσο ζην ρνλδξηθφ εκπφξην. 

 Νενεηζεξρόκελνη επηηεδεπκαηίεο 

ε κηα αιπζίδα απάηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά λένη επηηεδεπκαηίεο ή 

επηρεηξήζεηο πνπ επαλεθθίλεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Δπίζεο παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ππαξθηέο επηρεηξήζεηο λα αξρίζνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηξφπν 

δηαθνξεηηθφ απ‟ φηη ζπλήζε εκπνξηθή πξαθηηθή ηνπο. 

Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηαρύηεηα 

Σφζν νη λένη επηηεδεπκαηίεο φζν θαη νη ππαξθηέο επηρεηξήζεηο πνπ 

εηζέξρνληαη ζην παξάλνκν εκπφξην, επηδηψθνπλ κηα δπζζεψξεηε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ εληφο κηαο ηδηαίηεξα ζχληνκεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Σν εκπφξην αθνινπζεί πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, ηα αγαζά πσινχληαη ακέζσο ζηνλ 

επφκελν αγνξαζηή, νη επηηεδεπκαηίεο δελ δηαηεξνχλ απφζεκα θαη, ζπλήζσο, ε 

εμεχξεζε ηνπ αγνξαζηή πξνεγείηαη ηεο αγνξάο ησλ αγαζψλ. 

 Απνπζία επηρεηξεκαηηθήο δνκήο 

Ηζηνξηθά, φηαλ δηαπξάηηεηαη απάηε ηχπνπ θαξνπδέι, πνιιέο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ πξνζιάβεη ιίγνπο ή θαη θαζφινπ ππαιιήινπο, παξφιν πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπο είλαη εθάκηιινο εηαηξεηψλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

πρλά, νη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα αιπζίδα απάηεο δελ κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ. Οη επηθνηλσλίεο ιακβάλνπλ ρψξα κέζσ δηαδηθηχνπ, δηεπζχλζεσλ 

αιιεινγξαθίαο hotmail θαη αξηζκψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Γελ ππάξρεη θπζηθφο 

ηφπνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνζήθε, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θ.ιπ. 
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Απνπζία κεηαθνξάο 

Σα αγαζά παξακέλνπλ απνζεθεπκέλα ζε δηακεηαθνξείο, ελψ παξάιιεια 

πσινχληαη αιιεπάιιειεο θνξέο. Απηφ ζπληειεί ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. 

 Λαλζαζκέλεο πξνδηαγξαθέο 

Σα αγαζά ζπρλά δελ δηαζέηνπλ ηηο ζσζηέο πξνδηαγξαθέο ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία παξαδίδνληαη (γηα παξάδεηγκα, θηλεηά ηειέθσλα κε ιάζνο ηχπν θηο ζηνπο 

θνξηηζηέο). 

Γλώζε ησλ κεζόδσλ εξγαζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

Οη απαηεψλεο είλαη πνιχ θαιά θαηαηνπηζκέλνη ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Γηνίθεζεο θαη πξνζαξκφδνληαη: ηα ζρήκαηα 

απάηεο ηεινχλ ζε δηαξθή θίλεζε θαη εμέιημε ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο αδπλακίεο 

έθαζηνπ θξάηνπο κέινπο θαη ηεο λνκνζεζίαο. 

 Απνπζία απνδείμεσλ γηα δηαπξαγκάηεπζε ηηκώλ 

Απνπζία κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, άιισλ ζπκβνιαίσλ κε 

ηνλ πξνκεζεπηή 

Γηαρεηξηζηέο 

πρλά πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο πνπ δηακέλνπλ εθηφο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε θαη νη νπνίνη δηαζέηνπλ ειάρηζηεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ. 

 

4.4 Παξαδείγκαηα άιισλ κνξθώλ απάηεο εληόο ηεο απάηεο ηύπνπ 

MTIC 
4.4.1 Φεπδείο ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο/Φεπδείο εμαγσγέο εθηόο ηεο Δ.Δ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζρήκα απάηεο απνζθνπεί ζηε ζπγθάιπςε ηεο δηελέξγεηαο 

ζπλαιιαγψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, παξνπζηάδνληάο ηεο ζαλ πσιήζεηο 

απαιιαζζφκελεο ΦΠΑ πξνο άιιεο ρψξεο (ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο/εμαγσγέο). Με 

άιια ιφγηα, απηφο ν κεραληζκφο επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαδφζεσλ ζηελ 

εγρψξηα «καχξε αγνξά», ρσξίο ΦΠΑ. Απηφο ν κεραληζκφο επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία αξλεηηθψλ επηζηξνθψλ ΦΠΑ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε πιαζηψλ ηηκνινγίσλ (ηηκνιφγηα, κεηαθνξηθά 

έγγξαθα, ηεισλεηαθά έγγξαθα ζε πεξίπησζε εμαγσγψλ, αθφκε θαη παξαζηαηηθά 

πιεξσκψλ) ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ απαηεψλα. Δλίνηε, κέξνο ηεο 

απαιιαζζφκελεο ηνπ ΦΠΑ πψιεζεο ελδέρεηαη λα είλαη πξαγκαηηθφ θαη κφλν έλα 

κέξνο απηήο λα είλαη εηθνληθφ. 

Τθίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ δχν modus operandi: 

• Ζ ρξήζε κηαο (εγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν ΦΠΑ) εηθνληθήο επηρείξεζεο ζε άιιν 

θξάηνο κέινο/ Σξίηε ρσξά. Απηή ε εηθνληθή επηρείξεζε δειψλεηαη σο πειάηεο. 

Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ απάηε. ηελ πεξίπησζε 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, αθφκε θαη ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη νη παξαδφζεηο θαίλνληαη 

απζεληηθά κε ηελ πξψηε καηηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη ζπλαιιαγέο δελ 

αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

• Ζ ρξήζε ηνπ θιεκκέλνπ αξηζκνχ ΑΦΜ/ΦΠΑ ελφο ππνθείκελνπ ζηνλ θφξν πνπ 

βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο. Απηή ε κέζνδνο ζπληζηά αθφκε κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ειέγρνπ. Καηά ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν, νη ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο θαη ηα έγγξαθα- παξφιν πνπ είλαη πιαζηνγξαθεκέλα- ζπλήζσο 

θαίλνληαη ζαλ απζεληηθά. Ζ αλάιπζε πειαηψλ δελ πξνθαιεί ππνςίεο, εθηφο αλ νη 

θνξνινγηθέο αξρέο θιεζνχλ λα ηελ επαιεζεχζνπλ, π.ρ. ζε ζπλέρεηα επίζεκσλ 

αηηεκάησλ. Κπξίσο, νη ππνθείκελνη ζηνλ θφξν είλαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ν 

ΑΦΜ/ΦΠΑ ησλ νπνίσλ έρεη θιαπεί, κε κεγάινπ φγθνπ ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο. 
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Απηφ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλνλζπιεχκαηνο εηθνληθψλ θαη πξαγκαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, κε ζθνπφ λα πξνθιεζεί ζχγρπζε ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

ηαλ εληνπηζηεί ε ππφζεζε, δελ πξέπεη λα ειεγρζνχλ κφλν νη απαιιαζζφκελεο ΦΠΑ 

παξαδφζεηο. Δίλαη ζχλεζεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα είλαη εηθνληθέο- ελ κέξεη 

ηνπιάρηζηνλ- θαη νη εγρψξηεο αγνξέο. ηελ ρείξηζηε ησλ πεξηπηψζεσλ, ν απαηεψλαο 

ζα απνθνκίζεη δηπιφ φθεινο: 

Θα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ΦΠΑ επί ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ, παξαπνηψληαο ηεο θαη 

εκθαλίδνληάο ηεο ζαλ παξαδφζεηο απαιιαζζφκελεο ΦΠΑ (πξαγκαηηθέο ξνέο αγαζψλ/ 

ππεξεζηψλ) 

• Θα ππνβάιεη αίηεζε επηζηξνθήο ΦΠΑ βάζεη πιαζηψλ εγρψξησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο 

(ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξαηηέξσ εηθνληθέο απαιιαζζφκελεο ΦΠΑ πσιήζεηο) 

4.4.2 Καηάρξεζε ησλ ηξηγσληθώλ ζπλαιιαγώλ 

Οη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ απάηε ηχπνπ θαξνπδέι. Ο 

φξνο «ηξηγσληθή» ζεκαίλεη, φηη ηα αγαζά παξαδίδνληαη απεπζείαο απφ ηνλ εζληθφ 

πξνκεζεπηή ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη πσο, αλ θαη 

ιακβάλνπλ ρψξα δχν παξαδφζεηο ΦΠΑ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηξηγσληθή 

αιπζίδα, ππάξρεη κφλν κία θπζηθή κεηαθνξά ησλ αγαζψλ. 

Οη ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα εληφο ελφο θξάηνπο κέινπο, αιιά 

θαη ζην πιαίζην ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Θα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ΦΠΑ επί ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ, παξαπνηψληαο ηεο θαη 

εκθαλίδνληαο ηεο ζαλ παξαδφζεηο απαιιαζζφκελεο ΦΠΑ (πξαγκαηηθέο ξνέο αγαζψλ/ 

ππεξεζηψλ) 

Θα ππνβάιεη αίηεζε επηζηξνθήο ΦΠΑ βάζεη πιαζηψλ εγρψξησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο 

(ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξαηηέξσ εηθνληθέο απαιιαζζφκελεο ΦΠΑ 
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πσιήζεηο/αγαζά). 

 
Αλαθεξφκαζηε ζε ηξηγσληθή ζπλαιιαγή, φηαλ ηα αγαζά πσινχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε A ζε κηα ελδηάκεζε επηρείξεζε B, ε νπνία πνπιά ηα αγαζά ζηνλ ηειηθφ 

αγνξαζηή Γ θαη ηα αγαζά κεηαθέξνληαη απεπζείαο απφ ηελ επηρείξεζε A ζηελ 

επηρείξεζε Γ. Φπζηθά κπνξεί λα 

ππάξμνπλ παξαδφζεηο πξηλ ηελ A θαη κεηά ηελ Γ, αιιά απηέο νη παξαδφζεηο δελ 

απνηεινχλ κέξνο ηεο ηξηγσληθήο, γηαηί νπζηψδεο γλψξηζκα κηαο ηξηγσληθήο 

ζπλαιιαγήο είλαη ην γεγνλφο πσο ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη θαηεπζείαλ απφ ηελ 

A ζηε Γ. Αλ ε ελδηάκεζε επηρείξεζε είλαη εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν ηνπ θξάηνπο 

κέινπο 1, ε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζπλίζηαηαη ζηελ παξάδνζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ηεο ελδηάκεζεο επηρείξεζεο (ζην θξάηνο κέινο 1) θαη ηνπ 

πειάηε (ζην θξάηνο κέινο 3). Δάλ φκσο ε ελδηάκεζε επηρείξεζε είλαη εγγεγξακκέλε 

ζην κεηξψν ηνπ θξάηνπο κέινπο 3,ε ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

παξάδνζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή (ζην θξάηνο κέινο 1) θαη 

ηεο ελδηάκεζεο επηρείξεζεο (ζην θξάηνο κέινο 3). ε κηα ηξηγσληθή αιπζίδα, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο απινπζηεπκέλεο ηξηγσληθήο ζπλαιιαγήο 

(άξζξν 141 Οδεγίαο ΦΠΑ): ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ελδηάκεζε επηρείξεζε δελ 

ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζην κεηξψν ΦΠΑ ηνπ θξάηνπο κέινπο 1 ή 3 θαη δελ νθείιεη 

λα πιεξψζεη ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε, επεηδή απαιιάζζεηαη. Δπίζεο δελ έρεη 

ππνρξέσζε πιεξσκήο ηεο εγρψξηαο παξάδνζεο πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, πνπ 

πιεξψλεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Πελάτησ 1 

ενδιάμεςη 

επιχείρηςη 

Πελάτησ 2 

εξαφανιςμζνοσ 

ζμποροσ 

Προμηθευτήσ 

Σιμολόγιο 

Σιμολόγιο 

αγαθά 
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Ζ ρξήζε ηεο απινπζηεπκέλεο ηξηγσληθήο ζπλαιιαγήο είλαη δπλαηή κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηξηψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

θξαηψλ κειψλ, φπνπ ε κεηαθνξά ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ πξψηε παξάδνζε. 

ηελ απάηε ηχπνπ θαξνπδέι, νη αιπζίδεο απαξηίδνληαη θπξίσο απφ πεξηζζφηεξα απφ 

ηξία κέξε θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ησλ (απινπζηεπκέλσλ) 

ηξηγσληθψλ ζπλαιιαγψλ. Ωο απφξξνηα απηνχ, νη επηρεηξήζεηο ζηελ αιπζίδα 

ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζηα κεηξψα άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ζθνπνχο ΦΠΑ. 

4.4.3. Καηάρξεζε ηνπ θαζεζηώηνο πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

Σν θαζεζηψο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο εηζήρζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

δηπιή θνξνιφγεζε ζε θαζνξηζκέλα αγαζά, ηα νπνία έρνπλ ήδε ηεζεί εθηφο ηνπ 

εκπνξηθνχ θπθιψκαηνο. Δηδηθφηεξα, εθαξκφδεηαη ζε ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

κεηαρεηξηζκέλα αγαζά θαη θαηά θχξην ιφγν, ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ 

απηνθηλήησλ. χκθσλα κε απηφ ην θαζεζηψο, ε θνξνιφγεζε κε ΦΠΑ πεξηνξίδεηαη 

ζην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ιηαλνπσιεηήο απηνθηλήησλ ζηελ 

πεξίπησζε κεηαρεηξηζκέλνπ νρήκαηνο (ήηνη νρήκαηνο πνπ είλαη παιαηφηεξν ησλ έμε 

κελψλ θαη έρεη δηαλχζεη πεξηζζφηεξα απφ 6.000 ρηιηφκεηξα), πνπ αξρηθά πσιήζεθε 

απφ κε- επηηεδεπκαηία θαη γηα ην νπνίν δελ έρεη αζθεζεί ην δηθαίσκα έθπησζεο. 

Σν θαζεζηψο πεξηζσξίνπ θέξδνπο κπνξεί λα εθαξκνζηεί, φηαλ ν θνηλνηηθφο 

πξνκεζεπηήο είλαη: 

 Ηδηψηεο θαηαλαισηήο 

 Δπηηεδεπκαηίαο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο 

 Κνηλνηηθφο θνξνινγνχκελνο πνπ ππάγεηαη ζε θαζεζηψο δηθαηφρξεζεο 

(franchise) ζην θξάηνο κέινο απηνχ 

 Φνξνινγνχκελνο πνπ έρεη εθαξκφζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην θαζεζηψο 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 
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Απηή ε απαιιαγή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο λα αμηψζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηε βάζε 

επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. Απηφ παξέρεη ζηνλ επηηεδεπκαηία έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ζε κηα εμφρσο αληαγσληζηηθή αγνξά. Πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 

ππαγσγή ζε απηφ ην θαζεζηψο, ζα εθδνζεί είηε απφ ηνλ έκπνξν απηνθηλήησλ ζην 

θξάηνο κέινο 1 ή ηνλ ιηαλνπσιεηή απηνθηλήησλ ζην θξάηνο κέινο 2, έλα εηθνληθφ 

ηηκνιφγην ην νπνίν ζα θέξεη ηελ έλδεημε πεξί ππαγσγήο ζην θαζεζηψο πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο. 

Υξήζε απηήο ηεο απαιιαγήο δχλαηαη επίζεο λα γίλεη απφ νξηζκέλνπο θαηαζθεπαζηέο 

απηνθηλήησλ θαη/ ή ιηαλνπσιεηέο απηνθηλήησλ πξνθεηκέλνπ λα μεπνπιήζνπλ 

απνζέκαηα θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ (ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ έμε κελψλ ή πνπ 

έρνπλ δηαλχζεη ιηγφηεξα απφ 6000 ρηιηφκεηξα), πξνθαζηδφκελνη πσο ηα απηνθίλεηα 

απηά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηαρεηξηζκέλα. 

Γελ είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζην θαζεζηψο πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νρεκάησλ πνπ πσινχληαη εληφο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηαμηλνκεζεί γηα πεξηζζφηεξνπο 

απφ έμη κήλεο ελψ παξάιιεια έρνπλ δηαλχζεη πεξηζζφηεξα απφ 6.000 ρικ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απαηηείηαη κηα αμηνιφγεζε απφ ηνλ θνξνινγνχκελν- κεηαπσιεηή 

Τελικόσ πελάτησ 

Απομονωτήσ 

Υποκείμενοσ ςτο φόρο ζμποροσ αυτοκινήτων 

Υποκείμενοσ ςτο φόρο 

ζμποροσ αυτοκινήτων 

Εταιρεία ενοικιαςτών / Λιανοπωλητήσ αυτοκινήτων / Καταςκευαςτήσ 

αυτοκινήτων 
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ψζηε λα δηαπηζησζεί, θαηά πεξίπησζε, πνην είλαη ην θαζεζηψο πνπ είλαη ζσζηφ λα 

εθαξκνζηεί. Σν βάξνο ηνπ ειέγρνπ βξίζθεηαη ζηνλ πειάηε πνπ πξέπεη λα δηελεξγήζεη 

κηα επίζεκε αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαθξηβψζεη πνην είλαη ην νξζφ θαζεζηψο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί. 

Οη εζληθέο αξρέο ζα πξέπεη λα θαηαθχγνπλ ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία γηα λα εληνπίζνπλ 

θαη λα ειέγμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αιιά 

θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην νξζφ θαζεζηψο ΦΠΑ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί. 

4.4.4 Καηάρξεζε ηεο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο 42.00 

4.4.4.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

Σα αγαζά πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δ.Δ. απφ ηξίηεο ρψξεο επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ θαηά 

ηελ εηζαγσγή. Ζ εκθάληζε απάηεο ΦΠΑ είλαη πηζαλή, φηαλ ζπληξέρνπλ ηα αθφινπζα: 

• Τπνηηκνιφγεζε ησλ αγαζψλ 

• Καηάρξεζε ηεο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο (CPC) 42xx θαη 63xx (+ Τπνηηκνιφγεζε) 

• Υξήζε εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηελ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία 40xx 

(+Τπνηηκνιφγεζε) 

ε απηφ ην ζηάδην, νη ηεισλεηαθέο αξρέο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ. 

Παξφια απηά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ηεισλεηαθέο αξρέο δελ δηαζέηνπλ πξφζβαζε 

ζε θνξνινγηθά δεδνκέλα (θαη ην αληίζηξνθν) θαη ν έιεγρνο ησλ επηζθαιψλ 

ζπλαιιαγψλ θαζίζηαηαη αλαπνηειεζκαηηθφο. 

πλεπψο, ε ζπλεξγαζία ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζε εζληθφ επίπεδν 

ρξήδεη βειηηψζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο, φπσο: 

• Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηδηαίηεξα επηζθαιή αγαζά, επηρεηξήζεηο θαη 

πξφζθαηεο εμειίμεηο 

   o Απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ 

   o Απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ 

• Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε άθπξνπο/ θιαπέληεο ΑΦΜ/ΦΠΑ 

• Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε εμαθαληζκέλνπο εκπφξνπο 

4.4.4.2 Σεισλεηαθή Γηαδηθαζία (CPC) 42xx θαη 63xx 

Οη ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ είζνδν ησλ αγαζψλ ζηελ 

Δπξσπατθή αγνξά, κέζσ ελφο θξάηνπο κέινπο, ελψ ηα αγαζά απηά πξννξίδνληαη γηα 

άιιν θξάηνο κέινο απνηεινχλ έλαλ ηνκέα θνηλνχ ηεισλεηαθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 4.4.4.3 Πεξηγξαθή ησλ Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

Ζ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία 42xx είλαη ην θαζεζηψο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ 

πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απαιιαγή ΦΠΑ, φηαλ ηα εηζαρζέληα αγαζά 

πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ άκεζα ζε άιιν θξάηνο κέινο. Ο ΦΠΑ νθείιεηαη ζην 

θξάηνο κέινο πξννξηζκνχ. Σνλ Ηαλνπάξην 2011 ηέζεθε ζε ηζρχ ε Οδεγία αξηζ. 

2009/69/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ηξνπνπνηνχζε ηελ Οδεγία ΦΠΑ αξηζ. 2006/ 112. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε Οδεγία εηζήρζε κηα δεχηεξε παξάγξαθνο ζην Άξζξν 143 ηεο 

Οδεγίαο ΦΠΑ, ε νπνία ζεζκνζεηεί ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο απαιιαγήο ΦΠΑ 

επί ησλ εηζαγσγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία 42xx. 

Γηα λα γίλεη ρξήζε απηήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο, ε δηαζάθεζε πξέπεη λα 

πεξηέρεη ηα εμήο: 

• Σνλ ΑΦΜ/ ΦΠΑ ηνπ εηζαγσγέα ή ηνπ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ ζην θξάηνο 

κέινο εηζαγσγήο (πξφθεηηαη γηα ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν γίλεηαη ε θπζηθή 

εηζαγσγή ησλ αγαζψλ ζηελ ΔΔ θαη φπνπ ηα αγαζά ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία) 

θαη 

• Σνλ ΑΦΜ/ ΦΠΑ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ απφθηεζε ζην θξάηνο 
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κέινο πξννξηζκνχ (πξφθεηηαη γηα ην θξάηνο κέινο φπνπ απνζηέιινληαη ή 

κεηαθέξνληαη ηα αγαζά θαη ην νπνίν δηαθέξεη απφ θξάηνο κέινο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζαγσγή). 

•Σελ απφδεημε φηη ηα εηζαρζέληα αγαζά πξννξίδνληαη γηα κεηαθνξά ή απνζηνιή απφ 

ην θξάηνο κέινο εηζαγσγήο ζε άιιν θξάηνο κέινο. ηηο δηαηάμεηο ησλ επηκέξνπο 

θξαηψλ κειψλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη πσο απηή ε απφδεημε ζα επηδεηθλχεηαη ζηελ 

αξκφδηα αξρή κφλν θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

Ωο ηεισλεηαθφ θαζεζηψο 63xx νξίδεηαη ην θαζεζηψο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

αγαζά ηα νπνία επηζηξέθνληαη απφ κηα ηξίηε ρψξα ζηελ Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζεί απαιιαγή ΦΠΑ κε ηελ άκεζε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ ζε άιιν θξάηνο 

κέινο. Οη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο ηαπηίδνληαη 

κε απηέο ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο 42xx. 

4.4.4.4. Ννκηθή Βάζε ησλ Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ 

Άξζξν 143 δ ηεο Οδεγίαο αξηζ. 2006/112 (ΔΚ) 

• Ζ εηζαγσγή ησλ αγαζψλ πνπ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ηξίην έδαθνο ή 

ηξίηε ρψξα ζε θξάηνο κέινο 

• δηαθνξεηηθφ απφ ην θξάηνο κέινο άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε έρεη δηελεξγεζεί απφ εηζαγσγέα πνπ αλαγλσξίδεηαη 

σο ππφρξενο ηνπ θφξνπ κε βάζε ην Άξζξν 201, απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 

138. 

Άξζξν 143, δεχηεξε παξάγξαθνο, φπσο εηζήρζε απφ ηελ Οδεγία αξηζ. 2009/69/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, παξαγξ. 2. 

Άξζξν 201 ηεο Οδεγίαο 2006/112 (ΔΚ) 

• Πξφζσπν ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

Άξζξν 138 παξαγξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2006/112 (ΔΚ) 

• Απαιιαγή απφ ηνλ θφξν ησλ παξαδφζεσλ αγαζψλ 

4.4.5. Μέηξα ζε πεξίπησζε παξαηππηώλ 

Ο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη σο απφξξνηα ηεο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο 42xx είλαη φηη ν 

ΦΠΑ δελ ζα θαηαβιεζεί είηε ζην θξάηνο κέινο εηζαγσγήο είηε ζην θξάηνο κέινο 

απφθηεζεο θαη φηη ηα αγαζά ζα πσιεζνχλ ζηελ καχξε αγνξά ελφο εθ ησλ δχν θξαηψλ 

κειψλ. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο εζθαικέλνο ή άθπξνο ΑΦΜ/ ΦΠΑ, ε κεηαθνξά 

δελ απνδεηθλχεηαη, ν ηειηθφο παξαιήπηεο είλαη αλχπαξθηνο (εμαθαληζκέλνο έκπνξνο) 

ή δελ έρεη παξαιάβεη ηα αγαζά (θιεκκέλνο ΑΦΜ/ΦΠΑ), ηφηε ν ΦΠΑ νθείιεηαη ζην 

θξάηνο κέινο εηζαγσγήο. 

Δμαηηίαο απηνχ, είλαη νπζηψδεο λα παξέρεηαη αλάδξαζε (feedback) απφ ην θξάηνο 

κέινο ηειηθνχ πξννξηζκνχ πξνο ην θξάηνο κέινο εηζαγσγήο. Παξφιν πνπ νη 

ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο εηζαγσγήο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ είζπξαμε 

ΦΠΑ, ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη απφ ηε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο κέινπο 2 πξνο ηελ θνξνινγηθή δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο κέινπο 

1. Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο κέινπο εηζαγσγήο πξέπεη λα δηαβηβάζεη ζηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε παξαηππίεο. 

Οξηζκέλα θξάηε κέιε εηζήγαλ κηα εγγχεζε αλεξρφκελε ζην χςνο ηνπ ΦΠΑ εηζξνψλ 

επί ηεο εηζαγσγήο αγαζψλ κε ηελ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία 42xx. εκεηψλεηαη, φηη είλαη 

θξίζηκν λα κελ επηζηξέθεηαη απηφ ην πνζφ έσο φηνπ δεισζεί ε απφθηεζε απφ ηνλ 

ηειηθφ παξαιήπηε ή επηβεβαησζεί ηφζν ε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο- απνδέθηε φζν 

θαη ηεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ θνξνινγηθή δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ 

απνζηέιινληαη ηα αγαζά. Γεδνκέλνπ, φηη απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαξθέζεη 

αξθεηνχο κήλεο, απαηηείηαη κηα ζηελή ζπλεξγαζία θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ 

αξρψλ. 

Οξηζκέλα θξάηε κέιε δεηνχλ εγγπήζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο. Έλα εθ ησλ 
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πξνβιεκάησλ θαίλεηαη λα είλαη ην χςνο κηαο ηέηνηαο εγγχεζεο. Σνπιάρηζηνλ έλα 

θξάηνο κέινο δεηά σο εγγχεζε ην πιήξεο πνζφ ηνπ ΦΠΑ πνπ νθείιεηαη ζην θξάηνο 

κέινο πνπ παξαιακβάλνληαη ηα αγαζά. Απηφ ην κέηξν είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο θαζψο αληηκεησπίδεη ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ ζπλαιιαγψλ 

κε ηελ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία 42xx. Δλ ηνχηνηο, αλ κφλν έλα θξάηνο κέινο ή έλαο 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο θξαηψλ κειψλ έρνπλ εηζάγεη απηή ηε ξχζκηζε, ηφηε είλαη 

ππαξθηφο ν θίλδπλνο κεηαηφπηζεο ηεο απάηεο ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

4.4.6.Πιαζηά ηηκνιόγηα θαη / ή εκπνξηθά έγγξαθα 

Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί κηα παξάδνζε γηα ζθνπνχο ΦΠΑ, ή λα ηεθκεξησζεί έλα 

αίηεκα απαιιαγήο ΦΠΑ, νη ππνθείκελνη ζην θφξν ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ 

πιαζηά εκπνξηθά έγγξαθα, φπσο θνξνινγηθά ηηκνιφγηα, θηλήζεηο ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ, CMRs, παξαζηαηηθά εμαγσγήο θ.ιπ.. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία κε ηε βνήζεηα ελφο νηθηαθνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ελφο ζαξσηή θαη ηέινο, ελφο έγρξσκνπ εθηππσηή. Γηα πην 

απαηηεηηθά έγγξαθα, νξηζκέλνη δηαδηθηπαθνί ηζηφηνπνη πξνζθέξνπλ έλαληη 

ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο έλα ππφδεηγκα (template) θελνχ εγγξάθνπ, ην νπνίν 

κπνξεί λα ιεθζεί σο αξρείν θαη αθνινχζσο λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο αλάγθεο ηνπ απαηεψλα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηακεηαθέο απνδείμεηο, θηλήζεηο 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θ.ά. 

4.4.7. Πξόζθαηα εληνπηζζέληεο ηνκείο επηζθάιεηαο 

 4.4.7.1. Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο Δπηθνηλσληώλ (ECS) 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο απάηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε 

αγαζψλ. Αληηζέησο, επηδηψθεη λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο θαλφλεο ΦΠΑ πνπ αθνξνχλ ζε 

Γηεζλείο Τπεξεζίεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο (ΔΔ ή ηξίηε ρψξα) ζεσξείηαη φηη παξέρεηαη ζην θξάηνο κέινο ηνπ ιήπηε 

θαη ν ΦΠΑ δειψλεηαη απφ ηνλ πειάηε κε αληηζηξνθή ηεο επηβάξπλζεο. Απηφ έρεη ην 

ίδην απνηέιεζκα κε ηνλ θφξν απνθηήζεσλ ζηα αγαζά, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν 

«εηζαγσγέαο» ησλ ππεξεζηψλ ζα έρεη πςειή θαζαξή ππνρξέσζε θαηαβνιήο ΦΠΑ, ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ μαλά ζην ίδην θξάηνο κέινο. 

Ο φξνο ECS θαιχπηεη ηφζν ηελ εκπνξία κεηαγσγήο ρξφλνπ (ιεπηψλ) δηαζχλδεζεο, 

ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία θαζίζηαηαη εθηθηή κε ηε «Φσλή κέζσ πξσηνθφιινπ» φζν 

θαη ηα ιεπηά ρξφλνπ νκηιίαο. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ε ρξήζε ηεο θξάζεο «Υξφλνο 

νκηιίαο»/Airtime» είλαη απφ κφλε ηεο ζε έλα βαζκφ παξαπιαλεηηθή θαη εμ νξηζκνχ, 

ηερληθά αλαθξηβήο. χκθσλα κε ηελ Έλσζε ηνπ Παγθφζκηνπ πζηήκαηνο Κηλεηψλ 

Δπηθνηλσληψλ/ Global System for Mobile Communication Association ( GSMA) 

(έλαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο θαη έγθξηηνο νξγαληζκφο εκπνξίνπ γηα εηαηξείεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ, επί ηεο νπζίαο, ν νξγαληζκφο εκπνξίνπ 

ηεο βηνκεραλίαο ηειεπηθνηλσληψλ), ν νξηζκφο ηνπ «Υξφλνπ νκηιίαο»/ “Airtime» 

ζρεηίδεηαη θαζαξά θαη κφλν κε ηνλ ρξφλν πνπ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο. Ο φξνο 

δελ αθνξά ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο νχηε θξίλεηαη δφθηκν λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δξάζεο πνπ έρεη αλαιεθζεί. Ζ ρξήζε απηήο ηεο θξάζεο απφ 

ππνθείκελνπο ζην θφξν ίζσο λα απνηειεί έλδεημε φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη 

θαινί γλψζηεο ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αγνξά ρνλδξηθήο ηεο 

βηνκεραλίαο ηειεπηθνηλσληψλ, εληφο ηεο νπνίαο άιισζηε ηζρπξίδνληαη φηη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο δηεζλψλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηελ θαζηζηά ειθπζηηθφ 

ζηφρν γηα απαηεψλεο ηχπνπ MTIC. Σν εκπφξεπκα πθίζηαηαη κφλν γηα φζν δηαξθεί 

κηα ηειεθσληθή θιήζε, επνκέλσο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνθινπήο ή εληνπηζκνχ 

ησλ αγαζψλ. Σν εκπφξεπκα δελ είλαη ηδηνθηεζίαο θαλελφο, ζην κέηξν πνπ νη ρξεψζεηο 



53 
 

αθνξνχλ ζηελ ππεξεζία κεηάδνζεο ελφο ζήκαηνο δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πςεινχ φγθνπ, έλαο αξηζκφο ελδηάκεζσλ επηρεηξήζεσλ ελδέρεηαη 

λα εκπιέθεηαη θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο θαη θαηά θχξην ιφγν, ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δηελεξγείηαη ζε ζεκείν απνκαθξπζκέλν απφ ηνλ ηφπν πνπ ε 

δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρψξα. 

Οη πιεξνθνξίεο ζπληείλνπλ ζην φηη αξθεηέο επηρεηξήζεηο ρσξίο θαλέλα ππφβαζξν 

ζηελ αγνξά Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ Δπηθνηλσληψλ (ECS), έρνπλ εληνπηζηεί απφ ηηο 

εζληθέο θνξνινγηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 4.4.7.2 “Αγνξά ελέξγεηαο” 

Σν 2009, νη θνξνινγηθέο αξρέο ηεο EΔ αληηιήθζεθαλ πσο ζε πνιιά θξάηε κέιε 

δηαπξαηηφηαλ απάηε ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο 

ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Οη απαηεψλεο ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ 

δεκηνπξγνχζαλ αιπζίδεο κε επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζε δηαθνξεηηθά κεηξψα. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, παξαηεξήζεθε απφ νξηζκέλα ρξεκαηηζηήξηα κηα ξαγδαία αχμεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο εθπνκπήο ξχπσλ ελ ζπγθξίζεη κε ηα παξειζφληα έηε, ην 

νπνίν ήηαλ έλδεημε δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθθεχγεη ηνπ θπζηνινγηθνχ. Ζ Europol 

ππνιφγηζε εθηηκψκελεο απψιεηεο ηεο ηάμεο ησλ 5 δηο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο 

θνξνινγνχκελνπο, σο απνηέιεζκα ηεο απάηεο ΦΠΑ ζην Δπξσπατθφ χζηεκα 

Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ Ρχπσλ (ETS). 

Έθηνηε, πιήζνο θξαηψλ κειψλ έρνπλ αλαιάβεη δξάζεηο γηα λα απνηξέςνπλ ηελ απάηε 

ΦΠΑ ζηελ αγνξά δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ην 

πκβνχιην πηνζέηεζε ηελ Οδεγία αξηζ. 2010/23/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία 

ηξνπνπνηήζεθε ε Οδεγία αξηζ. 2006/112/ΔΚ, ψζηε λα επηηξαπεί ζηα θξάηε κέιε ε 

εγρψξηα εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ηεο αληηζηξνθήο ηεο επηβάξπλζεο ζην εκπφξην 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο ξχπσλ, γηα δχν ρξφληα θαη‟ ειάρηζην, ή κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 

2015. 

ηαλ εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο απάηεο ΦΠΑ ζε κηα αγνξά, νη απαηεψλεο ζπλήζσο 

κεηαθηλνχληαη ζε άιιεο αγνξέο. 

 4.4.7.3 Ηιεθηξηθή ελέξγεηα θαη αέξην 

Οη απαηεψλεο ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ κεηαθηλνχληαη ηψξα ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη αεξίνπ. Παξφιν πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν λα νξγαλσζεί ε 

απάηε ΦΠΑ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη πηζαλφλ λα ζπλεπάγεηαη ηελ έθζεζε ζε 

πεξηζζφηεξνπο θνξνινγηθνχο θηλδχλνπο, νη απαηεψλεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2011. 

Σν δηαζπλνξηαθφ εκπφξην αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη παξεκθεξέο κε ηελ 

απάηε πνπ απαληάηαη ζην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην εθπνκπψλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα παξάδνζε αγαζψλ θαη φρη γηα παξνρή ππεξεζίαο. 

Ζ νθεηιή ΦΠΑ ζην εκπφξην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

(B2B) εμαξηάηαη απφ ηελ θνξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αγνξαζηή. Δάλ ν αγνξαζηήο 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ίδην θξάηνο κε ηνλ πσιεηή, ε ζπλαιιαγή ππφθεηηαη ζε 

ΦΠΑ. ηνλ αληίπνδα, αλ ν αγνξαζηήο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ίδην θξάηνο κε 

ηνλ πσιεηή, ε ζπλαιιαγή απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ, κε αληηζηξνθή ηεο επηβάξπλζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΔΛΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΗ ΑΠΑΣΗ 
 Ζ απάηε κπνξεί λα θνζηίζεη ζεκαληηθά θαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο εηαηξίεο 

αιιά θαη ζηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη. 

 

5.1 Μαθξννηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ 
 Ζ επίδξαζε ηεο απάηεο ζηελ νηθνλνκία παξαιιειίδεηαη κε ηελ επίδξαζε πνπ 

έρεη ζε κηα νξγάλσζε. Ζ απάηε ζηξέθεη αιινχ ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα 

επνηθνδνκεηηθά πξνγξάκκαηα, π.ρ. ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία. Οη θνηλσληνιφγνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε απάηε πξνθαιεί κηα θπξίαξρε ζπκπεξηθνξά «εάλ νη άιινη 

κπνξνχλ λα ην θάλνπλ, ηφηε κπνξψ θη εγψ», πνπ ελζαξξχλεη θαη δηαησλίδεη πεξαηηέξσ 

ην ππαιιειηθφ έγθιεκα. Ζ απάηε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο γεληθήο ακέιεηαο γηα 

εζηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξνέξρεηαη απφ πνηθίιεο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

αλαηαξαρέο.   

 

5.2 Γεκόζην ελδηαθέξνλ 
 Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο δεκφζηαο αλεζπρίαο γηα ηελ απάηε είλαη φηη ηα έζνδα 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεηψλνληαη δξακαηηθά θαη άλζξσπνη πνπ ζηεξίδνληαη 

ζε απηά θαη παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ ρψξα, αδπλαηνχλ λα ηηο πινπνηήζνπλ. 

Παξνπζηάδεηαη κεγάιν έιιεηκκα ζηα Γεκφζηα Σακεία, κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα 

είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ θαη κε αληαπνθξηλφκελν ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 Σν θφζηνο ησλ ειαηησκαηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη εμαηηίαο ηεο 

απάηεο θαη θνξναπνθπγήο κπνξεί λα είλαη κεγάιν. Σα πεξηνξηζκέλα απνζέκαηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηαλέκνληαη ιαζεκέλα. Οη επελδπηέο ζεκεηψλνπλ 

απψιεηεο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκεο. Οη ηξάπεδεο θαη άιια δαλεηζηηθά 

ηδξχκαηα ρνξεγνχλ δάλεηα ζε νληφηεηεο πνπ δελ ηα αμίδνπλ.    

 

5.3 Δηαηξηθό ελδηαθέξνλ 
 Οη ζπλέπεηεο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απάηε κπνξεί λα είλαη 

πνιχ απζηεξέο. Οη δπζκελείο ζπλέπεηεο θπκαίλνληαη απφ ηελ πηψρεπζε κέρξη θαη ηε 

δηαγξαθή απφ ηα εκπνξηθά κεηξψα. 

 Ζ απάηε εμαζζελίδεη ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία, επεηδή νη πφξνη απνξξνθψληαη ζε κε επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηφ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα κηαο νξγάλσζεο λα δηνηθεί, λα επεθηείλεηαη θαη λα 

επηηπγράλεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο.  

 Δπίζεο, ε ρξήζε παξάλνκσλ ή αλήζηθσλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα βιάςεη ηε 

θήκε κηαο εηαηξίαο θαη απηφ έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο πσιήζεηο, ηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ην δαλεηζκφ θαη θπζηθά ηελ ηηκή κηαο κεηνρήο. Οη εηαηξίεο 

δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ πγηείο θαη αληαγσληζηηθέο, εάλ ε απάηε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη. Οη πφξνη πνπ δελ αμηνπνηνχληαη νξζά απεηινχλ ηε καθξνδσία κηαο 

εηαηξίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κφλε αχμεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απάηε είλαη ην 

θφζηνο  ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΡΟΠΗ  
 

6.1 Δηζαγσγή 
Δθαηνκκχξηα λνκνηαγείο θνξνινγνχκελνη πξαγκαηνπνηνχλ δηζεθαηνκκχξηα 

λφκηκσλ ζπλαιιαγψλ. Οη θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλεξγάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ εθαηνληάδεο, πηζαλφλ ρηιηάδεο απαηεψλεο, νη νπνίνη 

δηελεξγνχλ πνιιέο ρηιηάδεο ζπλαιιαγψλ ρσξίο λα πιεξψλνπλ ηνλ αλαινγνχληα 

ΦΠΑ. 

Μηα πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεδεληθνχ ζπληειεζηή επί κηαο 

ελδνθνηλνηηθήο ζπλαιιαγήο είλαη φηη ν αγνξαζηήο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζχζηεκα 

VIES κε αξηζκφ ΑΦΜ/ΦΠΑ. Καηά ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθήο, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε 

έρεη ην πιενλέθηεκα, θαζψο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο δξάζεηο πξφιεςεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηφ ην ζηάδην. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο, νη 

πξνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

ζπλέρεηαο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη γηα θαηαρψξηζε. Ο 

πην βαζηθφο έιεγρνο επί ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ν έιεγρνο ππνβνιήο 

πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ θαη αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ θαη ε πξφιεςε απαηηεί 

ηελ αληίδξαζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ φηαλ θάηη ιάζνο ζπκβαίλεη. Ο Καλνληζκφο 

904/2010 ηνπ πκβνπιίνπ (EΔ) πξνβιέπεη ηελ δηαγξαθή ηνπ ΑΦΜ/ΦΠΑ ζην VIES 

σο έλα ηζρπξφ κέηξν ην νπνίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Άιια πξνιεπηηθά κέηξα βαζίδνληαη ζηελ αχμεζε ησλ ηππηθψλ ππνρξεψζεσλ: 

κείσζε ηεο δηάξθεηαο ησλ δεισηηθψλ πεξηφδσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ππνβνιή 

πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ θαη αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ, παξνρή πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ ζηα ηηκνιφγηα, απαγφξεπζε πιεξσκψλ κε κεηξεηά θ.η.ι. 

Πξέπεη λα έρνπκε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη απαηεψλεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

παξαθάκςνπλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζρεδηάζνπκε 

εξγαιεία εληνπηζκνχ ηεο απάηεο. Ο εληνπηζκφο θαη ε απφδεημε είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλα. Υξεηαδφκαζηε πιεξνθνξίεο θαη ίρλε πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηελ 

απάηε αιιά ρξεηαδφκαζηε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ 

απνδείμνπκε. Γηα ηνλ εληνπηζκφ πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη κηα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη φηη ν αληίζηνηρνο ΦΠΑ δελ έρεη απνδνζεί. 

ηαλ μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηεο απάηεο, φια ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα 

έρνπλ εμαθαληζηεί θαη ην κφλν πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη ηα επαθφινπζα 

ίρλε. πλεπψο είλαη θξίζηκν λα γλσξίδνπκε πνηά είλαη ηα ίρλε πνπ παξάγνληαη απφ 

απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Καη αθνινχζσο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πψο ζα βξνχκε 

απηά ηα ίρλε. Σα ίρλε κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηνπο ιεγφκελνπο ηέζζεξηο 

«θχθινπο», νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. Σα δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία απνηεινχλ απνδείμεηο κηαο κνλαδηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη 

ηέζζεξηο θχθινη πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. 

 6.1.1 Σηκνιόγηα θαη εκπνξηθά έγγξαθα 

Έλα ηηκνιφγην κε ηνπο φξνπο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ην λφκν απνηειεί ην θχξην 

έγγξαθν πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ θνξνινγηθφ ειεγθηή. Σεο έθδνζεο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πξνεγείηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηηκψλ θαζψο θαη ε απνζαθήληζε 

ιεπηνκεξεηψλ πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαγγειίαο, ζπλήζσο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο (e-mail), φπσο νη πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ θαη νη ζπλζήθεο 

παξάδνζεο. Αθνινπζεί ελππφγξαθν δειηίν παξάδνζεο σο απνδεηθηηθφ ηεο 

παξαιαβήο ησλ αγαζψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, παξέρνληαη εγγπήζεηο ή ππάξρεη 
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ππνβνιή παξαπφλσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε παξάδνζε ζηνλ πξαγκαηηθφ αγνξαζηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επηρείξεζεο logistics, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο εληνιήο απνδέζκεπζεο αγαζψλ, ηελ νπνία εμέδσζε ν πξαγκαηηθφο ηδηνθηήηεο. 

Σν ζχλνιν απηψλ ησλ εκπνξηθψλ εγγξάθσλ πξέπεη λα εμεηαζηεί, απφ θνηλνχ κε ηα 

ηηκνιφγηα, θαηά ηελ αλαδήηεζε ηρλψλ πνπ ππνδειψλνπλ αζπλέπεηεο ζηελ εηθνληθή 

δεισζείζα εκπνξηθή ζπλαιιαγή θαη ζε άιινπο «θχθινπο» ηεο ζπλαιιαγήο. 

6.1.2 Πιεξσκέο 

Ο εληνπηζκφο ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ έρεη απνδεηρζεί πνιχ ρξήζηκνο 

γηα ηελ αλαθάιπςε πεξηπηψζεσλ απάηεο ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. Σν πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ν ηξαπεδηθφο 

ινγαξηαζκφο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ, ν ρξφλνο ησλ πιεξσκψλ, ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εληνιήο κεηαθνξάο, ηα δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ρξήζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ- φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα 

ζρεκάησλ απάηεο. Ο ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ χπαξμε αζπλεπεηψλ κε ηα 

δεδνκέλα ησλ άιισλ «θχθισλ» ή κε ηε ζπλήζε εκπνξηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο 

πιεξσκέο.  

Πξφζθαηα, ε ρξήζε ησλ (απνθαινχκελσλ) «πιαηθφξκσλ πιεξσκήο» εηζήγε 

κηα λέα δπζθνιία ζηνλ έιεγρν, επεηδή ηα πνζά κεηψλνληαη ζην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

«θέξδνπο». πλεπψο ηα θαηψθιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλήζε εξγαιεία πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ. Παξφια απηά, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη θαη κφλν ε 

ρξήζε απηψλ ησλ πιαηθφξκσλ πιεξσκψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλδεημε παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

6.1.3 Αγαζά: κεηαθνξά, δηαρείξηζε & νξγάλσζε εκπνξεπκάησλ 

(logistics), αζθάιεηα 

ηαλ ε ζπλαιιαγή αθνξά αγαζά, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί έλαο άιινο 

«θχθινο»: ε χπαξμε ησλ αγαζψλ θαη ε θίλεζε ησλ αγαζψλ. Σα έγγξαθα CMR έρνπλ 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα αλεπαξθή σο πξνο ην λα απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ, επεηδή κπνξνχλ εχθνια λα πιαζηνγξαθεζνχλ. Ο 

έιεγρνο πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αγαζψλ, ηδίσο 

φηαλ ππάξρεη αξηζκφο ηαπηνπνίεζεο (φπσο ζηα θηλεηά ηειέθσλα), ζηνλ φγθν θαη ην 

βάξνο. Ζ πξαγκαηηθή δηαδηθαζία κεηαθνξάο πξέπεη λα εξεπλεζεί: ην θνξηεγφ θαη ε 

ρσξεηηθφηεηά ηνπ (βάξνο θαη φγθνο), ε δήισζε ηνπ νδεγνχ θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

πιεξσκψλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά, θαζψο θαη ηα θαχζηκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κεηαθνξά θαη νη δαπάλεο δηνδίσλ. Οη δαπάλεο logistic θαη 

ηα ζπζρεηηδφκελα έγγξαθα είλαη άιιε κηα θαηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηξαθεί 

ν έιεγρνο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη απνηππψλεηαη ε πξαγκαηηθή θίλεζε ησλ 

αγαζψλ. ηαλ πθίζηαηαη δεισηηθή ππνρξέσζε γηα ηα αγαζά, φπσο ζπκβαίλεη γηα ηα 

απηνθίλεηα, ή φηαλ πξναπαηηείηαη δήισζε γηα ηελ παξνρή εγγχεζεο γηα ην αγαζφ, 

πξέπεη λα δηελεξγείηαη επηπιένλ αλάιπζε. 

6.1.4 Δπηζηξνθέο Φ.Π.Α., αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο, Δληαίν Γηνηθεηηθό 

Έγγξαθν (SAD), θύθινο εξγαζηώλ 

Ο ηειεπηαίνο «θχθινο» είλαη ν πιένλ πξνθαλήο γηα ηηο Φνξνινγηθέο 

Γηνηθήζεηο. Οη επηζηξνθέο ΦΠΑ ησλ πσιεηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ πξέπεη λα 

ζπκθσλνχλ κε ηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θαζψο θαη κε ην Δληαίν Γηνηθεηηθφ 

Έγγξαθν εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ (SAD) θαη ηα ινγηζηηθά βηβιία. Ο δεισζείο 

θχθινο εξγαζηψλ πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο πίλαθεο θαη ηηο επηζηξνθέο ΦΠΑ. 

Δπηπξφζζεηα, νη παξαθξαηήζεηο θφξσλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμαθξίβσζε 

ηνπ πνηνί είλαη νη εξγνδφηεο θαη νη ππάιιεινη. 
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6.2 Αλίρλεπζε 

6.2.1 Δπαιήζεπζε επηζηξνθώλ Φ.Π.Α. 

  6.2.1.1 Καηάζηαζε Πειαηώλ – Πξνκεζεπηώλ 
Ζ λνκνζεζία νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ ζέηεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ 

ππνρξέσζε αλαθνξάο ησλ εζληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηέο ππεξβαίλνπλ ην θαηψθιη ησλ €25.000 εηεζίσο. Σα ζηνηρεία 

δειψλνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θαηαρσξνχληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία 

έρνπλ πξφζβαζε νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

απηφκαηνπ εληνπηζκνχ ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ πειάηε θαη παξφρνπ θαζψο θαη 

δηεμαγσγήο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη δεισζείζεο 

αμίεο. 

Έλα εθ ησλ θπξηνηέξσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχ ηνπ 

ηχπνπ ηηο θαηαρσξίζεηο αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ θαζψο θαη 

άιισλ κε ζπκκνξθνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ γλψζε ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ησλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί ζεκαληηθφηαην 

πιενλέθηεκα, ρσξίο λα παξέρεηαη θακία πιεξνθφξεζε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 

Ζ πιεξνθφξεζε παξέρεη ζηνλ θνξνινγηθφ ειεγθηή θαιχηεξε εζηίαζε θαη επξχηεξν 

θάζκα αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ, 

ησλ πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ. Απνηειεί, δειαδή, κηα 

δηεπξπκέλε κνξθή ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ ηνπ VIES γηα ηηο εγρψξηεο 

ζπλαιιαγέο. 

Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε 

νπνία ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην θνξνινγηθφ ειεγθηή λα ειέγμεη θαηά πφζν 

κηα ζπλαιιαγή πνπ δειψλεηαη απφ έλαλ δηθαηνχρν, δειψλεηαη ηφζν απφ ην 

κεζνιαβεηή φζν θαη απφ ηνλ απνκνλσηή θαη, ελ ζπλερεία, απφ ηνπο ππφινηπνπο 

δξψληεο, νη νπνίνη κεηέρνπλ ζηελ εκπνξηθή αιπζίδα, ε νπνία θαηαιήγεη ζηνλ 

εμαθαληζκέλν έκπνξν πνπ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, δελ ππνβάιιεη 

δήισζε. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν εληνπηζκνχ αιπζίδσλ απάηεο, 

αθνχ νη εμαθαληζκέλνη έκπνξνη κπνξνχλ εχθνια λα πξνζδηνξηζηνχλ, θαζψο δε 

ζπκκνξθψλνληαη θαη παξνπζηάδεηαη απφθιηζε κεηαμχ πειάηε θαη πξνκεζεπηή. 

  6.2.1.2 Δμόξπμε δεδνκέλσλ 
Οη θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο δηαζέηνπλ κηα ηεξάζηηα δεμακελή δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ππνζέζεσλ απάηεο ΦΠΑ 

ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζε ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο (MTIC). Ωο θξηηήξηα 

ειέγρνπ ηίζεληαη νη αζπλέπεηεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη αζπλέπεηεο 

απηέο κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ ηα παξερφκελα απφ ηνλ θνξνινγνχκελν δεδνκέλα ή 

απφ δεδνκέλα πνπ απνδίδνληαη ζε ηξίηα άηνκα. 

ηφρν ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ απνηειεί ε επηινγή ελφο κεησκέλνπ ζπλφινπ 

θνξνινγνχκελσλ, ζηνπο νπνίνπο εληνπίδνληαη αζπλέπεηεο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

εμαηνκηθεπκέλε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη ιεπηνκεξέζηεξνο έιεγρνο. Ο ηχπνο εμφξπμεο 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζπλάξηεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα 

ζε θάζε θξάηνο κέινο. Καζψο νη νηθνλνκηθέο δνκέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δηαθέξνπλ, ε επηινγή εξγαιείσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ ηδηαίηεξε 

θχζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ. Ο ζπλήζεο ηξφπνο 

είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κε θάπνηεο 

αλαινγίεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα κέζνδνο εληνπηζκνχ ησλ απνκνλσηψλ είλαη κέζσ 

ησλ αζπλήζηζηα ρακειψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Μεηά ηε δηακφξθσζε ιίζηαο πηζαλψλ 



58 
 

απνκνλσηψλ, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

πειάηεο ηνπο ψζηε λα ηεζεί ηέινο ζην ζρήκα απάηεο ΦΠΑ. 

Άιιν παξάδεηγκα ειέγρνπ απνηειεί ε απιή αληηπαξαβνιή ησλ απνδηδφκελσλ 

ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ ζπλ ηηο εηζαγσγέο, ηνπο κηζζνχο θαη ηεο εθηηκψκελεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηηο ππνινγηδφκελεο πσιήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

επηζηξνθέο ΦΠΑ θαη ηα εληαία δηνηθεηηθά έγγξαθα βάζεη εμαγσγψλ. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ιίζηα θνξνινγνχκελσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ηξίηα 

κέξε, φπσο εηαηξείεο κεηαθνξψλ, logistics θ.ιπ. κε δεδνκέλα απφ ηηο επηζηξνθέο 

ΦΠΑ. 

  6.2.1.3 Αλάιπζε θηλδύλνπ 
Πξαγκαηηθή ύπαξμε ησλ εηαηξεηώλ, ηόπνο δηακνλήο, πξαγκαηηθνί δηεπζπληέο θαη 

ηδηνθηήηεο, πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν 

Απαηηείηαη ε δηεμαγσγή εμαηνκηθεπκέλεο αλάιπζεο θηλδχλνπ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ κηα επηρείξεζε εληνπίδεηαη σο ζπλέπεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμφξπμεο δεδνκέλσλ ή 

βάζεη ελφο αηηήκαηνο ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ή κηαο εηδνπνίεζεο απφ ην 

δίθηπν EUROFISC. 

Ζ δηελέξγεηα εμαηνκηθεπκέλεο αλάιπζεο θηλδχλνπ ππνδειψλεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ελδειερνχο ειέγρνπ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζηνχλ ελδείμεηο θηλδχλνπ απάηεο απφ θάπνην άηνκν. Δάλ ε δηεμαγσγή ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ εθθηλείηαη βάζεη ελφο εληχπνπ ακνηβαίαο ζπλδξνκήο ή Eurofisc, 

είλαη απαξαίηεηε ε κεηαρείξηζε ηεο ππφζεζεο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο θαηά 

πάζα πεξίπησζε ζπλδέεηαη κε ππφζεζε απάηεο. 

Ωο πξψην βήκα, απαηηείηαη ε νξζή ηαπηνπνίεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ε 

επηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο θαη ζπλέπεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία 

εγγξαθήο θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηξίηα κέξε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ ηα ζηνηρεία έδξαο έγθπξα, κεηά ηνλ έιεγρν ηεο νηθείαο 

βάζεο δεδνκέλσλ γηα πεξηπηψζεηο κε αληαπφθξηζεο ζε πξνζθιήζεηο, ν έιεγρνο 

κπνξεί λα επεθηείλεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζην «Υξπζφ Οδεγφ», φπσο επίζεο είλαη 

δπλαηή ε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ δηεχζπλζεο ηεο έδξαο πνπ ηεξεί ε θνξνινγηθή 

Αξρή κε απηά ησλ ηξαπεδψλ. Ζ χπαξμε αζπλεπεηψλ είλαη παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα 

θηλεί ππνςίεο ζηηο θνξνινγηθέο Αξρέο. 

 Άιιε έλδεημε θηλδχλνπ είλαη ε ζχλδεζε ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο απάηεο ή ε ζχκπησζε κε 

άιινπο θνξνινγνχκελνπο πςεινχ θηλδχλνπ (απνκνλσηέο, κεζνιαβεηέο, αξρηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο απάηεο). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ δελ 

ζπκθσλνχλ κε ηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ θαη/ή ηηο κεηαθνξέο ρξεκάησλ ζε 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα ειέγμεη ηελ 

νξζφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

Γεληθά, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ καθξχ εκπνξηθφ βίν ζπληζηνχλ 

κηθξφηεξν θίλδπλν απφ ηηο πην βξαρχβηεο, αιιά πξφζθαηεο κεηαβνιέο ζηνπο 

ηδηνθηήηεο, ηελ έδξα, ηνπο δηεπζχλνληεο, ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν. Δπηπιένλ, νη δηεπζπληέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ πξνεγνχκελν 

θνξνινγηθφ ηζηνξηθφ, πξνθαινχλ πεξηζζφηεξεο ππνςίεο απφ απηνχο πνπ έρνπλ καθξχ 

ηζηνξηθφ. 

ηαλ ε εμαηνκηθεπκέλε αλάιπζε θηλδχλνπ παξέρεη ελδείμεηο θηλδχλνπ, ε 

θνξνινγηθή Γηνίθεζε πξέπεη λα αληηδξάζεη δηεμάγνληαο επηηφπηνπο ειέγρνπο, 

ειέγρνπο θαη αηηήκαηα ακνηβαίαο ζπλδξνκήο κε ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απηή επηβεβαηψλεηαη, λα πηνζεηήζεη ηα θαηάιιεια 
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κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ηελ απάηε. Ζ άκεζε αλαζηνιή ηζρχνο ηνπ αξηζκνχ 

ΑΦΜ/ΦΠΑ ζπλίζηαηαη φηαλ είλαη αδχλαηε ε επηθνηλσλία κε ηνλ θνξνινγνχκελν. 

  6.2.1.4 Υξήζε μέλσλ εκπνξηθώλ Μεηξώσλ 
Καηά ηε δηεμαγσγή αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη εληνπηζκνχ απάηεο, φπσο 

επηπξφζζεηα θαη θαηά ηελ επηινγή ζηφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνχλ νη 

εγρψξηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε αμηνπνίεζε ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζηα εκπνξηθά κεηξψα άιισλ 

ρσξψλ. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή πξέπεη λα αμηνπνηείηαη φρη κφλν ε δεκφζηα δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε (ζε πνιιά Κξάηε Μέιε ππάξρεη δσξεάλ δηαζέζηκε δεκφζηα 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε νπνία φκσο είλαη ζπλήζσο πνιχ πεξηνξηζκέλε), 

αιιά ηδίσο ε αλαιπηηθή θαη δηεμνδηθή πιεξνθφξεζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ δειψζεσλ 

θαη ησλ ππεχζπλσλ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε ειεθηξνληθά. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε/ άηνκν πνπ 

αληινχληαη απφ ηηο εγρψξηεο θαη αιινδαπέο πεγέο, ελδέρεηαη λα απνθαιπθζνχλ 

ζπλδπαζκνί πςεινχ θηλδχλνπ θαη λα δνζνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ηεο απάηεο. Δπίζεο ρξήδεη επηζήκαλζεο, φηη ζπρλά ηα δεδνκέλα απφ πεγέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ επαξθνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ, ρσξίο, 

παξαδείγκαηνο ράξε, ηελ απνζηνιή αηηήκαηνο ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο, 

εμνηθνλνκψληαο έηζη ζεκαληηθφ ρξφλν θαη πφξνπο. 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ δελ εμαληινχληαη ζηε κεκνλσκέλε ππφζεζε. Ζ 

ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο (ηδίσο απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ πξνζψπσλ) ζηηο πιεξνθνξίεο αλάιπζεο θηλδχλνπ 

ζπληειεί ζηε δηεμαγσγή πην νινθιεξσκέλεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο δηαζπλνξηαθήο 

αλάιπζεο. 

Ζ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε αλαιπηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ζπλήζσο είλαη επί 

πιεξσκή αιιά ηα ηέιε είλαη ζπλήζσο ζε ινγηθά επίπεδα θαη ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη αδηακθηζβήηεηα. 

 6.2.2 ηνρεπόκελεο Πιεξνθνξίεο 
ηα άξζξα 33 θαη 34 νξίδεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ζα: 

• ζεζπίζνπλ έλα πνιπκεξέο ζχζηεκα έγθαηξεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο ζην ΦΠΑ 

• αληαιιάζνπλ ζηνρεπφκελε πιεξνθφξεζε εληφο ησλ ηνκέσλ εξγαζίαο (εθεμήο WF) 

• ζπληνλίδνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ζπλδέζκνπο ζην EUROFISC (εθεμήο ELO) 

• ζπκκεηέρνπλ ζηνπο WF ηεο επηινγήο ηνπο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθπξψζνπλ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο νηαδήπνηε ζηηγκή 

• ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε WF κέζσ ηεο αληαιιαγήο ζηνρεπφκελσλ, πνιπκεξψλ 

πιεξνθνξηψλ 

• κεηαρεηξίδνληαη ηελ αληαιιαζζφκελε πιεξνθφξεζε σο ππνθείκελε ζηε ξήηξα 

απνξξήηνπ ηνπ άξζξνπ 5. 

θνπφ ησλ ηνκέσλ εξγαζίαο EUROFISC WF1 – WF3 απνηειεί ε αληαιιαγή 

ζηνρεπφκελεο πιεξνθφξεζεο επί ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ. Αληίζηνηρα, ην WF4 

ιεηηνπξγεί σο think-tank γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε 

λέσλ ηάζεσλ ζηελ απάηε ζην ΦΠΑ θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ 

θαηαπνιέκεζεο απηήο. 

Παξφια απηά, δένλ είλαη λα επηζεκαλζεί φηη ε απφθηεζε πιεξνθνξίαο πσο 

κηα επηρείξεζε πξνκεζεχζεθε αγαζά απφ αξρηθή επηρείξεζε ή κεζνιαβεηή δελ 

ζπλεπάγεηαη θαη‟ αλάγθε φηη ε επηρείξεζε – απνδέθηεο είλαη απαηεψλαο ή 

εμαθαληζκέλνο έκπνξνο. 
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Μέηξα 

Ζ ιήςε ζηνρεπφκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ έλα θξάηνο κέινο (ΚΜ1) ζρεηηθά κε 

ηελ παξάδνζε αγαζψλ ζην πιαίζην θάπνησλ ζπλαιιαγψλ ζπλεπάγεηαη φηη ην θξάηνο 

κέινο πνπ γίλεηαη απνδέθηεο (ΚΜ2) απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ εθθηλεί δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ. Διάρηζηα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο 

ηνπηθέο θνξνινγηθέο αξρέο πξνο αμηνιφγεζε. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ηα θξάηε κέιε 

μεθηλάλε κε απφ γξαθείνπ έιεγρν. 

Υξήζηκνη δείθηεο θηλδχλνπ γηα ην θξάηνο κέινο απνδέθηε (ΚΜ2) είλαη : 

• Νέα επηρείξεζε 

• Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δηεπζπληέο/ κέηνρνη δελ είλαη θάηνηθνη ηνπ θξάηνπο 

• Ήδε γλσζηνί/ χπνπηνη δηεπζπληέο/ κέηνρνη 

• Γηεχζπλζε δηακνλήο 

• Άλεπ/ κε κεδεληθέο επηζηξνθέο θφξνπ 

• Άλεπ ππαιιήισλ 

• Αγαζά πςεινχ θηλδχλνπ 

Ζ δηαδηθαζία απηή απνζθνπεί ζην λα δηαρσξίζεη κε ρξήζε θίιηξσλ: 

• Γπλεηηθνχο εμαθαληζκέλνπο εκπφξνπο θαη λα δηαγξάςεη ηνλ ΑΦΜ/ΦΠΑ ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξα απφ ην Μεηξψν 

• Νέεο αξρηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο ζα ζέζεη ππφ έιεγρν 

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν απνδέθηεο ησλ αγαζψλ παξνπζηάδεηαη λα 

δηαηεξεί κηα θαη‟ αξρήλ λφκηκε επηρείξεζε ή φπνπ ην θαζεζηψο δελ είλαη μεθάζαξν, 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ VIES ή άιισλ εζληθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηνχλ κέζσ ρξήζεο θίιηξσλ 

(αλαληηζηνηρίεο, ηδηνξξπζκίεο) νη ππνζέζεηο πςεινχ θηλδχλνπ θαη λα δηελεξγεζεί 

επηηφπηνο έιεγρνο ζηηο εηαηξείεο απηέο. 

Σα επξήκαηα απηψλ ησλ ειέγρσλ (λφκηκε επηρείξεζε, αξρηθή επηρείξεζε, 

θινπή ΑΦΜ/ΦΠΑ, επηρείξεζε πνπ δειψλεη αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο) ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλάδξαζεο 

ζην ΚΜ1. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί σο αξρηθή, ζα πξέπεη λα ηεζεί 

ππφ έιεγρν θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη. 

Οξηζκέλα θξάηε κέιε έρνπλ αλαπηχμεη έλα ζχλζεην εξγαιείν αλάιπζεο 

θηλδχλνπ. Παξαδείγκαηνο ράξε, έλα θξάηνο κέινο θαηαρσξεί ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

αθφινπζεο πεγέο ζε ππνινγηζηηθφ θχιιν excel θαη παξάγεη έλα ζχζηεκα δηαβάζκηζεο 

βάζεη βαζκνινγίαο: 

• Γίθηπν Eurofisc 

• Δηήζηεο επηζηξνθέο θφξσλ (επηζηξνθέο εηαηξηθψλ θφξσλ θαη ΦΠΑ) 

• Πιεξνθφξεζε απφ δηεζλή ακνηβαία ζπλδξνκή 

• VIES 

• Βάζεηο δεδνκέλσλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

• Βάζεηο δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, κεηφρσλ θαη δηεπζπληψλ 

• Βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο έδξεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ δηεχζπλζε θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο ειέγρεη απηέο ηηο ππνζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζην ζχζηεκα δηαβάζκηζεο. 

Έλα άιιν θξάηνο κέινο έρεη αλαπηχμεη έλα εξγαιείν δηακφξθσζεο πξνθίι 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ 

ππνζέζεσλ απάηεο ΦΠΑ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία κνληέισλ απάηεο. 

Απηά ηα κνληέια εθαξκφδνληαη ζηα ηξέρνληα δεδνκέλα (EUROFISC, VIES, εζληθά 

δεδνκέλα) ρξεζηκνπνηψληαο δελδξνδηαγξάκκαηα απνθάζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

δηαρσξίδνληαη νη επηθίλδπλεο ππνζέζεηο. 
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6.2.3 Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
Οη απάηεο ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ, ή νη θνξνινγηθέο απάηεο 

ζπιιήβδελ θαζψο θαη ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

έρνπλ ακθίδξνκε ζρέζε: ρξήκαηα απνθηεζέληα απφ παξάλνκεο πεγέο (π.ρ. 

λαξθσηηθά, θινπέο, απάηεο, ππεμαίξεζε) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχζηαζε θαη 

ρξεκαηνδφηεζε θνξνινγηθήο απάηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκηζηνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξα παξάλνκα θέξδε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θνξνινγηθέο απάηεο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγή παξάλνκνπ θέξδνπο θαη ρξεκάησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

λνκηκνπνηνχληαη. 

Σν εθηεηακέλν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη νη λένη ειεθηξνληθνί ηξφπνη 

κεηαθνξάο ρξεκάησλ, φπσο ην cloud banking, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εγθιεκαηίεο λα λνκηκνπνηνχλ ηα έζνδα απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο αθφκε 

ηαρχηεξα θαη, ηαπηφρξνλα, δπζρεξαίλεη έηη πεξαηηέξσ ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο απάηεο απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. Οξγαλσηηθά, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο εκπίπηεη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο.  

ε θάζε θξάηνο κέινο ππάξρνπλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Αζηπλνκίαο ζε 

ππνζέζεηο θνξνινγηθήο απάηεο θαη λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. πσο αλαθέξζεθε, ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδεηαη ζπρλά κε θνξνινγηθέο απάηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

νπζηψδεο λα αλαγλσξηζηνχλ ηα πηζαλά ζηνηρεία απηψλ ησλ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

6.2.4 πλεξγαζία κε ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο 
Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο 

θνξνινγηθήο απάηεο ΦΠΑ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κέζσ: 

• Αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο Σεισλεηαθέο Γηαδηθαζίεο 42xx θαη 63xx, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί θαηά πφζν 

o έρεη ρξεζηκνπνηεζεί άθπξν ή ιαλζαζκέλν ΑΦΜ/ΦΠΑ 

o έρνπλ ζπκπιεξσζεί αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο 

• Αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απάηε ζην πεδίν ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ), θαζψο νη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο απνηεινχλ βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ ΦΠΑ. 

• Αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε λέεο ηάζεηο ζηηο εηζαγσγέο/ εμαγσγέο 

εκπνξεπκάησλ 

• Αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

o Όπνπηεο ζπλαιιαγέο 

o Όπνπηνπο δηακεηαθνξείο 

o „Όπνπηνπο εηζαγσγείο/ εμαγσγείο 

ε νξηζκέλα θξάηε κέιε, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειέγμνπλ φρη 

κφλν ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο αιιά θαη ηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο θαη είλαη 

αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηεισλεηαθψλ απνζεθψλ. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο 

Σεισλεηαθέο Αξρέο είλαη ζπλεπψο ζρεηηθή φρη κφλν κε ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ 

απάηεο ΦΠΑ αιιά θαη κε ηελ έξεπλα πνπ αθνξά ζε ήδε εληνπηζζείζεο πεξηπηψζεηο 

απάηεο ΦΠΑ. 

6.2.5 Γηακεηαθνξείο 

ε πεξηπηψζεηο απάηεο κε εμαθαληζκέλν έκπνξν, νη επηηεδεπκαηίεο απηνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά δηακεηαθνξείο γηα λα θαλνλίζνπλ ηελ απνζηνιή αγαζψλ ζε 

άιια θξάηε κέιε ή ζε ηξίηεο ρψξεο εθηφο ΔΔ. Καζψο ηα αγαζά ζπρλά παξαδίδνληαη 

απεπζείαο ζε έλαλ δηακεηαθνξέα, ν εμαθαληζκέλνο έκπνξνο κπνξεί λα κελ έρεη πνηέ 
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ηε θπζηθή θαηνρή ησλ αγαζψλ. Έλαο δηακεηαθνξέαο κπνξεί λα αλαζέζεη κε 

ππεξγνιαβία ζε κηα επηρείξεζε logistics ηελ θίλεζε ησλ αγαζψλ, π.ρ. ζε κηα 

επηρείξεζε κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. Ο δηακεηαθνξέαο κπνξεί λα είλαη ζε γλψζε 

ηεο απάηεο ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηελ νπνία εκπιέθεηαη, ή κπνξεί λα 

κεηέρεη ελεξγά ζηελ ελνξρήζηξσζε ηεο απάηεο. Δλ ηνχηνηο, είλαη επίζεο πηζαλφ ν 

δηακεηαθνξέαο λα ηειεί ζε πιήξε άγλνηα θαη λα κελ έρεη νπδεκία εκπινθή, ζπλεπψο 

απηφ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

Φαίλεηαη φηη γίλεηαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δηακεηαθνξέσλ ζηηο αιπζίδεο 

απάηεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί κηα επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ απηέο νη 

επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απάηεο ηχπνπ θαξνπδέι θαη, εθφζνλ δελ είλαη 

αλακεκηγκέλεο θαη απηέο ζηελ απάηε, λα «δεηεζεί» ε βνήζεηά ηνπο. Δλδεηθηηθά, ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λένπο πειάηεο πνπ εκπνξεχνληαη 

ειεθηξηθά είδε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νξηζκέλεο θνξέο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξνπ 

εληνπηζκνχ ελφο λένπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ. 

6.2.6 Γηαθήκηζε 
Οη επηηεδεπκαηίεο ζηηο πεξηπηψζεηο απάηεο ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζπρλά 

ηζρπξίδνληαη φηη βξίζθνπλ ηνπο εκπνξηθνχο ηνπο εηαίξνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

θάλνληαο ρξήζε ηζηνζειίδσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο επηηεδεπκαηίεο λα δηαθεκίδνπλ 

ην απφζεκα αγαζψλ θαζψο επίζεο θαη λα αλαδεηνχλ άιινπο επηηεδεπκαηίεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο ζε απνζέκαηα. Καζψο πνιιέο απφ απηέο ηηο ηζηνζειίδεο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απάηε ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ, ε ρξήζε ηέηνησλ 

ηζηνζειίδσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηνπ φηη ν ρξήζηεο είλαη 

γλψζηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ απάηεο. Δπηπξφζζεηα, πνιινί εθ ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηελ ίδηα εηθνληθή αιπζίδα ζπλαιιαγψλ, κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή 

θαηαρσξεκέλεο δηαθεκίζεηο. Απηφ, επίζεο, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα ζεκειηψλνπλ ηελ εηθνληθφηεηα θαζψο αλ ε αγνξά 

ήηαλ φλησο ππαξθηή, ζα πξνζδνθνχζε θαλείο φηη νη επηηεδεπκαηίεο ζην ηέινο ηεο 

αιπζίδαο ζπλαιιαγψλ ζα απέθνπηαλ ηνπο κεζάδνληεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ 

κεγαιχηεξα θέξδε γηα ηνπο ίδηνπο. 

6.2.7 Μεζάδνληεο 
ε νξηζκέλνπο θιάδνπο θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ζπλήζε εκπνξηθή 

πξαθηηθή ε ρξήζε κεζαδφλησλ, νη νπνίνη επίζεο απνθαινχληαη κεζνιαβεηέο ή 

αληηπξφζσπνη (brokers, dealers). Ο κεζάδνληαο είλαη έλα αλεμάξηεην ηξίην κέξνο πνπ 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο δηεπθνιχλνληαο ηε δηεμαγσγή ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ζπλαιιαζζφκελα κέξε. Ο 

κεζάδνληαο δελ πνπιάεη/αγνξάδεη/ έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ηα εκπνξεχκαηα γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, αιιά ιακβάλεη πξνκήζεηα φηαλ νινθιεξψλεηαη ε ζπκθσλία. 

Γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο, ε ρξήζε κεζαδφλησλ πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα. Οη 

κεζάδνληεο είλαη γλψζηεο ηεο αγνξάο θαη έρνπλ ήδε εκπεδψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο δξψληεο ζηελ αγνξά, ελψ έρνπλ ηα εξγαιεία θαη ηνπο πφξνπο ψζηε λα 

πξνζεγγίζνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή βάζε δπλεηηθψλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, νη κεζάδνληεο κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά , φζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο, ηα 

πξντφληα, ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηδίσο πιεξνθφξεζε απφ ηξίηα κέξε ζρεηηθά 

κε επηηεδεπκαηίεο πνπ θάλνπλ ρξήζε κεζαδφλησλ αθφκε θαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη φηαλ γίλεηαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο απφ 

φια ηα κεηξψα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο Αξρέο, φπσο είλαη ην κεηξψν ρνξήγεζεο 

πηζηνπνηεηηθψλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ν κεζάδνληαο κπνξεί λα δεισζεί εθεί σο 
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εκπνξηθφο εηαίξνο, παξφιν πνπ δελ δηεμάγεη ην εκπφξην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αιιά εθ 

κέξνπο ηνπ επηηεδεπκαηία. πλεπψο, νη πξαγκαηηθνί εκπνξηθνί εηαίξνη κπνξεί λα 

παξακέλνπλ ζπγθαιπκκέλνη. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα αλαδεηνχλ νη 

Αξρέο ιεπηνκεξή δεδνκέλα γηα ηνλ επηηεδεπκαηία θαη ηε ζπλαιιαγή απεπζείαο απφ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ κεζαδφλησλ. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ηδίσο ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο είλαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, φπσο επίζεο θαη ζην εκπφξην 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη 

εμσρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο (OTC) ζπληζηνχλ θνηλή εκπνξηθή πξαθηηθή. Οη 

εμσρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ πνιχ ιηγφηεξεο δηαηππψζεηο απφ ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα ζην εκπφξην ελέξγεηαο, 

παξφηη ζπρλά θαιά νξγαλσκέλα δίθηπα εκπνξηθψλ ζρέζεσλ πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ έλαλ κεζάδνληα, πνπ ζπρλά, ζε απηφ ην πιαίζην, απνθαιείηαη δηακεζνιαβεηήο. 

6.2.8 πλεξγαζία κε ηξάπεδεο 
Αλάινγα κε ην πψο ξπζκίδεηαη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζε θάζε θξάηνο κέινο, νη 

ηξάπεδεο, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, κπνξεί λα είλαη νη πξψηεο πνπ εληνπίδνπλ κηα( 

λέα) απάηε ηχπνπ θαξνπδέι, ηδίσο φηαλ εκπιέθνληαη εμαθαληζκέλνη έκπνξνη. 

Ο εληνπηζκφο ησλ αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζπρλά γίλεηαη 

έγθαηξα, κέζσ ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαληψληαη ζε απηφ ηνλ ηχπν 

απάηεο. Οη απαηεψλεο ρξεηάδνληαη ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη, εάλ ε ηξάπεδα 

εληνπίζεη κηα ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κηαο ζρεηηθά λέαο επηρείξεζεο, 

ηεο νπνίαο ηα θεθάιαηα δελ επαξθνχλ γηα λα πιεξψζεη ηηο αγνξέο ηεο εάλ δελ 

πιεξσζεί πξψηα, ε ηξάπεδα γλσξίδεη φηη ε επηρείξεζε απηή κπνξεί λα είλαη κέξνο 

κηαο αιπζίδαο απάηεο . ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηξάπεδα κπνξεί ή νθείιεη, αλάινγα 

κε ηε λνκνζεζία, λα αλαθέξεη χπνπηεο ή αθφκα θαη αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο ζηηο 

αξκφδηεο (π.ρ. θνξνινγηθέο) Αξρέο. 

Γεληθά, ε ηδέα είλαη φηη πξέπεη λα εδξαησζεί επαθή κε ηηο ηξάπεδεο, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ γλψζηεο ηνπ πξνβιήκαηνο (ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη ήδε), λα 

επηζεκαλζνχλ νη φπνηεο ππνρξεψζεηο απνξξένπλ απφ ην εγρψξην λνκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, λα 

γίλεη αληαιιαγή λέσλ ηάζεσλ θαη, αλάινγα κε ηνπο λνκνζεηηθνχο πεξηνξηζκνχο, λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ θάζε αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγήο σο 

«πηζαλήο απάηεο ηχπνπ θαξνπδέι». 

6.2.9 πλεξγαζία κε ξπζκηζηηθέο Αξρέο 
ε νξηζκέλνπο θιάδνπο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη 

δξαζηεξηφηεηα έλαο επηηεδεπκαηίαο, πξέπεη λα εγγξαθεί ζε κηα ξπζκηζηηθή αξρή. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε αλαγθαηφηεηα ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

αξρψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ, ην εκπφξην δηθαησκάησλ εθπνκπήο 

αεξίσλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ή ηεο αδεηνδφηεζεο εκπνξίνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Οη εγγξαθέο ζηα νηθεία Μεηξψα είλαη ζπρλά δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά θαη 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ επηηεδεπκαηηψλ ζε απηή ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πρλά, νη ξπζκηζηηθέο Αξρέο δελ έρνπλ γλψζε ησλ 

θηλδχλσλ ηεο απάηεο ηχπνπ θαξνπδέι αιιά είλαη πξφζπκεο λα ζπλεξγαζηνχλ. 

πλεπψο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη ζηηο Αξρέο απηέο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 

ηηο ηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη λα ηνπο δεηείηαη ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 
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6.3 Απόδεημε 
Καηαλόεζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ 

Ζ πιήξεο θαηαλφεζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

εκπνξεχεηαη, ή ζθνπεχεη λα εκπνξεπηεί, ν θνξνινγνχκελνο θαζψο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ αθνινπζεί, είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο, θαζψο 

επηηξέπεη ηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηα πνιχ πξψηκα ζηάδηα, θαηά ηελ 

επίζθεςε εμαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο, κε πεξηνδηθέο επηθαηξνπνηήζεηο (ξεηά 

πξνζδηνξηζκέλεο ρξνληθά), ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζα θαηαγξάθεηαη δεφλησο. 

Πξνθεηκέλνπ έλαο θνξνινγνχκελνο λα ιεηηνπξγεί κηα απνηειεζκαηηθή θαη 

επηθεξδή επηρείξεζε, πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ αγνξά ζηελ νπνία εκπνξεχεηαη ή 

πξφθεηηαη λα εκπνξεπηεί, είηε πξφθεηηαη γηα αγαζά είηε γηα ππεξεζίεο. Ζ γλψζε απηή 

πξναπαηηεί έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ: 

• Τπάξρεη θελφ ζηελ αγνξά γηα ηα αγαζά/ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

• Δάλ ε πθηζηάκελε αγνξά κπνξεί λα ππνζηεξίμεη άιιε κηα επηρείξεζε πνπ 

πξνζθέξεη απηά ηα αγαζά/ ππεξεζίεο. 

• Τπάξρνπλ δπλεηηθνί πειάηεο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο/ επηζπκίεο ηνπο. 

• Τπάξρνπλ δπλεηηθνί πξνκεζεπηέο πνπ παξέρνπλ ηα αγαζά/ ππεξεζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ/ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ζ πιεξνθφξεζε απηή ζα πξέπεη λα κεηνπζησζεί απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ζε 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη, κεηαμχ άιισλ: 

• Πψο ε επηρείξεζε ζα απνθέξεη ρξήκαηα. 

• Σηο δαλεηαθέο απαηηήζεηο, ηνπο πηζαλνχο πηζησηέο, ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ηνπ 

δαλείνπ (πνζά, ρξνληθή δηάξθεηα θ.ιπ.). 

• Σα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηεο επηρείξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ 

θφζηνπο απφθηεζεο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο θ.ιπ.). 

• Σν επηδησθφκελν θέξδνο. 

• Σνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη 

ηε κεηαβνιή ηνπο κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

• ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Καηαλόεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ 

Μεηά ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ν 

θνξνινγνχκελνο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπ κνληέινπ, απαηηείηαη ε εηο βάζνο 

θαηαλφεζε θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηα πνιχ πξψηκα 

ζηάδηα, θαηά ηελ επίζθεςε δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο, κε πεξηνδηθέο 

επηθαηξνπνηήζεηο (ξεηά πξνζδηνξηζκέλεο ρξνληθά), ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζα θαηαγξάθεηαη δεφλησο. 

ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ, κεηαμχ άιισλ: 

• Ζ (Οη) θχξηα (εο) επηρεηξεκαηηθή (εο) δξαζηεξηφηεηα (εο) θαη θάζε δεπηεξεχνπζα ή 

κε-νηθνλνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

• Ζ δνκή θαη νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζεθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππφ ηελ θαηνρή ηεο, ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ζε θαηνρή θαη ρξήζε, εθαξκνδφκελσλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

• Σν θαηά πφζν ν θνξνινγνχκελνο απνθηά, εηζάγεη, απνζηέιιεη ή εμάγεη αγαζά, ην 

είδνο ησλ αγαζψλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ εηζξνψλ/ εθξνψλ. 

• Σν θαηά πφζν ν θνξνινγνχκελνο είλαη απνδέθηεο ππεξεζηψλ απφ ηελ αιινδαπή 

θαζψο θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ. 
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• Οη θχξηεο εηζξνέο θαη εθξνέο, απεηθνλίδνληαο πνηεο ππάγνληαη ζε ζηαζεξφ 

ζπληειεζηή, κεδεληθφ ζπληειεζηή, εθπίπηνπλ ή είλαη εθηφο πεδίνπ ΦΠΑ. 

• Γεκφζηεο αλαθνηλψζεηο πνπ δφζεθαλ ή παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ επίζθεςε ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο. 

• πδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επίγλσζε δηαδηθαζηψλ απάηεο. 

• Σα εμεηαζκέλα αξρεία θαηά ηελ επίζθεςε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. 

Θα πξέπεη επηπιένλ λα ζπγθξίλνληαη θαη λα αληηπαξαβάιινληαη νη δηαθνξέο ζηνλ 

ηξφπν πνπ έλαο θνξνινγνχκελνο δηεμάγεη ηηο δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο. 

πγθξίλνληαο & αληηδηαζηέιινληαο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ζε κηα επηρείξεζε 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηφζν ηεο αγνξάο φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη νπζηψδεο λα εμεηαζηνχλ, λα ζπγθξηζνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε 

αληηδηαζηνιή φιεο νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ πξνζψπνπ, 

ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαθνξέο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ θαη λα αληηπαξαβιεζνχλ : 

• Σν κνληέιν, ε πνζφηεηα, νη πξνδηαγξαθέο θ.ιπ. ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αλάγνληάο ηα ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ή εγθεθξηκέλνπο δηαλνκείο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηδίσο ν βαζκφο 

θαηά ηνλ νπνίν νη αθξηβείο πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε ηηκνιφγηα, εληνιέο αγνξάο 

θ.η.ι.. 

• Σε ρξνληθή ζπγθπξία, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

• Σηο δηαθνξέο ζην ηξφπν κεηαρείξηζεο ησλ αγαζψλ θαη εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ζηηο δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. νξηζκέλα αγαζά 

θπιάζζνληαη επί ηφπνπ ελψ άιια ζε δηαθξηηή απνζήθε ηξίηνπ κέξνπο, νξηζκέλα 

αγαζά απνζεθεχνληαη κε ζεηξηαθφ αξηζκφ ελψ άιια φρη, ιεπηνκεξήο επηζεψξεζε 

θάπνησλ αγαζψλ αιιά πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ ζε άιια, θ.ιπ.). 

• Οη δηαθνξέο ζε φξνπο πιεξσκήο θαη ε αηηηνιφγεζε απηψλ. 

• Αλ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ρξήζεο ηνπο, αηηηνιφγεζε ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

απφ ηνλ επηηεδεπκαηία. 

• Οη δηαθνξέο ζηα ζπκβφιαηα, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, ηελ αζθάιηζε θαζψο 

ηελ αηηηνιφγεζε απηψλ απφ ην ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν, θαη 

• Οη δηαθνξέο ζηνλ ηχπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο/ εθηίκεζεο θηλδχλνπ 

πνπ εθαξκφδνληαη. 

Δκπνξηθή πξαθηηθή ηνπ θνξνινγνπκέλνπ 

Ζ επαιήζεπζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο σο κέξνο ηνπ ειέγρνπ αμηνπηζηίαο 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, εμππεξεηεί ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ αλ πξφθεηηαη 

γηα εηθνληθή αιπζίδα ή φρη. Καηά ηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα θαζψο θαη ν βαζκφο πνπ απηά απνθιίλνπλ απφ ηηο ζπλήζεηο 

εκπνξηθέο πξαθηηθέο: 

• Πψο πξνζδηνξίδνληαη νη πξνκεζεπηέο θαη νη πειάηεο. 

• Καηά πφζν ηα αγαζά αλάγνληαη ζε επίζεκν δηαλνκέα, θαηαζθεπαζηή ή 

εηζαγσγέα/θάηνρν. 

• Με ζπκκφξθσζε κε ην λνκνζεηηθφ ή θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο. 

• Αγνξά θαη πψιεζε αγαζψλ αθξηβψο ίδηαο πνζφηεηαο θαη κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο. 

• Γηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. αγνξαπσιεζία 

απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ αιπζίδα ζπλαιιαγψλ ηελ ίδηα κέξα). 

• Οη πξνκεζεπηέο ζπζηήλνπλ πειάηεο θαη ηαλάπαιηλ. 
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• πλερίδνπλ λα αγνξάδνπλ απφ πξνκεζεπηέο, παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ησλ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ φηη πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο ζπλδένληαη κε δφιηα παξάβαζε 

ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ΦΠΑ. 

• Δλέξγεηεο πξηλ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο 

(π.ρ. δηαπξαγκάηεπζε ηηκήο, πφζν εθηεηακέλε ήηαλ ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε). 

• Μήθνο ηεο αιπζίδαο ζπλαιιαγψλ θαη χπαξμε κνηίβνπ ζην πεξηζψξην θέξδνπο 

εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο θηήζεο (Mark ups). 

• Αλσκαιίεο ζηηο εκεξνκελίεο/ δηαδνρή γεγνλφησλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά/ πψιεζε, 

παξαγγειία / έθδνζε ηηκνινγίνπ απφ ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα 

ζπλαιιαγψλ. 

• Βαζκφο δηαθήκηζεο ή/θαη πξνψζεζεο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζε ζρέζε κε ηα 

αγαζά/ ππεξεζίεο. 

• Σξφπνο πιεξσκήο. 

• Καηά πφζνλ ν πξνκεζεπηήο ζε κηα ζπλαιιαγή θαζίζηαηαη πειάηεο ζε άιιε θαη ην 

αληίζηξνθν. 

• Καηά πφζν απνζηάιζεθαλ ηα αγαζά ζηελ επηρείξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ηα αγαζά 

απνθηήζεθαλ απφ επηρείξεζε εληφο άιινπ θξάηνπο κέινπο ή εθηφο ΔΔ. 

• Καηά πφζν νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αιπζίδα είλαη νη ίδηνη, ζε πεξίπησζε πνπ 

εκπνξεχζεθαλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ή κνληέια αγαζψλ ή δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. 

• Σελ πξνζηηζέκελε αμία απφ θάζε θνξνινγνχκελν. 

• Πψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαγγειίεο, απφ πνηφλ ζε πνηφλ. 

Πιεξσκέο θαη πηζηώζεηο 

Ο ηξφπνο πνπ ηα δηάθνξα κέξε ηεο ζπλαιιαγήο ρεηξίδνληαη ηηο πιεξσκέο 

είλαη ελδεηθηηθφο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο εηθνληθφηεηαο απηήο. 

ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη: 

• Πνηνί είλαη νη φξνη πιεξσκήο. 

• Δάλ νη πιεξσκέο είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο απηνχο. 

• Δάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί/εηζπξαρζεί ε πιεξσκή. 

• Δάλ έρεη αλαιεθζεί δξάζε είζπξαμεο ησλ κε θαηαβιεζέλησλ πιεξσκψλ. 

• Πνηά είλαη ν ρξνληζκφο ησλ πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα. 

Οη πιεξσκέο απφ ηξίηα κέξε θαζψο θαη ε ρξήζε εμσρψξησλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ γηα εγρψξηεο πξνκήζεηεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα δεηθηψλ πνπ ζα 

έπξεπε λα ζεκάλνπλ ζπλαγεξκφ ζην θνξνινγνχκελν γηα ζχλδεζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπ κε θνξνδηαθπγή ΦΠΑ ζην πιαίζην απάηεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε 

είζπξαμε ησλ πιεξσκψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο απφ ηνλ πειάηε πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά 

πξνηνχ πιεξψζεη ν θνξνινγνχκελνο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. Απηή ε πξαθηηθή εγείξεη 

εξσηήκαηα ζρεηηθά: 

• Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηελ αιπζίδα ζπλαιιαγψλ (αλ έρεη 

πξνκεζεχζεη αγαζά ζε άιιν κέξνο ηεο αιπζίδαο ρσξίο πιεξσκή, ηφηε παξέρεη 

πίζησζε ελ ηνηο πξάγκαζη). 

• Σν αλαιεθζέλ επίπεδν δένπζαο επηκέιεηαο θαη εθηίκεζεο θηλδχλνπ. 

• Σελ πηζαλή αλάγθε αζθάιηζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ ηειηθνχ εμαγσγέα 

/ απνζηνιέα φζν θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζε 

πξνγελέζηεξν ή κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο αιπζίδαο, θαη 

• Σνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Μεηαθίλεζε 

ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη: 

• Δάλ έρνπλ εηζαρζεί μαλά θαηά ην παξειζφλ ηα αγαζά ζην θξάηνο κέινο. 

• Ο ρξνληζκφο θαη ε πνηφηεηα ησλ εγγξάθσλ απνδέζκεπζεο. 

• Ο ρξνληζκφο θαη ε πνηφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ εγγξάθσλ CMRs (Convention des 
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Merchandises Routiers). 

• Ο ηξφπνο κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ. 

• Ση ππνζηεξηθηηθφ απνδεηθηηθφ πιηθφ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ. 

• Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νρήκαηνο λα κεηαθέξεη ηελ πνζφηεηα ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ. 

• Δμέηαζε ηεο παξέιεπζεο ινγηθνχ ρξφλνπ γηα ηε κεηαθνξά απφ ηνπο δηακεηαθνξείο  

/ ηηο απνζήθεο ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ. 

• Δμέηαζε ηεο χπαξμεο επαξθνχο αζθάιηζεο ησλ αγαζψλ θαηά ηε κεηαθνξά. 

Δάλ ν πειάηεο έρεη δεηήζεη ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ απφ κηα ρψξα ζε κηα 

δηεχζπλζε ζε δεχηεξε ρψξα, ε ζπκπεξηθνξά απηή ελδέρεηαη λα έρεη σζήζεη ηνλ 

θνξνινγνχκελν ζε πεξαηηέξσ εξσηήζεηο. Δπηπξφζζεηα, απηή ε θαηάζηαζε 

δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην πνηφο θέξεη ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ 

ε ζπλαιιαγή δελ νινθιεξσζεί. 

Πεξηζώξην θέξδνπο εθθξαζκέλν σο πνζνζηό ηνπ θόζηνπο θηήζεο (Mark ups) 

Ζ αλάιπζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο σο πνζνζηνχ ηνπ θφζηνπο 

θηήζεο (Mark up) ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, θαζψο απηά αγνξάδνληαη θαη 

πσινχληαη κέζσ ηεο ζπλαιιαθηηθήο αιπζίδαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηε Φνξνινγηθή 

Αξρή κηα εηθφλα ηνπ θαηά πφζν νη ζπλαιιαγέο είλαη πξαγκαηηθέο ή εηθνληθέο. 

ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη: 

• Δάλ ε δηαθνξνπνίεζε ζηα mark-ups αληαλαθιά ηελ πξνζηηζέκελε νηθνλνκηθή αμία 

• Δάλ ηα mark-ups έρνπλ εκπνξηθφηεηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε πξαγκαηηθή αμία έρεη 

πξνζηεζεί πξηλ ηελ εμαγσγή ησλ αγαζψλ. 

• Δάλ ηα θνξνινγνχκελα πξφζσπα έρνπλ εθαξκφζεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν mark-up 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέξε ηεο αιπζίδαο, παξφηη δελ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αγαζψλ. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη απηφ, 

εμεηάδεηαη ε παξαζρεζείζα αηηηνιφγεζε θαη ε πεηζηηθφηεηα απηήο. 

• Δάλ είλαη παξφκνηα ηα εθαξκνδφκελα απφ θάζε κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο mark-ups, 

αλεμαξηήησο ηνπ πειάηε ή πξνκεζεπηή, ηνπ ηχπνπ, ηεο αμίαο ή ηεο πνζφηεηαο ησλ 

αγαζψλ. 

• Δάλ ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαπξαγκαηεχζεσλ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο. 

• Δάλ πξαγκαηνπνηήζεθε έθπησζε απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπλαιιαθηηθήο 

αιπζίδαο. 

• Δάλ ε ηηκή πνπ πιεξψζεθε ή εηζπξάρζεθε απφ ηνλ ππνθείκελν ζην θφξν δελ 

ζπλάδεη κε ηηο επηθξαηνχζεο αγνξαίεο ηηκέο γηα απηά ηα αγαζά ή ππεξεζίεο θαηά ην 

δνζέληα ρξφλν. 

Κύθινο εξγαζηώλ θαη αλάπηπμε 

Ο βαζκφο θαη ην χςνο ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ελφο ππνθείκελνπ 

ζην θφξν κπνξεί λα απνηειεί δείθηε φηη απηή ε αλάπηπμε δελ νθείιεηαη ζε ζπλήζεηο 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο αιιά ζπλδέεηαη κε απάηε ΦΠΑ. 

ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί: 

• Δάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή επέλδπζε 

• Δάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνκήζεηα θαηλνηφκνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε 

• Δάλ επαξθνχλ ην πξνζσπηθφ, νη πφξνη θαη ε ηερλνγλσζία ηνπ ππνθείκελνπ ζην 

θφξν. 

• Δάλ ν θχθινο εξγαζηψλ, φπσο απεηθνλίδεηαη είηε απφ ηηο επηζηξνθέο ΦΠΑ είηε απφ 

ηα εηήζηα ινγηζηηθά ζηνηρεία, δείρλεη κηα εμαηξεηηθή αλάπηπμε βξαρππξφζεζκα, ε 

νπνία δελ ππνζηεξίδεηαη απφ θακία πηζαλή αηηηνιφγεζε, φπσο ι.ρ. πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο αγνξάο. 
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• Σν χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είρε ν θνξνινγνχκελνο 

πξηλ εκπιαθεί ζηηο ζπλαιιαγέο 

 Υξεκαηνδόηεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεη έλαο θνξνινγνχκελνο επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ χπαξμε ζσζηήο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο. Ζ εμαθξίβσζε ηνπ ηξφπνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο δηαζθαιίδεη ηελ 

αμηνπηζηία φζσλ έρνπλ πξνζθνκηζηεί θαη δεισζεί απφ ην θνξνινγνχκελν θαη ηελ 

εηθνληθφηεηα ή κε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί: 

• Δάλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη ιάβεη δάλεην. 

• Δάλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε απφ δηεπζπληέο θαη/ ή κεηφρνπο 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, απφ πνχ πξνήιζε ε ρξεκαηνδφηεζε. 

• Πνηνο παξείρε ην δάλεην, π.ρ. πειάηεο/ πξνκεζεπηέο/ δηεπζπληέο ζπζρεηηδφκελεο 

επηρείξεζεο. 

• Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ήξζε ζε πξψηε επαθή ν ππνθείκελνο ζην θφξν κε ηνλ 

δαλεηζηή. 

• Ζ αμηνπηζηία ηνπ πξνζψπνπ/ επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ην δάλεην θαζψο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζε ν επηηεδεπκαηίαο γηα λα ην εμαζθαιίζεη. 

• Δάλ παξέρνληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ φξσλ ηνπ δαλείνπ, φπσο νη ηφθνη θαη ν 

ηξφπνο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη αλ νη φξνη απηνί κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πηζηεπηνί. 

• Δάλ ν επηηεδεπκαηίαο έρεη παξαβεί ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ 

έρεη ζπκβεί απηφ, ηη είδνπο επηπηψζεηο έρεη επηθέξεη. 

• Ο ηξφπνο ιήςεο ηνπ δαλείνπ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία, π.ρ. εάλ ν δαλεηζηήο θαη ν 

επηηεδεπκαηίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ηξάπεδα. 

Γηαθήκηζε 

Ο πςειφο θαη απμεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηε 

δηαθήκηζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ marketing. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

απάηεο ΦΠΑ απαληάηαη ην θαηλφκελν πνιινί, αλ φρη φινη, νη επηηεδεπκαηίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ζπλαιιαθηηθή αιπζίδα λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ίδηνπ δηαδηθηπαθνχ 

θφξνπκ ψζηε λα εληνπίζνπλ πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δίδεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηα ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα λα πξνκεζεπηνχλ ηα αγαζά 

κεηαγελέζηεξα ζηελ αιπζίδα θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Ζ χπαξμε κηαο 

καθξνζθεινχο αιπζίδαο φπνπ φια ηα ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα ζα 

δηαθεκίδνληαλ ζην ίδην θφξνπκ, ζα απνηεινχζε παξάδνμν, θαζψο ζε κηα αλνηρηή 

αγνξά νη θνξνινγνχκελνη ζα πξνζπαζνχζαλ λα απνθφςνπλ ηνπο κεζάδνληεο πξνο 

φθειφο ηνπο. 

Έιεγρνη 

ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί: 

• Δάλ ην ίδην ην ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν παξέιαβε ηα αγαζά. 

• Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη παξάδνζεο πνπ αθνινπζεί ην ππνθείκελν 

ζην θφξν πξφζσπν. 

• Σν πφζν ιεπηνκεξήο ππήξμε ε έθζεζε ειέγρνπ θαη θαηά πφζν ήηαλ επαξθψο 

ιεπηνκεξήο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη έλαλ ινγηθφ επηρεηξεκαηία. 

• ε πεξίπησζε χπαξμεο αζπλήζηζησλ επξεκάησλ (φπσο ε αθαίξεζε ηεισλεηαθψλ 

ζθξαγίδσλ, θζαξκέλε ζπζθεπαζία), ζε ηη ελέξγεηεο πξνέβε ν θνξνινγνχκελνο. 

• Δάλ ν θνξνινγνχκελνο πιήξσζε γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, θαηά πφζν ππάξρνπλ 

απνδείμεηο φηη φλησο απηφο δηεμήρζε. 
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• Ή ελαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε χπαξμεο εθζέζεσλ ειέγρνπ, θαηά πφζν ππάξρνπλ 

ζηνηρεία θαηαβνιήο πιεξσκήο. 

• Δάλ είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηα αγαζά ζην επίπεδν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

εθζέζεηο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο παξαιαβήο ηνπο απφ 

ην θνξνινγνχκελν θαη ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηηο απνζήθεο/ ην δηακεηαθνξέα. 

• Δάλ δειψλεηαη ν αθξηβήο ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 

• Πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ απφ ην 

θνξνινγνχκελν (ζην ζεκείν απηφ, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν ρξφλνο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνζηνιή ηνπ θαμ). 

• Δάλ έρνπλ δηαπηζησζεί απνθιίζεηο κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ 

δηαηεξνχληαη θαη απηψλ πνπ πσιήζεθαλ/ αγνξάζηεθαλ. 

Αζθάιηζε 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ζηελ πψιεζε κεγάιεο 

πνζφηεηαο αγαζψλ πςειήο αμίαο, ζα έπξεπε, θαηά ην ζπλήζσο ζπκβαίλνλ, ν 

θνξνινγνχκελνο λα έρεη θάπνηνπ είδνπο αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζε πεξίπησζε 

απψιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο ησλ αγαζψλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

επηηεδεπκαηίαο έρεη πξνρσξήζεη ζε αζθαιηζηηθή θάιπςε, ή θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά 

απφ ην δηακεηαθνξέα, πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα 

αιιεπάιιειεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ελδερνκέλσο λα είλαη δπζρεξήο ε θαηαλφεζε 

ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ηεο ζπλαιιαγήο φπνπ αξρίδεη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε, θαζψο 

ζπρλά ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν αιιαγήο ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο. 

Σν γεγνλφο απηφ εγείξεη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί: 

• Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ αγαζψλ, ηφζν θαηά ηελ παξακνλή 

ηνπο ζηελ απνζήθε φζν θαη θαηά ηε θπζηθή ηνπο κεηαθνξά ζηνλ πειάηε. 

• Δάλ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα αζθάιηζηξα. 

• Πνηα είλαη ε αμία ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε ζρέζε κε ηελ αμία ησλ αγαζψλ. 

• Ση θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιηζε θαη ηη φρη. 

• Δάλ έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη ηεο ζπλαιιαγήο. 

Δθφζνλ ππάξρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν νη φξνη 

ηεξήζεθαλ θαη απφ ηνπο δπν αληηζπκβαιιφκελνπο θαη, εάλ φρη, πνηα δηνξζσηηθά πξνο 

απηφ κέηξα ειήθζεζαλ. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν νη πξαγκαηηθνί 

φξνη ζπλάδνπλ κε ηε ζπλήζε εκπνξηθή πξαθηηθή, π.ρ. φζνλ αθνξά ζηελ απνδέζκεπζε 

ηίηινπ, ηδηνθηεζίαο. 

Απνδείμεηο ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ 

ηαλ νη ππνζέζεηο απάηεο ΦΠΑ θαηαιήγνπλ ζην δηθαζηήξην, νη θαηαζέζεηο 

ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ζηήξημε ησλ ππνζέζεσλ. Πξφθεηηαη γηα κάξηπξεο πνπ 

έρνπλ θάπνηνπ είδνπο εμεηδίθεπζε ζηνλ ππφ εμέηαζε ηνκέα ηεο αγνξάο. 

Οη θαηαζέζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ : 

• ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν νη ζπλαιιαγέο ηνπ ελαγφκελνπ έιαβαλ ρψξα σο 

κέξνο ηεο εκπνξηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ θαλνληθή παξάιιειε αγνξά ή θαηά πφζν 

θαηαζθεπάζηεθαλ εηθνληθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απάηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην 

γεγνλφο φηη δελ ζπλάδνπλ κε ηηο ζπλζήθεο ζηελ παξάιιειε αγνξά φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο καξηπξίεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. 

• ηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ ελαγφκελνπ φηη έρεη 

δηεξεπλήζεη ηηο δηεξγαζίεο ηεο παξάιιειεο αγνξάο θαη ιεηηνπξγεί ζηε λφκηκε 

παξάιιειε αγνξά ζην πιαίζην ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 
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• ηε ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ πσιήζεσλ ηνπ ελαγφκελνπ κε ηηο πσιήζεηο ζηελ 

αγνξά ιηαληθήο (γηα ην ίδην πξντφλ) εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Δίλαη δπλαηή ε 

εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πσιήζεηο ιηαληθήο ζηελ εγρψξηα, ηελ επξσπατθή θαη 

ηε δηεζλή αγνξά. Ζ ζχγθξηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην χςνο ηνπ 

εκπνξίνπ ήηαλ ηέηνην πνπ θαζίζηαηαη απίζαλε ε χπαξμε φισλ ησλ πσιεζέλησλ 

αγαζψλ θαη/ ή ζα ήηαλ αλακελφκελν ν ελαγφκελνο λα ήηαλ γλσζηφο ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο θαη εγθεθξηκέλνπο δηαλνκείο, φπσο επίζεο θαη λα πξαγκαηνπνηεί 

αγνξέο απεπζείαο απφ απηνχο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ. 

• ηε ζχγθξηζε ηνπ χςνπο ηνπ εκπνξίνπ ηνπ ελαγφκελνπ κε ηελ πνζφηεηα ησλ 

αγαζψλ (ηνπ ηχπνπ πνπ εκπνξεπφηαλ ν ελαγφκελνο) πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί. Δάλ ν 

φγθνο ην εκπνξίνπ ηνπ ελαγφκελνπ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ ηα αγαζά πνπ 

είραλ παξαρζεί ηελ θξηλφκελε πεξίνδν, ηφηε απηφ κπνξεί λα εγείξεη ακθηβνιίεο 

ζρεηηθά κε ην εάλ ε ζπλαιιαγή, φπσο ηελ πεξηέγξαςε ν ελαγφκελνο, έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

6.4 Αληηκεηώπηζε 

-  Φόξνο εηζξνώλ 

Με παξνρή δηθαηώκαηνο έθπησζεο κε λόκηκνπ Φ.Π.Α. 

Πξηλ ηελ ρνξήγεζε έθπησζεο Φ.Π.Α. σο θφξνπ εηζξνψλ, πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

• Σν πνζφ ηεο έθπησζεο πξέπεη λα αθνξά είηε ζε ΦΠΑ πνπ ρξεψζεθε απφ άιιν 

ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α. ή λα ζρεηίδεηαη κε εηζαγσγή ή απφθηεζε πνπ ππφθεηηαη ζε 

θνξνιφγεζε. 

• Οη παξαδφζεηο επί ησλ νπνίσλ επηβιήζεθε ν Φ.Π.Α. πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζην φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ππνβάιεη ην αίηεκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ. 

• Οη ζπγθεθξηκέλεο παξαδφζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα επηρεηξεκαηηθνχο 

ζθνπνχο. 

• Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, νη παξαδφζεηο πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε 

ινγηζηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ππνβιήζεθε ην αίηεκα έθπησζεο. 

• Σν πξφζσπν πνπ αηηείηαη ην θφξν εηζξνψλ πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

ηθαλνπνηεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα ησλ πξνκεζεηψλ. 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εδξάδεηαη ε απφξξηςε 

αηηήκαηνο έθπησζεο θφξνπ εηζξνψλ: 

• Γελ πθίζηαληαη ππνθείκελεο ζε θφξν παξαδφζεηο. 

• Οη παξαδφζεηο επί ησλ νπνίσλ επηβιήζεθε ν θφξνο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

φλνκα απηνχ πνπ αηηείηαη ηελ έθπησζε θφξνπ εηζξνψλ. 

• Αλεπαξθή ζηνηρεία ζεκειίσζεο ηνπ αηηήκαηνο. 

• Άθπξν ηηκνιφγην. 

• Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πιεξσκή γηα ηηο πξνκήζεηεο. 

• Ο θφξνο επί ησλ εηζξνψλ πξνέθπςε απφ ππνθείκελν ζηνλ θφξν πνπ έρεη 

επηθαιεζηεί ην δηθαίσκά ηνπ πξνο έθπησζε δνιίσο. 

Με θνξνινγεηέα παξάδνζε 

Πξνθεηκέλνπ έλα ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν λα δηεθδηθήζεη έθπησζε ηνπ 

θφξνπ εηζξνψλ, ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κηα ππνθείκελε ζε ΦΠΑ 

παξάδνζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

ππνθείκελε ζε ΦΠΑ παξάδνζε, δελ ππάξρνπλ εξείζκαηα δηεθδίθεζεο ζρεηηθήο 

έθπησζεο. Απηφ ηζρχεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ν ίδηνο ηελ παξάδνζε ή πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ έρεη παξαιάβεη 

ηα αγαζά. 
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Παξάδνζε κε πξαγκαηνπνηεζείζα πξνο ηνλ θνξνινγνύκελν πνπ αηηείηαη 

ηελ έθπησζε θόξνπ εηζξνώλ 

Μφλν ην πξφζσπν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξάδνζε κπνξεί λα 

ππνβάιεη αίηεκα έθπησζεο θφξνπ εηζξνψλ. Απηφ απνηειεί ζεκειηψδε αξρή, ε νπνία 

ππεξβαίλεη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πνηφο πιήξσζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

παξάδνζεο. Δπίζεο ππεξβαίλεη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πνηφο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην ή άιιν απνδεηθηηθφ πιηθφ. 

ε πεξίπησζε πνπ έλα ηξίην πξφζσπν θαηαβάιιεη ηελ πιεξσκή γηα ηελ παξάδνζε, 

απηφ ην πξφζσπν δελ έρεη δηθαίσκα έθπησζεο θφξνπ εηζξνψλ. Απηή ε αξρή 

εθαξκφδεηαη αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε πιεξσκή πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ζρεηηθήο 

λνκηθήο απαίηεζεο ή απνηειεί απιψο κηα θαλνληθή εκπνξηθή πξαθηηθή. Μφλν ν 

απνδέθηεο ηεο παξάδνζεο δηθαηνχηαη επηζηξνθήο θφξνπ εηζξνψλ. 

Αλεπαξθή ζηνηρεία ζεκειίσζεο αηηήκαηνο έθπησζεο θόξνπ εηζξνώλ 

Καηά ην ρξφλν έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, ν θνξνινγνχκελνο πξέπεη λα 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα δένληα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο έγθπξν ηηκνιφγην. 

Παξάδνζε γηα ηελ νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί πιεξσκή 

Έλα ππνθείκελν ζε θνξνιφγεζε πξφζσπν παχεη λα δηθαηνχηαη έθπησζεο 

θφξνπ εηζξνψλ, φηαλ δελ έρεη θαηαβιεζεί πιεξσκή γηα φιε ή κέξνο ηεο ζρεηηθήο κε 

ην θφξν εηζξνψλ παξάδνζεο.  

  - Φόξνο Δθξνώλ 
Άξλεζε κεδεληθνύ ζπληειεζηή 

Οη παξαδφζεηο απφ έλα θξάηνο κέινο ζε πειάηε εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ππφθεηληαη ζε κεδεληθφ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο: 

• ν θνξνινγνχκελνο θαηέρεη θαη αλαγξάθεη ζην ηηκνιφγην πψιεζήο ηνπ ηνλ αξηζκφ 

κεηξψνπ ηνπ γηα ζθνπνχο ΦΠΑ ηνπ πειάηε ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην πξφζεκα 

ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν πειάηεο, 

• ηα αγαζά ζηάιζεθαλ ή κεηαθέξζεθαλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., 

• ν θνξνινγνχκελνο θαηέρεη θαη δηαηεξεί έγθπξα εκπνξηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ηα αγαζά έρνπλ εμαρζεί απφ ην θξάηνο κέινο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Άξλεζε εγγξαθήο ζην Μεηξών 

ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο,  ε Γηνίθεζε λα πξνβαίλεη είηε ζε άξλεζε 

εγγξαθήο ζην κεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ ζε θνξνινγνχκελν, είηε ζε δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν, φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

θνξνινγνχκελνο: 

• Γηαπξάηηεη απάηε ΦΠΑ, ή 

• Μεηέρεη ζε ζρήκα δηάπξαμεο απάηεο ΦΠΑ, ή 

• Έρεη εκπιαθεί ζε ζπλαιιαγέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε θνξνδηαθπγή ΦΠΑ, ζην 

πιαίζην απάηεο, ή 

• Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν ΑΦΜ/ ΦΠΑ έρνληαο σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε ζρήκα δηάπξαμεο απάηεο ΦΠΑ, ή ηελ δηάπξαμε απάηεο ΦΠΑ. 

Γηαγξαθή από ην Μεηξών 

πσο έρεη ήδε εηπσζεί, νη εζληθέο θνξνινγηθέο αξρέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξε κέξηκλα ζρεηηθά κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ην ρξφλν ηεο εγγξαθήο θαη, 

ηαπηνρξφλσο, πξέπεη λα ζεζπίζνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κεηά ηελ εγγξαθή γηα ήδε 

εγγεγξακκέλνπο ζην κεηξψν θνξνινγνχκελνπο. Ζ βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ππνζέζεσλ απάηεο δελ επαξθεί, αλ δελ ζπλδπάδεηαη κε 

κέηξα ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο επίκνλεο παξαβαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ έθπησζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο έρεη σο πξνυπφζεζε 

ηελ εγγξαθή ηνπ αγνξαζηή ζην κεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ θαζψο θαη ηελ χπαξμε ελεξγνχ 

ΑΦΜ/ΦΠΑ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο. Έλα απφ ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά 
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κέζα απνθπγήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο αιπζίδαο απάηεο απνηειεί ε άκεζε 

επηθαηξνπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, κε ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ΑΦΜ/ΦΠΑ πνπ 

κεηέρνπλ ζε αιπζίδεο απάηεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη ζεκαληηθφ θάζε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απελεξγνπνηεί ηνπο ΑΦΜ/ΦΠΑ 

εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ θαη άιισλ απαηεψλσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ αιπζίδα απάηεο 

ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ. Ο εληνπηζκφο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη, ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, απφ δξάζε ηεο δηνίθεζεο πξνο απνηξνπή ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζην πιαίζην ηεο απάηεο. 

Γηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ζην Μεηξών αιιά κία κνλαδηθή 

βάζε δεδνκέλσλ VIES 

Ζ έθπησζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο έρεη σο πξνυπφζεζε 

ηελ εγγξαθή ηνπ αγνξαζηή ζην κεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ θαζψο θαη ηελ χπαξμε ελεξγνχ 

ΑΦΜ/ΦΠΑ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εγγξαθή 

ζην Μεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο αξηζκνχ ΑΦΜ/ΦΠΑ γηα 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο δελ είλαη εληαία ζε φια ηα θξάηε κέιε. Κάζε ΚΜ 

δηαρεηξίδεηαη ηε δηθή ηνπ βάζε δεδνκέλσλ εγγεγξακκέλσλ θνξνινγνχκελσλ θαη απηή 

ε πιεξνθφξεζε ηξνθνδνηεί ην VIES (χζηεκα Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ ΦΠΑ). Ο 

ελδνθνηλνηηθφο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεκα έθπησζεο ΦΠΑ, φηαλ ν 

αγνξαζηήο παξέρεη έλαλ έγθπξν αξηζκφ ΑΦΜ/ΦΠΑ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

εγθπξφηεηα ηνπ ΑΦΜ/ΦΠΑ, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ειέγμεη ηε βάζε δεδνκέλσλ 

VIES. ηαλ ν αγνξαζηήο δελ εκθαλίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ VIES, ή φηαλ 

εκθαλίδεηαη κε ηελ έλδεημε φηη ν ΑΦΜ/ΦΠΑ ηνπ δελ είλαη έγθπξνο, ζεσξείηαη φηη δελ 

δηθαηνχηαη έθπησζε γηα ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο. 

Δγξήγνξζε & εηνηκόηεηα σο πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη αξκνδηόηεηα 

δηαγξαθήο 

Σα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηα αλαγθαία, θαη‟ εθηίκεζή ηνπο, 

κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηαπηνπνίεζεο 

πνπ παξέρνπλ ηα θνξνινγνχκελα θαη ηα κε ππνθείκελα ζε θνξνιφγεζε λνκηθά 

πξφζσπα θαηά ηε ζηηγκή ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξψν γηα ζθνπνχο ΦΠΑ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 22.1 ηνπ Καλνληζκνχ 904/2010/ΔΔ, ηα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξηλ ηελ 

εγγξαθή θαη, ηνπιάρηζηνλ, εληφο ησλ επφκελσλ 6 κελψλ. Σα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα 

παξέρνπλ έλα ζηαζεξφ εχινγν επίπεδν δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο δηαζέζηκεο κέζσ VIES πιεξνθφξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ΚΜ 

δεζκεχνληαη λα ζεζπίζνπλ ζχζηεκα εληνπηζκνχ αλαθξηβεηψλ θαη ππνρξενχληαη λα 

αληηδξάζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ αλαθαιχςνπλ φηη ε παξερφκελε θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

εγγξαθήο πιεξνθφξεζε έρεη παχζεη λα είλαη αθξηβήο. 

Η αθύξσζε ησλ αλαγλσξηζηηθώλ αξηζκώλ ΑΦΜ/ ΦΠΑ ζην VIES 

Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ δελ είλαη έγθπξνο, ηνπιάρηζηνλ ζε δπν πεξηπηψζεηο: 

• ηαλ νη ππνθείκελνη ζε θφξν έρνπλ δειψζεη φηη έρνπλ παχζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα ή φηαλ ε θνξνινγηθή αξρή ζεσξεί φηη έρνπλ παχζεη ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Σν αθφινπζν ηεθκήξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αηηία 

αθχξσζεο ιφγσ παχζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: φηαλ ην πξφζσπν, παξφηη 

φθεηιε, απνηπγράλεη λα ππνβάιεη δήισζε ΦΠΑ θαη αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο γηα 

έλα ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξψηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ή 

αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα. Σν πξφζσπν απηφ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνδείμεη ηελ 

χπαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε άιια κέζα. 

• ηαλ ηα πξφζσπα έρνπλ δειψζεη ςεπδή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

ΑΦΜ/ΦΠΑ ή δελ έρνπλ ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ηνπο, ηηο νπνίεο 
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αλ γλψξηδε ε θνξνινγηθή αξρή, ζα ηνπο είρε αξλεζεί ηελ ρνξήγεζε αξηζκνχ 

ΑΦΜ/ΦΠΑ ή ζα ηνλ είρε απελεξγνπνηήζεη. 

Αθύξσζε ιόγσ «εμαθαληζκέλνπ εκπόξνπ»: έιεγρνη έδξαο επηρείξεζεο 

Ο εληνπηζκφο ελφο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη, ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, απφ κηα αληίδξαζε ηεο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί 

ε ζπλέρηζε ηεο δξάζεο ηνπ ζην πιαίζην ηεο απάηεο. ηελ πεξίπησζε «εμαθαληζκέλνπ 

εκπφξνπ», ην επηρείξεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αθχξσζε είλαη ε 

εμαθάληζε ηνπ επηηεδεπκαηία απφ ηε δεισζείζα δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. Σν 

γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα επξεζεί απηφο ζηε δεισζείζα δηεχζπλζε, παξέρεη επαξθή 

βάζε γηα ηελ αθχξσζε ηνπ αξηζκνχ ΑΦΜ/ΦΠΑ. πζηήλεηαη σο πην ζπλεηφ ην 

«πάγσκα» ή ε πξνιεπηηθή απελεξγνπνίεζε, ε νπνία ζα γίλεη κφληκε, φηαλ (ζην ηέινο 

ηεο επηθείκελεο δεισηηθήο πεξηφδνπ) ν θνξνινγνχκελνο δελ ππνβάιεη επίζεκε 

δήισζε κεηαβνιήο έδξαο ή δήισζε ΦΠΑ γηα ηηο εθθξεκνχζεο ζπλαιιαγέο. 

Ζ επηβεβαίσζε ηεο έδξαο ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ πξέπεη λα δηελεξγείηαη ακέζσο 

κεηά ηνλ πξψην εληνπηζκφ ηνπ. Ζ αθχξσζε σο κέηξν βαζηδφκελν ζηελ εμαθάληζε 

ηνπ εκπφξνπ απφ ηε δεισζείζα δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά, ηδίσο αλ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο ελδείμεηο θηλδχλνπ 

απάηεο. πληζηάηαη ε δηελέξγεηα επαιήζεπζεο δηεχζπλζεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο 

θαηφπηλ ελεκέξσζεο απφ άιιν θξάηνο κέινο ζρεηηθά κε πειάηεο ή επηηεδεπκαηίεο, νη 

νπνίνη είλαη γλσζηφ φηη έρνπλ θάλεη παξαδφζεηο ζε εμαθαληζκέλν έκπνξν (φπσο 

ζπκβαίλεη κε ην ζχζηεκα εηδνπνίεζεο Eurofisc). 

πληζηάηαη ε δηελέξγεηα επαιήζεπζεο δηεχζπλζεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, έλαο επηηεδεπκαηίαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνπέηαζκα 

πξαγκαηηθήο επηρείξεζεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή δελ πθίζηαηαη. 

Ζ επαιήζεπζε δηεχζπλζεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

εηδηθέο απαηηήζεηο θάζε πεξίπησζεο, αιιά ζπληζηάηαη νη ππεχζπλνη πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ επαιήζεπζε λα ζπκπιεξψλνπλ έλα ηππνπνηεκέλν έγγξαθν κε ηα θχξηα 

ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έθζεζε: 

• Φπζηθά δεδνκέλα: δηεχζπλζε, παξνπζία ινγφηππσλ θαη πηλαθίδσλ ζην εζσηεξηθφ 

θαη ην εμσηεξηθφ, ρψξνη αλνηρηνί ζην θνηλφ, απνζήθεο, γξαθεία, ηειέθσλα, θαμ, 

ππνινγηζηέο θ.ιπ. 

• Σίηινη ηδηνθηεζίαο, κηζζσηήξην ή λνκηθφο ιφγνο γηα ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. 

• ηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ επξηζθφκελσλ ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη 

αηηηνιφγεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο: ηδηνθηήηεο, δηεπζπληέο, εξγαδφκελνη, θ.ιπ. 

• Δπίζεκα έγγξαθα πνπ βξέζεθαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο: ινγηζηηθά βηβιία, 

ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί θ.ιπ. 

Ζ έδξα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ην κέξνο απφ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ην κέξνο φπνπ δηεμάγεηαη ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη απαηεψλεο επηρεηξνχλ λα θξπθηνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεγφκελεο «έδξεο δηεπθφιπλζεο» (“domiciles of convenience” ή 

“accommodation addresses”). Ζ «έδξα_____» ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απνκεηψλεηαη 

ζε απιή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ή ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε (ηαρπδξνκηθή ζπξίδα, 

γξαθείν δηθεγφξνπ ή ινγηζηή, επηρείξεζε παξνρήο επηρεηξεκαηηθήο έδξαο -firm for 

business domiciliation, θιπ) θαη δελ απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή έδξα πνπ πξέπεη λα 

δειψλεηαη ζηελ εγγξαθή. 

Ο ππεχζπλνο εθ κέξνπο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο έδξαο, φηαλ 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε «έδξα δηεπθφιπλζεο», πξέπεη λα θξνληίζεη λα απνηππψζεη 

μεθάζαξα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ εκπφξνπ, ηνλ νπνίν ςάρλεη, θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη (ζπκβφιαην παξνρήο έδξαο, δηθεγφξνο ή ινγηζηήο θ.ιπ.) θαη πξέπεη λα 
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παξάζρεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία, ε νπνία ζα ζηεξίμεη ην ζπκπέξαζκα πσο ε έδξα δελ 

είλαη ην κέξνο πνπ ιακβάλεη ρψξα ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, νχηε ην κέξνο φπνπ 

δηελεξγείηαη ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αθύξσζε ιόγσ απνπζίαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Πξνιεπηηθά 

κέηξα γηα «αδξαλείο επηρεηξήζεηο» 

πληζηάηαη επίζεο ε χπαξμε επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ «αδξαλψλ επηρεηξήζεσλ» θαζψο θαη ε αθχξσζε ηνπ αξηζκνχ ΑΦΜ/ΦΠΑ 

ζην ζχζηεκα VIES ησλ επηρεηξήζεσλ εθείλσλ πνπ είλαη επίκνλα νηθνλνκηθά 

αλελεξγέο. πληζηάηαη, δειαδή, ην Μεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ λα παξακέλεη θαζαξφ απφ 

αλελεξγά πξφζσπα. Σν φθεινο πνπ πξνθχπηεη είλαη δηπιφ. Αθελφο κελ ν κεησκέλνο 

αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαζηζηά ηνλ έιεγρν επθνιφηεξν. Αθεηέξνπ δε ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αλελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ νληνηήησλ, ζπλδπαζκέλε κε ελεξγφ έιεγρν 

πνπ πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο, ζα κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο εχθνιεο επαλεξγνπνίεζεο 

ή αληηθαηάζηαζεο ελφο δηαγξαθέληνο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ. 

Μηα αδξαλήο νληφηεηα δελ ρξεηάδεηαη έγθπξν αξηζκφ ΑΦΜ/ΦΠΑ γηαηί δελ έρεη 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ λνκνζεζία κπνξεί λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο αθχξσζεο 

ηνπ αξηζκνχ ΑΦΜ/ΦΠΑ κεηά απφ εχινγν ρξφλν παξακνλήο ηνπ πξνζψπνπ ζε 

αδξάλεηα. Ζ αθχξσζε δε ζεκαίλεη φηη ν επηηεδεπκαηίαο ζα παξακείλεη εθηφο 

Μεηξψνπ εο αεί, αιιά, εάλ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ ελδνθνηλνηηθή αγνξά, 

πξέπεη λα μαλαεγγξαθεί ζην Μεηξψν πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχηαη έθπησζεο ΦΠΑ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. 

 

6.5 Πξόιεςε 
6.5.1 Καηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο ζην κεηξών 

Ο εληνπηζκφο πηζαλψλ εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ, θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο ζην κεηξψν, ζα ήηαλ ηδαληθφο, αλ ν εληνπηζκφο 

αθνινπζείην απφ άξλεζε εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην Μεηξψν. Έηζη, ρσξίο αξηζκφ 

ΑΦΜ/ΦΠΑ, δελ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα ε επηρείξεζε λα αγνξάζεη αγαζά πνπ 

απαιιάζζνληαη ΦΠΑ. Δλ ηνχηνηο, ζηα θξάηε κέιε φπνπ ε εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη 

ειεθηξνληθά, ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, δελ κπνξεί λα ππάξμεη άξλεζε εγγξαθήο. 

Ζ ίδηα θαηάζηαζε απαληάηαη θαη ζε θξάηε κέιε πνπ δε κπνξνχλ βάζεη λφκνπ λα 

αξλεζνχλ ηελ εγγξαθή ζε νπνηνλδήπνηε λέν θνξνινγνχκελν. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο πξέπεη λα δεηείηαη ηνπιάρηζηνλ κεληαία ππνβνιή πεξηνδηθψλ δειψζεσλ, 

θαζψο θαη νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο. Δπηπιένλ, απηνί νη επηηεδεπκαηίεο ζα έπξεπε, εμ 

αξρήο, λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε πξφγξακκα επηηήξεζεο ή ειέγρνπ. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ν έιεγρνο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο 

εγγξαθήο ζην κεηξψν, απνζθνπεί φρη κφλν ζηελ πξφιεςε ηεο εηζφδνπ 

εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ ζην ζχζηεκα ΦΠΑ, αιιά θαη ζηελ παξνρή πνιχηηκεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ θαζηζηά δπλαηφ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηελ παχζε ηεο απάηεο 

ηχπνπ θαξνπδέι απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Δλδεδεηγκέλν έληππν αίηεζεο εγγξαθήο ζην κεηξών ΦΠΑ 

Ζ ζπιινγή επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο 

εγγξαθήο ζην κεηξψν, απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο απάηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν θίλδπλνο εηζφδνπ λένπ θνξνθπγά ζην ζχζηεκα. Απηφ 

ζεκαίλεη, φηη ην έληππν ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην κεηξψν ΦΠΑ ζα πξέπεη λα απαηηεί 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή κηαο γεληθήο αλάιπζεο 

θηλδχλνπ. Απηφ επίζεο ζεκαίλεη, φηη αλ δελ παξέρεηαη ζην ζπκπιεξσκέλν έληππν ην 

ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο, ζα πξέπεη λα αλαβάιιεηαη, φρη φκσο θαη λα 

απνξξίπηεηαη βάζεη απηνχ, ε εγγξαθή. 

Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ην ζηάδην εγγξαθήο ζην κεηξών ΦΠΑ 
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ην πξψην ζηάδην, πνπ πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο, ε γλψζε ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ γηα ηελ ηνπηθή αγνξά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εληχπνπ αίηεζεο εγγξαθήο. πλεπψο, ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην έληππν, ζα πξέπεη λα θαζηζηά δπλαηφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν ν λένο θνξνινγνχκελνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε κηα 

«δηεχζπλζε δηεπθφιπλζεο», ή ζε επαγγεικαηηθφ ρψξν, αλ έρεη δηεπζπληέο κε 

θαηνίθνπο ηνπ θξάηνπο κέινπο, κεηφρνπο απφ ηηο Βξεηαληθέο Παξζέλεο Νήζνπο 

(BVI), ην Delaware, ην Niue θ.ιπ., αξηζκφ ηειεθψλνπ απφ άιιε ρψξα, ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ζην εμσηεξηθφ, αζαθή δήισζε δξαζηεξηνηήησλ ή αλεπαξθέο θεθάιαην 

ζε ζρέζε κε ην είδνο δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηίεο πνπ παξνπζηάδνπλ θίλδπλν, ζα πξέπεη λα 

απνζηέιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην, ελψ ζα πξέπεη λα αλαβάιιεηαη ε 

εγγξαθή ζην κεηξψν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ απνζηνιή ηνπ εληχπνπ, ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ ηα επφκελα βήκαηα. 

Απαηηείηαη ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηελ 

εγγξαθή ηεο ζην Μεηξψν. Οη έιεγρνη απηνί είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί, αθφκε θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί ε εγγξαθή, γηαηί θαζηζηνχλ δπλαηή 

ηε κειινληηθή ζχγθξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε απηέο πνπ 

έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηνλ έιεγρν πξηλ ηελ εγγξαθή. 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε φισλ ησλ πηζαλψλ ζηξαηεγηθψλ ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε εγγξαθή επηζθαιψλ επηηεδεπκαηηψλ ζην Μεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ (κεηά 

ηελ επηινγή πνπ δηελεξγείηαη ζην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο. Υσξίο έγθπξν 

αξηζκφ ΑΦΜ/ΦΠΑ, ν θνξνθπγάο δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη απάηε ηχπνπ θαξνπδέι. 

Καη‟ ειάρηζηνλ, ν επηζθαιήο επηηεδεπκαηίαο ζα γλσξίδεη απφ ηελ αξρή ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ φηη παξαθνινπζείηαη ζηελά. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη αλαπηχζζνληαη λένη ηχπνη απάηεο. ήκεξα, 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε «επαγγεικαηίεο αρπξαλζξψπνπο»  

Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ πξηλ ηελ ρνξήγεζε ΑΦΜ ζε πεξηπηώζεηο ππνςίαο 

πξόζεζεο γηα απάηε 

Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο «κειινληηθφο» θνξνινγνχκελνο δελ ζεσξείηαη 

επηζθαιήο, επεηδή πιεξνί κφλν έλαλ παξάγνληα επηζθάιεηαο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ε απφθαζε ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ πξηλ ηελ εγγξαθή, θαηφπηλ ηεο 

αμηνιφγεζεο φισλ ησλ παξαγφλησλ επηζθάιεηαο: 

-Απνζηνιή επηζηνιήο ζηε δηεχζπλζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ιεπηνκεξέο 

εξσηεκαηνιφγην γηα παξνρή πεξηζζφηεξεο πιεξνθφξεζεο.  ε πεξίπησζε πνπ δελ 

παξέρεηαη απάληεζε ή αλ ε απάληεζε είλαη ειιηπήο, ηφηε ε εγγξαθή αλαβάιιεηαη. 

-Πξφζθιεζε ζηνλ αηηνχληα γηα πξνζέιεπζε ζηα γξαθεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. Ζ 

κε εκθάληζή ηνπ, ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά ιφγν αλαβνιήο ηεο εγγξαθήο. 

-Αηθλίδηα επίζθεςε ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο (επηζθέςεηο πξν ηεο εγγξαθήο ζην 

κεηξψν). Ζ δπλαηφηεηα απηή θπζηθά δελ ππάξρεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αηηψλ 

δειψλεη φηη είλαη ζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ: ζχκθσλα κε ηε 

λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, ε πξφζεζε έλαξμεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αξθεί γηα 

ηε ρνξήγεζε αξηζκνχ ΑΦΜ/ΦΠΑ. 

Απηά ηα κέηξα, ηα νπνία δηελεξγνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο θνξνινγηθέο αξρέο πνπ έρνπλ 

γλψζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ζα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά ηφζν γηα ηα πξφζσπα-

«βηηξίλα», φζν θαη γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο θνξνθπγάδεο, νη νπνίνη δελ ζέινπλ λα 

ηαπηνπνηεζνχλ. ηαλ νη αηηνχληεο αληηκεησπίδνπλ εθηεηακέλνπο ειέγρνπο πξηλ ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζην κεηξψν, ηφηε απηνί νη νπνίνη είλαη εηθνληθνί ζπρλά δελ ζα 

επηρεηξήζνπλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο εγγξαθήο. 
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Δλδέρεηαη, φκσο, λα επηρεηξήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε άιιν ηνπηθφ γξαθείν ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο ή ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

ην πιαίζην απηφ ζπληζηάηαη ζηα θξάηε κέιε ε ηήξεζε αξρείσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνπο αηηνχληεο πνπ δελ έρνπλ επηρεηξήζεη ηελ ππνβνιή αίηεζεο εγγξαθήο, σο 

ζπλέπεηα ηνπ ειέγρνπ πξηλ ηελ εγγξαθή, θαη ε αληαιιαγή απηήο ηεο πιεξνθνξίαο κε 

φια ηα άιια εγρψξηα γξαθεία εγγξαθήο ζην κεηξψν. 

Μεηά ηελ εγγξαθή ζην κεηξών 

Αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ θαη ηεο Γηαρείξηζεο θηλδύλνπ 

Καηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο ΦΠΑ ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ, 

είλαη νπζηψδεο λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ψζηε λα ηεζεί ηέινο ζηελ 

απάηε έγθαηξα, θαζψο ε απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζπκβαίλεη θαηά ηελ 

απφθηεζε, κε ηε ρξήζε ησλ ζρεκάησλ απάηεο πνπ εμεγήζεθαλ ζηελ ελφηεηα. Δλψ ε 

αθχξσζε ηεο εγγξαθήο ησλ εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ ζην Μεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ 

παξαθσιχεη ηελ απάηε, είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε ε ζέζε ζε εθαξκνγή κέζσλ 

αλαγλψξηζεο θαη παξέκβαζεο αλαθνξηθά κε θιεκκέλνπο ΑΦΜ/ΦΠΑ θαη 

επηηεδεπκαηίεο πνπ δειψλνπλ αδπλακία εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ. 

ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα εηπσζεί φηη ε αθχξσζε ηεο εγγξαθήο ησλ 

εμαθαληζκέλσλ εκπφξσλ ζην Μεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ δε ζεκαίλεη απηφκαηα ην 

ηεξκαηηζκφ απηήο ηεο ζχλδεζεο. 

ε νξηζκέλα θξάηε κέιε πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα φηαλ ε λνκνζεζία δελ επηηξέπεη 

ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο λα δεηήζνπλ εγγπεηηθέο θαηαζέζεηο ή λα κεηαθπιήζνπλ ηηο 

πιεξσκέο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηηκνινγεζέληα αγαζά ζε ρξφλν πην επλντθφ 

γηα ηηο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, φηαλ ππάξρεη ππνςία απάηεο ή πιεξσκψλ ζε 

κεηξεηά, ή θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο απφ θνηλνχ θαη αιιειέγγπαο επζχλεο. 

ε ηέηνηεο ππνζέζεηο, εάλ ν εμαθαληζκέλνο έκπνξνο ζπλερίζεη λα εθδίδεη ηηκνιφγηα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ, αθφκε θαη φηαλ δελ είλαη πιένλ εγγεγξακκέλνο ζην 

Μεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ, ε θνξνινγηθή ππεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη επηπξφζζεηε 

θνξνινγία ζηνλ εμαθαληζκέλν έκπνξν θαη λα αξλεζεί ηνλ θφξν εηζξνψλ ζηνλ πειάηε 

ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο γλψξηδε ή ζα έπξεπε λα 

γλσξίδεη φηη ν πξνκεζεπηήο δελ ήηαλ πιένλ εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ 

(κηα πξψηε επηρείξεζε «απνκνλσηήο» ή έλαο δηακεζνιαβεηήο). κσο, εάλ ππάξρεη 

δεχηεξε επαθφινπζε επηρείξεζε απνκνλσηήο, απηή δηθαηνχηαη έθπησζε θφξνπ 

εηζξνψλ απφ ηνλ πξψην απνκνλσηή. ε πεξίπησζε πνπ δε δηαζέηεη πεξηνπζία ν 

εμαθαληζκέλνο έκπνξνο ή ε πξψηε επηρείξεζε απνκνλσηήο, ηφηε πθίζηαηαη ρξένο 

πνπ δελ δχλαηαη λα εηζπξαρζεί. ην πιαίζην απηφ, ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε ε χπαξμε 

γξαπηήο καξηπξίαο απφ επξεζέληα εθπξφζσπν ηνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ πεξί κε 

παξάδνζεο ησλ ηηκνινγεζέλησλ αγαζψλ, αλ θαη απηφ πνιχ ζπάληα ζπκβαίλεη. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, είλαη θξίζηκε γηα ηελ παχζε ηνπ θπθιψκαηνο απάηεο, ε 

αζηπλνκηθή έξεπλα, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαηαζρέζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ζπιιήςεηο δξαζηψλ απάηεο θαη πηζαλφ εληνπηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

εμαθαληζζέληνο εκπφξνπ. Καζψο ε απάηε εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο εδξάδεηαη ζηελ πιεξσκή ησλ επηζηξνθψλ ΦΠΑ, νη 

απψιεηεο εζφδσλ απφ ΦΠΑ κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζεκαληηθά αλ ηα αηηήκαηα γηα 

επηζηξνθέο απνξξίπηνληαη ή ακθηζβεηνχληαη απνηειεζκαηηθά. 

Δηδηθό κεηξών γηα επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο γηα ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο 

Ο αξηζκφο ΑΦΜ/ΦΠΑ δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζην ζχζηεκα ΦΠΑ. 

Δηδηθφηεξα, ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην ν αξηζκφο ΑΦΜ/ΦΠΑ είλαη νπζηψδεο 

ζηνηρείν ψζηε λα απνθαζίζεη ν πξνκεζεπηήο θαηά πφζν ζα ρξεψζεη ΦΠΑ ζηελ 

παξάδνζή ηνπ ή φρη. πλεπψο είλαη ζεκαληηθφ ν πξνκεζεπηήο λα ειέγρεη ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ αξηζκνχ ΑΦΜ/ΦΠΑ ηνπ εκπνξηθνχ ηνπ εηαίξνπ ζην ζχζηεκα 
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αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ΦΠΑ, VIES. ην πιαίζην απηφ, νη θνξνινγηθέο αξρέο 

νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ έρνπλ ζεζπίζεη έλα εηδηθφ κεηξψν γηα ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο, νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα έρνπλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κε 

θνξνινγνχκελνπο απφ άιια θξάηε κέιε εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο ΔΔ, 

(ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο θαη ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο). 

Λφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ αξηζκνχ ΑΦΜ/ΦΠΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ιφγσ ηεο γεληθήο αλάγθεο πξφιεςεο ηεο απάηεο, 

ε πιεξνθφξεζε απφ ην VIES κπνξεί λα αλαξηάηαη κφλν ζην εηδηθφ απηφ κεηξψν, ε 

εγγξαθή ζην νπνίν ππφθεηηαη ζε απζηεξά θξηηήξηα. Δπί παξαδείγκαηη, έλα θξηηήξην 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ θάζε ζπλεξγάηε 

ή δηαρεηξηζηή. Βάζεη ηεο παξαζρεζείζαο πιεξνθφξεζεο, ην αίηεκα κπνξεί λα 

εγθξηζεί ή φρη. Απνηέιεζκα ηεο κε εγγξαθήο ζην Μεηξψν είλαη ε αθπξφηεηα ηνπ 

θσδηθνχ ΦΠΑ γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. Δάλ δελ εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο 

ΑΦΜ/ΦΠΑ σο έγθπξνο ζην ζχζηεκα VIES, φιεο νη ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θνξνινγνχκελνη απφ άιια θξάηε κέιε ζε απηή ηελ 

επηρείξεζε δελ απαιιάζζνληαη ΦΠΑ. Απηφ ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο απνηξνπήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηεο πηζαλήο αιπζίδαο απάηεο. Με ηε κέζνδν απηή, νη 

εγρψξηνη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα «θηιηξαξηζηνχλ» θαη λα 

ειεγρζνχλ, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν απάηεο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί, έλαο 

εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν θνξνινγνχκελνο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλαιιαγέο, ή έρεη εθθηλήζεη πνηληθή δηαδηθαζία θαηά ηνπ δηαρεηξηζηή, νη 

θνξνινγηθέο αξρέο κπνξνχλ λα δηαγξάςνπλ ηνλ αξηζκφ ΑΦΜ/ΦΠΑ απφ ην εηδηθφ 

κεηξψν θαη, ζπλεπψο, απφ ην VIES. 

Πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο 

Ο επηηεδεπκαηίαο ζα πξέπεη είηε ζην ζηάδην πξηλ ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν ή 

κεηά ηελ εγγξαθή, λα ιάβεη επηζηνιή πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ θίλδπλν απάηεο ΦΠΑ/ 

εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο, φπνπ ζα παξαηίζεληαη ηα 

κέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα εκπιέθεηαη ζε απάηε. 

Καη΄νπζίαλ ε επηζηνιή ζέηεη ηνλ επηηεδεπκαηία ζε εγξήγνξζε θαη δίδεη μεθάζαξε 

πξνεηδνπνίεζε φηη κπνξεί λα αλαιεθζεί δξάζε ελαληίνλ ηνπ, αλ απηφο ή νη 

ζπλαιιαγέο ηνπ επξεζνχλ αλακεκηγκέλεο κε απάηε. 

Ζ πξνηεηλφκελε δηαηχπσζε γηα ηέηνηεο επηζηνιέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάπνηα ή 

φια ηα αθφινπζα: 

Θα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε φηη ε εζληθή θνξνινγηθή αξρή αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα κε επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ρνλδξηθήο 

εκπιέθνληαη ζε απάηε ΦΠΑ ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλαιιαγέο. Οη πεξηπηψζεηο απάηεο απηνχ ηνπ είδνπο επζχλνληαη γηα ηελ απψιεηα 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. (Ζ εζληθή θνξνινγηθή αξρή 

κπνξεί λα ζέιεη λα εηζάγεη εδψ ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αμία απηψλ ησλ 

απσιεηψλ). Απηέο νη απψιεηεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ζ απάηε ΦΠΑ ηχπνπ εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο κπνξεί λα αθνξά ζε φια ηα είδε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

κε θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πςειήο αμίαο, ρακεινχ 

φγθνπ, ειεθηξηθψλ αγαζψλ θ.ιπ. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν εληνπηζκφο κηαο αιπζίδαο απάηεο γίλεηαη κέζσ 

ελφο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ή κέζσ αλίρλεπζεο εγρψξηαο απψιεηαο θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ. Οη εμαθαληζκέλνη έκπνξνη θαη κεξηθέο θνξέο (νη πξψηεο) επηρεηξήζεηο 

απνκνλσηέο δηαγξάθνληαη απφ ην κεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ, αιιά απηφ δελ είλαη πάληα 

δπλαηφ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο απνκνλσηέο θαη ηνπο κεζνιαβεηέο. Πξνθεηκέλνπ 
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λα ηεζεί ηέινο ζηε δξάζε ηνπο, πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ 

απάηε ή φηη γλσξίδνπλ ή ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ φηη ήηαλ αλακεκηγκέλνη ζε αιπζίδα 

απάηεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε ελεκέξσζε απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πεξί εκπινθήο ηνπο ζε θαξνπδέι, ε παξνρή ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ επηρείξεζε απφ φπνπ αγφξαζαλ ηα αγαζά (ρσξίο ηε δηαηχπσζε θαηεγνξηψλ 

ελαληίνλ απηήο ηεο επηρείξεζεο), ε πξνεηδνπνίεζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ 

παξαιάβνπλ λέεο παξαδφζεηο απφ απηή ηελ αιπζίδα απάηεο θαζψο θαη ε ππνβνιή 

«αηηήκαηνο» πιεξνθφξεζεο απφ ηε θνξνινγηθή αξρή πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά 

κε λένπο πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο. Απηφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα έγθαηξνπ 

εληνπηζκνχ λέσλ αιπζίδσλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Γηακεηαθνξείο 

πσο έρεη εηπσζεί, νξηζκέλεο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηνη δηακεηαθνξείο 

ζε αξθεηέο αιπζίδεο απάηεο σο δηεπθνιπληέο. Υσξίο λα ηνπο δηαηππσζεί θακία 

θαηεγνξία αλάκεημεο ζηελ απάηε, κπνξνχλ λα ιάβνπλ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ 

απάηε θαξνπδέι ελ γέλεη θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο αλαγλψξηζεο απηνχ ηνπ είδνπο 

απάηεο. Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε πηζαλφηεηα λα δεηεζεί απφ απηνχο ηνπο 

δηακεηαθνξείο ε παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηνπο 

λένπο ηνπο πειάηεο. Απηφ απνηειεί έλαλ πνιχ άκεζν ηξφπν απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε πηζαλνχο λένπο εμαθαληζκέλνπο εκπφξνπο ή επηρεηξήζεηο απνκνλσηέο. 

Γεκόζηεο Αλαθνηλώζεηο 

Οη εθδηδφκελεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ελφο θξάηνπο κέινπο Γεκφζηεο 

Αλαθνηλψζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο ΦΠΑ. 

Πξψηνλ, νη Γεκφζηεο Αλαθνηλψζεηο παξέρνπλ εμεγήζεηο ζηνπο γλήζηνπο 

επηηεδεπκαηίεο ζρεηηθά κε ηξφπνπο απνθπγήο εκπινθήο ηνπο ζε αιπζίδεο 

ζπλαιιαγήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απάηε ΦΠΑ. Δηδηθφηεξα, αλαθέξνπλ ηνπο 

κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ζρεκάησλ απάηεο ΦΠΑ, φπσο είλαη νη εμαθαληζκέλνη 

έκπνξνη ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. Οη Γεκφζηεο Αλαθνηλψζεηο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θαηάινγν δεηθηψλ, νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

αλάιεςεο βηψζηκσλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ 

ε λνκηκφηεηα ηφζν ηνπ πξνκεζεπηή φζν θαη ηνπ πειάηε θαζψο θαη ην εάλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε παξάδνζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζίζηαηαη ζαθέο ζηνπο 

επηηεδεπκαηίεο φηη ε απεηιή απάηεο ΦΠΑ είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θαζψο ε 

πξνζέγγηζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο κεηαβάιιεηαη. 

Γεχηεξνλ, νη Γεκφζηεο Αλαθνηλψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ 

θαηάινγν ειέγρσλ πνπ ζα έπξεπε λα δηεμάγεη ν επηηεδεπκαηίαο πξηλ εηζέιζεη ζε 

ζπλαιιαγή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζπλδέεηαη απηή κε απάηε ΦΠΑ. ε 

απηφ πεξηιακβάλεηαη θαηάινγνο ειέγρσλ ηήξεζεο δένπζαο επηκέιεηαο, φπσο έιεγρνη 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ κπνξνχλ νη επηηεδεπκαηίεο λα δηεμάγνπλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ηφζν νη πξνκεζεπηέο φζν θαη νη πειάηεο ηνπο είλαη λφκηκεο 

επηρεηξήζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ ν θαηάινγνο ειέγρσλ λα κελ είλαη ππεξβνιηθά 

πεξηγξαθηθφο, ψζηε λα κελ κπνξνχλ νη θνξνθπγάδεο λα επεμεξγάδνληαη ηξφπνπο λα 

πξνθαζίδνληαη ζπκκφξθσζε ζε απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. Οη έιεγρνη ελφο 

επηηεδεπκαηία πξέπεη λα είλαη αλάινγνη κε ηελ επηζθάιεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

Σέινο, κε ηελ απνζηνιή Γεκφζησλ Αλαθνηλψζεσλ ζε έλαλ επηηεδεπκαηία, 

απμάλεηαη ε γλψζε ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν απάηεο ΦΠΑ, θαζηζηψληαο 

δπζρεξέζηεξν ην λα ηζρπξηζζεί άγλνηα, αλ αξγφηεξα αλαθαιπθζεί φηη κεηείρε ζε 

ζπλαιιαγή/εο ζπλδεδεκέλεο/σλ κε απάηε ΦΠΑ. 
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ύληνκεο πεξίνδνη επηζηξνθήο 

Οη ηξηκεληαίεο ή αθφκε θαη εηήζηεο δεισηηθέο πεξίνδνη πξνζθέξνπλ ζηνπο 

θνξνθπγάδεο κηα πεξίνδν δηάξθεηαο απφ 5 έσο 18 κελψλ, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ρσξίο λα παξέρνπλ δεδνκέλα ζηε θνξνινγηθή αξρή. Απηφο ν 

θίλδπλνο ζπκκφξθσζεο είλαη πςειφηεξνο ζηα θξάηε κέιε πνπ, βάζεη λφκνπ, νη 

έιεγρνη επηηξέπνληαη ην λσξίηεξν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξψηεο πεξηνδηθήο δήισζεο. 

πλεπψο, ζπληζηάηαη ε χπαξμε κεληαίαο δεισηηθήο ππνρξέσζεο γηα ηνπο επηζθαιείο 

επηηεδεπκαηίεο. Σν πξνθχπηνλ φθεινο είλαη φηη θαζίζηαηαη γξεγνξφηεξνο ν 

εληνπηζκφο ζε πεξίπησζεο εμαθάληζεο εκπφξνπ (κε ππνβνιή πεξηνδηθψλ δειψζεσλ, 

κε θαηαβνιή πιεξσκψλ). Ζ θαιχηεξε εθδνρή είλαη ε πξφβιεςε κεληαίαο δεισηηθήο 

πεξηφδνπ γηα φινπο ηνπο λένπο θνξνινγνχκελνπο, ηνπιάρηζηνλ ηνπο πην επηζθαιείο 

εμ απηψλ, θαηά ηα πξψηα δπν ρξφληα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Απηφ ην κέηξν 

ζπλδπάδεηαη κε ηε δηαγξαθή ησλ αδξαλψλ επηρεηξήζεσλ απφ ην κεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ. 

Αθύξσζε ιόγσ απνπζίαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Πξνιεπηηθά κέηξα γηα 

«αδξαλείο επηρεηξήζεηο». 

ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη επηηεδεπκαηίαο ζπλδέεηαη κε επηζθάιεηα 

θαηαβνιήο ΦΠΑ (φπσο φηη ελδέρεηαη λα εμαθαληζηεί), ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε 

πξννπηηθή κείσζεο ηνπ ρξφλνπ ηεο δεισηηθήο πεξηφδνπ θαη ε επίζπεπζε ηνπ ρξφλνπ 

ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο. ην πιαίζην ηεο απάηεο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο, απηφ δηαζθαιίδεη ην γξήγνξν θαηαινγηζκφ ΦΠΑ ζε 

επηηεδεπκαηίεο πνπ ζεσξείηαη πηζαλφ λα δειψζνπλ αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο θαηά ηελ επφκελε δεισηηθή ηνπο πεξίνδν. 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία ΦΠΑ, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ειεπζεξία πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο δηάξθεηαο ηεο δεισηηθήο πεξηφδνπ ησλ επηηεδεπκαηηψλ, ε νπνία ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη κηα κέξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη φηη 

ελέρνπλ θίλδπλν απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 

Οξηζκέλα θξάηε κέιε, φπσο ην ΖΒ, έρνπλ ηελ εμνπζία λα κεηψζνπλ ηηο 

δεισηηθέο πεξηφδνπο ησλ επηηεδεπκαηηψλ θαη λα επηζπεχζνπλ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαζθαιίδεηαη ν γξήγνξνο 

θαηαινγηζκφο ΦΠΑ ζηηο πεξηπηψζεηο εμαθαληζκέλνπ εκπφξνπ ζηηο ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ ζεσξείηαη πηζαλφ λα δεισζεί αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ επηηεδεπκαηία θαηά ηελ επφκελε δεισηηθή πεξίνδν. 

Δπί παξαδείγκαηη, πνιινί επηηεδεπκαηίεο δελ εμαθαλίδνληαη σο θπζηθέο 

νληφηεηεο, αιιά φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην γεγνλφο φηη έρνπλ ρξεψζεη θφξν 

εθξνψλ, ηνλ νπνίν δελ έρνπλ αθφκε δειψζεη, δειψλνπλ απιά φηη δελ έρνπλ αξθεηά 

ρξήκαηα ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε 

επηηεδεπκαηίεο πνπ έρνπλ δεηήζεη απφ ηνπο αγνξαζηέο ηνπο λα θαηαβάινπλ ηελ 

πιεξσκή ζε ηξίην κέξνο, έηζη ψζηε λα κελ έρνπλ απηνί θαζφινπ ρξήκαηα. Ζ κείσζε 

ησλ δεισηηθψλ πεξηφδσλ απαιείθεη ηνλ θίλδπλν ζψξεπζεο, ιφγσ ησλ χπνπησλ 

επηηεδεπκαηηψλ, ζπλερψλ απσιεηψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαζψο ηνπο αλαγθάδεη λα 

απνδψζνπλ ην ΦΠΑ γξήγνξα. 

Δγγπήζεηο θαη αζθάιεηεο 

Πξνο απνθπγή ηεο απάηεο ΦΠΑ, είλαη πηζαλφ λα δεηείηαη ε θαηαβνιή πνζνχ 

σο εγγχεζε απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλαιιαγέο. Μεηά ηελ απφδνζε ΑΦΜ/ΦΠΑ, ε θνξνινγηθή αξρή κπνξεί λα δεηήζεη 

απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο ηελ έθδνζε εγγχεζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα είλαη 

ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί θαηά ηε δηεμαγσγή ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ. Απηνί νη επηηεδεπκαηίεο πξέπεη λα εθδψζνπλ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλν έληππν. 
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Έλα θξάηνο κέινο έρεη νξίζεη ηέηνηεο εγγπεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

δηάξθεηα x ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εγγχεζεο. Σν πνζφ ηεο 

εγγχεζεο πξνζδηνξίδεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ πξνβιεπφκελνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 

επηηεδεπκαηία, θαηά ηε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ πξνηίζεηαη λα δηεμάγεη απνθηήζεηο 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Σν πνζφ απηφ δε κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην 

πξνβιεπφκελν ζην λφκν. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο εγγχεζεο, 

θαζψο ηα αγαζά πνπ αθνξνχλ ζε ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο ζεσξνχληαη πςειφηεξνπ 

θηλδχλνπ, αθνχ ζπρλά εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο απάηεο ΦΠΑ. Φπζηθά, εθφζνλ ην 

επηηξέπεη ε λνκνζεζία, ην εχξνο ησλ αγαζψλ κπνξεί λα επεθηείλεηαη. 

Δάλ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε εγγξαθή ζην κεηξψν ελφο επηζθαινχο 

επηηεδεπκαηία, ε ζέζπηζε απαίηεζεο παξνρήο εγγχεζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο απάηεο. Φπζηθά ε ζέζπηζε απηνχ ηνπ κέηξνπ ελαπφθεηηαη 

ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε. Σν πξφβιεκα κε ηηο εγγπήζεηο ζπλίζηαηαη ζηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπο. Βάζεη δειαδή πνηψλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα νξίδνληαη. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε 

απαηηνχκελε εγγχεζε ζπληζηά βάξνο γηα ηνλ επηηεδεπκαηία, ην νπνίν δε κπνξεί λα 

επεξεάδεη ην δηθαίσκά ηνπ ζε ειεχζεξν θαη δίθαην εκπφξην θαη αληαγσληζκφ. 

πλήζσο ε απαηηνχκελε εγγπεηηθή θαηάζεζε ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ 

αλακελφκελνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ δπλεηηθψλ απσιεηψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο είλαη ε δηεμαγσγή 

κεηαγελέζηεξνπ ειέγρνπ κεηά απφ δπν ή ηξεηο κήλεο ψζηε λα θαηαγξαθεί ν 

πξαγκαηηθφο θχθινο εξγαζηψλ θαη αθνινχζσο λα πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ηεο 

εγγχεζεο. 

Ζ πξφιεςε απάηεο ΦΠΑ είλαη επίζεο δπλαηή κέζσ ηεο ρξήζεο ρξενγξάθσλ. 

ινη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο, ηέρλεο ή 

επηηεδεχκαηνο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρεία ηνπ VIES. Ζ ππνρξέσζε απηή 

πθίζηαηαη επίζεο γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ ιακβάλνπλ ελδνθνηλνηηθέο ππεξεζίεο, 

σο απφδεημε ηνπ “status” ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ νη επηηεδεπκαηίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα VIES, δελ είλαη δπλαηή γηα απηνχο ε δηεμαγσγή 

ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, νχηε ε εθαξκνγή ηνπ ζσζηνχ θνξνινγηθνχ 

θαζεζηψηνο, γηαηί νη θνξνινγνχκελνη δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εγθεθξηκέλνη γηα ηε 

δηεμαγσγή ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νξηζκέλεο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ επηηεδεπκαηία, ν νπνίνο 

δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζχζηεκα VIES, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ 

θνξνινγεζεί κε ΦΠΑ ζην θξάηνο κέινο πξνέιεπζήο ηνπο. Θα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηηο 

θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ε δηελέξγεηα άκεζσλ θαη ηαρέσλ ειέγρσλ επί ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν ΑΦΜ/ΦΠΑ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζνχλ ηφζν ηα έγγξαθά ηνπο φζν θαη ε εκπνξηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Κάπνηα θξάηε πξνηηκνχλ αλη‟ απηνχ ηελ έθδνζε ρξενγξάθσλ κεηά ηελ 

εγγξαθή. Απηέο νη απαηηήζεηο εδξάδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη απηφο ν επηηεδεπκαηίαο 

είλαη δπλεηηθά εμαθαληζκέλνο έκπνξνο. Ξαλά, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε απαηηνχκελε εγγχεζε ζπληζηά 

βάξνο γηα ηνλ επηηεδεπκαηία, ην νπνίν δε κπνξεί λα επεξεάδεη ην δηθαίσκά ηνπ ζε 

ειεχζεξν θαη δίθαην εκπφξην θαη αληαγσληζκφ. πλήζσο ην απαηηνχκελν ρξεφγξαθν 

ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ αλακελφκελνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ δπλεηηθψλ 

απσιεηψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Αλ ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη ζνβαξφο θίλδπλνο κε 

θαηαβνιήο ΦΠΑ, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ επηηεδεπκαηία ε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ πξηλ αθφκε μεθηλήζεη ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Δάλ, ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ην παξαθξαηεζέλ πνζφ θξηζεί αλεπαξθέο, κπνξεί λα δεηεζεί ε 

θαηαβνιή επηπιένλ πνζνχ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ επηηξέπεηαη ε λφκηκε δηεμαγσγή 
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ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ επηηεδεπκαηία, κέρξηο φηνπ θαηαβάιιεη ην 

ρξεφγξαθν. Δάλ, παξφια απηά, ζπλερίζεη λα εκπνξεχεηαη, ηφηε κπνξεί λα αζθεζεί 

θαηά ηνπ επηηεδεπκαηία δίσμε. 

Πεξηνξηζκόο ησλ πιεξσκώλ ηνηο κεηξεηνίο 

Ζ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ πιεξσκψλ ζπληζηά πξνιεπηηθφ κέηξν θαηά 

ηεο απάηεο ΦΠΑ, ην νπνίν έρεη εηζαρζεί ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε. Απηφλνκα, θάπνηεο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ νξίζεη θαηψθιηα πάλσ απφ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 

γίλνληαη πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο. Σν κέηξν απηφ εζηηάδεη ζηελ απνθπγή 

πξαγκαηνπνίεζεο πιεξσκψλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, δσξεέο θαη, γεληθά, γηα φιεο 

ηηο κεηαβηβάζεηο κεηξεηψλ, βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ ή αλψλπκα βηβιηάξηα 

ηαρπδξνκηθνχ ηακηεπηεξίνπ θαη αλψλπκα νκφινγα ζε επξψ ή μέλα λνκίζκαηα, 

κεηαμχ δηαθφξσλ ππνθεηκέλσλ θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, γηα πνζφ πςειφηεξν ηνπ 

δηα λφκνπ νξηδφκελνπ. Αληίζεηα, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε κεηαβίβαζε ζεσξείηαη 

θαλνληθή, αλ ζπκβαίλεη κέζσ ηξαπέδεο, ή δηα αληρλεχζηκσλ κέζσλ πιεξσκήο θαη 

είλαη σο εθ ηνχηνπ νλνκαζηηθή, φπσο κε κε κεηαβηβάζηκεο ηξαπεδηθέο επηηαγέο, 

ηξαπεδηθέο κεηαθνξέο, πηζησηηθέο θάξηεο θαη νλνκαζηηθά βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ. Δλ 

ηνχηνηο, ην πξνθαζνξηζκέλν πνζφ δε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη απφ ηνπο 

επηηεδεπκαηίεο κέζσ ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ γηα ηελ πιεξσκή ηεο ίδηαο ζπλαιιαγήο. 

Απηφ αθνξά πεξηπηψζεηο εκπφξσλ πνπ, κέζσ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ, δελ 

ππεξβαίλνπλ ηερλεέλησο ην πξνθαζνξηζκέλν θαηψθιη, ην νπνίν εηδάιισο ζα ην 

μεπεξλνχζαλ ζην πιαίζην απηήο ηεο ζπλαιιαγήο. 

ην πιαίζην απηφ ζπληζηάηαη ζηα θξάηε κέιε ε ζέζπηζε δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα 

ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο. Οη θπξψζεηο 

απηέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ιεπηνκεξψο ηα πνζά πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη 

ζην θξάηνο, ελψ νη θνξνινγηθέο αξρέο κπνξεί λα πξνθξίλνπλ ηε ρξήζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πνζνζηψλ αλάινγα κε ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο κεηαβίβαζεο. 

Δλδέρεηαη λα κελ απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζε ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο πνπ 

είλαη πςειφηεξεο απφ ην λνκηθφ φξην, αιιά δηελεξγνχληαη απφ πνιίηεο πνπ δελ 

θαηνηθνχλ εληφο ηεο επηθξάηεηαο, εθφζνλ αθνξνχλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζπλδεδεκέλα 

κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη πξνζθνκίδνληαη ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πξνο απφδεημε απηνχ. 

6.6 πλεξγαζία 
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξνινγηθψλ αξρψλ, ηεισλεηαθψλ αξρψλ, 

αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη εηζαγγειίαο είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απάηεο ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ, ζην κέηξν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα 

ηνπο απαηεψλεο. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ νδεγεί θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε κηα 

ηαρχηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο απάηεο ΦΠΑ, ησλ εκπιεθφκελσλ ηδησηψλ 

αιιά θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ, είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

απνηξνπή ηεο απάηεο ΦΠΑ, ηδίσο αλ δηνξγαλψλνληαη πξνγξάκκαηα δηαγψληαο 

θαηάξηηζεο (cross-training) κεηαμχ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. 

ηαλ ε απάηε ΦΠΑ εληνπίδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ θαη/ ή εμαγσγψλ, 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ε χπαξμε ελφο θαινχ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο. Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ επηηπγράλεηαη φηαλ ηφζν ε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε φζν θαη ε ηεισλεηαθή δηνίθεζε είλαη ελζσκαησκέλεο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη κε ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε. 

Ζ θαιή ζπλεξγαζία ζε εζληθφ επίπεδν δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ηεισλεηαθέο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ ή αθφκε θαη ηξίησλ ρσξψλ. Δπνκέλσο, είλαη 

επηβεβιεκέλε ε δεκηνπξγία ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα απηή ηε ζπλεξγαζία θαη ε 

εγθαζίδξπζε ζεκείσλ επαθήο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεο ηεισλεηαθήο 

δηνίθεζεο. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη απαηεψλεο, φηη νη 

ελέξγεηέο ηνπο ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε επηβνιή πνηλήο θπιάθηζεο θαη/ ή 
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ρξεκαηηθφ πξφζηηκν. ηαλ εληνπίδεηαη κηα πεξίπησζε θνξνινγηθήο απάηεο, πξέπεη 

λα εθθηλείηαη πνηληθή δίσμε πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο, λα 

θαηαζρεζνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε ππφζεζε γηα λα 

παξαπεκθζεί ζην Γηθαζηήξην. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα αλσηέξσ, είλαη 

αλαγθαία ε χπαξμε θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θνξέα πνπ δηεμάγεη ηελ πνηληθή 

δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ θαζψο θαη κε ηνπο εηζαγγειείο. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε ζπλεξγαζία απηή εληζρχεηαη ζην κέηξν πνπ νη 

γλψζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεσλ θαη νη ζρεηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη ηεο Δηζαγγειίαο εκπινπηίδνληαη κέζα απφ ηελ ηξηβή κε λέεο 

ππνζέζεηο. ε εθείλα ηα θξάηε κέιε πνπ νη θνξνινγηθέο πνηληθέο έξεπλεο 

δηελεξγνχληαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, είλαη επηβεβιεκέλε ε δεκηνπξγία νκάδσλ 

αζηπλνκηθψλ θαη εηζαγγειέσλ κε κφληκε ζχλζεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

εμεηδίθεπζή ηνπο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ππνζέζεηο απάηεο ζην πεδίν ηνπ ΦΠΑ. Δπίζεο, πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη 

ε ζπλεξγαζία κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Οη πνηληθέο έξεπλεο απαηηνχλ 

απηέο απνδείμεηο θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα, δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ ηηο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζην θνξνινγηθφ ζθέινο ηεο ππφζεζεο θαη ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ, ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζπρλά ην θέξεη ν θνξνινγνχκελνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

ΔΞΑΛΔΙΦΗ ΣΗ ΑΠΑΣΗ  ζην ΦΠΑ 
Ζ απάηε ΦΠΑ εμειίζζεηαη δηαξθψο. Δκθαλίδνληαη λέα ζρήκαηα απάηεο θαη 

επηζηξαηεχνληαη δηαθνξεηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπλδένληαη 

κε ππνζέζεηο απάηεο. Οξηζκέλα θξάηε κέιε πιήηηνληαη λσξίηεξα ελψ θάπνηα άιια 

πιήηηνληαη κε κεγαιχηεξε ζθνδξφηεηα ελ ζπγθξίζεη κε ηα ππφινηπα. Λφγσ ησλ 

δηαθνξψλ πνπ ελππάξρνπλ ζηηο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ, νη αληηδξάζεηο ζε 

απηέο ηηο επηζέζεηο επίζεο δηαθνξνπνηνχληαη. 

Δίλαη ελ γλψζεη ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, φηη ελδερνκέλσο πάληα λα 

βξίζθνληαη έλα βήκα πίζσ απφ ηελ απάηε αιιά ππάξρεη ε πεπνίζεζε πσο νη κνλάδεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο (anti-fraud units) είλαη ζε ζέζε λα απνθνκίζνπλ 

ακνηβαίσο γλψζεηο κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ απάηε, ηνπο 

απαηεψλεο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πάηαμεο ηεο απάηεο. 

Οξηζκέλεο θνξέο, ν «εμαθαληζκέλνο έκπνξνο» είλαη επίζεο θαλνληθφο 

έκπνξνο, πνπ ελεκεξψλεη ην VIES (/χζηεκα Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ ζην πεδίν 

ηνπ ΦΠΑ/ VAT Information Exchange System) ζρεηηθά κε ηηο ελδνθνηλνηηθέο 

απνθηήζεηο ηνπ θαη, ηφηε, ε απάηε είλαη πνιχ δπζθνιφηεξν λα εληνπηζηεί, δηφηη δελ 

ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζην VIES, αλ νη ζπλαιιαγέο δελ θαηαρσξνχληαη ζην VIES, 

είλαη δχζθνινο ν εληνπηζκφο ηνπ ζρήκαηνο. 

Οη θνξνθπγάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ 

ΦΠΑ, εθκεηαιιεχνληαη άκεζα ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ. Ακέζσο κφιηο 

εληνπηζηεί έλαο ηχπνο απάηεο θαη θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθά, αλαδχνληαη λένη 

ηχπνη απάηεο. Μηα πξφηαζε γηα ηελ νξηζηηθή εμάιεηςε ηεο απάηεο απφ ην ζχζηεκα 

ΦΠΑ ή έζησ απφ ηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζα ζηεξείην 

ξεαιηζηηθφηεηαο. Παξφια απηά, ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ κέηξα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο απάηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν επηβιαβήο 

αληίθηππνο ηεο. 

Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηελ πξφιεςε απηνχ ηνπ είδνπο απάηεο ή ζηελ 

αληηκεηψπηζε πθηζηάκελεο θαηάρξεζεο, πηζαλφλ δελ ζα έρεη επηπηψζεηο κφλν ζηελ 

θνξνινγηθή αξρή αιιά ζα έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ 

θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ. 

Οη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ αλαθέξνληαη, ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

ακνηβαίαο ζπλδξνκήο κε ηε ρξήζε πθηζηάκελσλ εξγαιείσλ ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο (IT), ζηελ παξνρή θαιχηεξεο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ πξνο ηα άιια 

θξάηε κέιε ράξε ζηηο δεμηφηεηεο εμεηδηθεπκέλσλ ειεγθηψλ ή εηδηθψλ κε 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε ηνπ θιάδνπ. 

Δηζεγήζεηο πξνο εμέηαζε από ηα Κ-Μ: 

-ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ινγηζκηθφ ή άιια ηερληθά εξγαιεία πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηνλ δηαζηαπξσηηθφ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ VIES, δειαδή ηνλ έιεγρν 

ησλ ελδνθνηλνηηθψλ πσιήζεσλ πνπ δειψζεθαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζην θξάηνο 

κέινο κε ην πνζφ ησλ ελδνθνηλνηηθψλ αγνξψλ πνπ δειψζεθαλ απφ ηνλ αγνξαζηή ζην 

άιιν θξάηνο κέινο. 

-Σαρχηεξε ακνηβαία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ  κεηαμχ ησλ Κ-Μ, εθηφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο VIES, κε ηε ρξήζε ελφο αζθαινχο δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο. Έλα 

παξφκνην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηαρεία επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ δηνηθήζεσλ θαη άιισλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζην εκπφξην. 
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-Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ απηνκαηνπνηεκέλε πξφζβαζε ζηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ κέζσ εζληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ. 

- Δλαξκφληζε ησλ θαλφλσλ έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ ζε φιε ηελ Δ.Δ. 

-Καηάξγεζε ηεο απινπνηεκέλεο ηξηγσληθήο δηαδηθαζίαο θαη εηζαγσγή ηεο 

ππνρξέσζεο δήισζεο ηνπ θφξνπ θαη είζπξαμεο απηνχ ζε θάζε θξάηνο κέινο. 

- Δπηηάρπλζε ηεο ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο VIES 

ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε 

- Οη θνξνινγηθέο δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθά αληαιιαγή 

απφςεσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο απηψλ, ψζηε λα ππάξρεη γεληθή 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη έληηκνη επηηεδεπκαηίεο 

βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ιφγσ ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο. Οη κε- 

ζπκκνξθνχκελνη επηηεδεπκαηίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ κε 

θαηαβιεζέληα θφξν γηα λα ππνλνκεχζνπλ ην λφκηκν εκπφξην, πξνθαιψληαο έηζη 

αζέκηην αληαγσληζκφ. Οη επηρεηξήζεηο π.ρ. ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαιχηεξα πιεξνθνξεκέλεο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο κε-ζπκκφξθσζεο. 

- ια ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ΦΠΑ ηχπνπ MTIC. 

Δπηπηώζεηο 

 Άκεζν ζχκα ηεο απάηεο είλαη ηα δεκφζηα έζνδα, ηα νπνία απνζηεξνχληαη έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ΦΠΑ εμαηηίαο νξγαλσκέλεο απάηεο ζην πεδίν απηφ. 

 Έλα άιιν ζχκα, έκκεζν απηή ηε θνξά, ηεο νξγαλσκέλεο απάηεο ζην πεδίν 

ΦΠΑ είλαη ν θνξνινγνχκελνο, ζην κέηξν πνπ θαηαβάιιεη έλαλ θφξν πνπ πνηέ δελ 

θηάλεη ζηα ηακεία ηνπ Κξάηνπο. Απηή ε απψιεηα ίζσο λα αληηζηαζκηζηεί απφ ην 

Κξάηνο κέζσ ηεο επηβνιήο πςειφηεξνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο ζα επηβαξχλεη ηνλ έληηκν θνξνινγνχκελν, κέηξν ην νπνίν δνχκε ζηηο κέξεο, 

φπσο επηβνιή θφξνπ θαη κάιηζηα, κε ηνλ πςειφ ζπληειεζηή, ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ ζηα λεζηά κε άκεζν αληίθηππν ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία ηεο ρψξαο καο. 

 Οη δηνξγαλσηέο ηεο απάηεο ΦΠΑ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ έλα αζέκηην 

πιενλέθηεκα εληφο ησλ αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ. Ζ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

ζηξεβιψλεηαη θαη, θαηά ζπλέπεηα, νη έληηκνη έκπνξνη έξρνληαη πηζαλφλ αληηκέησπνη 

κε κηα δχζθνιε απφθαζε: 

      λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ή λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ απάηε? 

Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ρσξίδνληαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο.  

Ήηνη κέηξα πξφιεςεο θαη κέηξα θαηαζηνιήο. 

Μέηξα πξόιεςεο: 

 Καηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο ζην Μεηξψν: 

- Δλδεδεηγκέλν έληππν αίηεζεο εγγξαθήο. Ζ ζπιινγή επαξθνχο 

πιεξνθφξεζεο θαηά ην ζηάδην απηφ, απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

πξνζηαζία θαηά ηεο απάηεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν θίλδπλνο 

εηζφδνπ λένπ θνξνθπγά ζην ζχζηεκα. 

- Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ γλψζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ γηα ηελ ηνπηθή 

αγνξά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αίηεζεο εγγξαθήο. πλεπψο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ην θαηά πφζν ν 

λένο θνξνινγνχκελνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε κηα «δηεχζπλζε» ή ζε έλα 

επαγγεικαηηθφ ρψξν, αλ έρεη δηεπζπληέο κε θαηνίθνπο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο, κεηφρνπο απφ off shore εηαηξείεο, αξηζκφ ηειεθψλνπ απφ άιιε 

ρψξα, ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην εμσηεξηθφ, αζαθή δήισζε 
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δξαζηεξηφηεηαο ή αλεπαξθέο θεθάιαην. Ζ θνξνινγηθή αξρή ζα πξέπεη λα 

δηελεξγεί απηνςία ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηελ εγγξαθή. Δπίζεο λα 

θαιεί ηνλ αηηνχληα γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ κε εκθάληζή ηνπ ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά ιφγν αλαβνιήο ηεο 

εγγξαθήο. 

Καηά ην ζηάδην εγγξαθήο 
- Πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο. Ο επηηεδεπκαηίαο ζα πξέπεη λα ιάβεη 

επηζηνιή πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ θίλδπλν απάηεο ΦΠΑ/ εμαθαληζκέλνπ 

εκπφξνπ ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο, φπνπ ζα παξαηίζεληαη ηα κέηξα 

πνπ κπνξεί λα ιάβεη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα εκπιέθεηαη ζε απάηε. 

Ζ Γηνίθεζε, κε ηελ επηζηνιή ζέηεη ζε εγξήγνξζε ηνλ επηηεδεπκαηία θαη 

δίδεη μεθάζαξε πξνεηδνπνίεζε φηη κπνξεί λα αλαιεθζεί δξάζε ελαληίνλ 

ηνπ, αλ απηφο ή νη ζπλαιιαγέο ηνπ βξεζνχλ αλακεκηγκέλεο ζε απάηε. 

- Γεκφζηεο Αλαθνηλψζεηο. Παξέρνπλ εμεγήζεηο ζηνπο γλήζηνπο 

επηηεδεπκαηίεο ζρεηηθά κε ηξφπνπο απνθπγήο εκπινθήο ηνπο ζε αιπζίδεο 

ζπλαιιαγήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απάηε ΦΠΑ. Πεξηιακβάλνπλ θαηάινγν 

ειέγρσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεμάγεη ν επηηεδεπκαηίαο πξηλ εηζέιζεη ζε 

ζπλαιιαγή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζπλδέεηαη απηή κε απάηε 

ΦΠΑ. Δπίζεο απμάλεηαη ε γλψζε ηνπ επηηεδεπκαηία ζρεηηθά κε ηνλ 

θίλδπλν απάηεο. 

Μεηά ην ζηάδην εγγξαθήο   
- χληνκεο δεισηηθέο πεξίνδνη. Οη ηξηκεληαίεο ή αθφκε θαη νη εηήζηεο 

δεισηηθέο πεξίνδνη πξνζθέξνπλ ζηνπο θνξνθπγάδεο κηα πεξίνδν 

δηάξθεηαο απφ 5 έσο θαη 18 κελψλ, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ρσξίο λα παξέρνπλ δεδνκέλα ζηε θνξνινγηθή αξρή. 

Πξνηεηλφκελε πεξίνδνο ε κεληαία. 

- Γηαγξαθή ησλ αδξαλψλ επηρεηξήζεσλ. 

- Καηαβνιή πνζνχ σο εγγχεζε απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο. 

- Πεξηνξηζκφο ησλ πιεξσκψλ ηνηο κεηξεηνίο. Καζηέξσζε εμφθιεζεο κέζσ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή κε κε κεηαβηβάζηκεο ηξαπεδηθέο επηηαγέο ή 

κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

Δίλαη γλσζηφ πιένλ ζε φινπο καο, φηη ε είζπξαμε θαη ε απνθπγή θαηαβνιήο 

ηνπ ΦΠΑ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα  ηελ αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο κε 

άκεζε επίπησζε ζηελ πνξεία ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  

 Ζ κείσζε ησλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ε απφθιηζε ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ  επηθέξεη βαξηά δεκνζηνλνκηθά κέηξα, ηα νπνία δήζακε φινη καο 

ζην πξφζθαην παξειζφλ θαη ζπλερίδνπκε λα δνχκε. 

 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ  θνξνινγνπκέλσλ,  θνξνινγηθψλ αξρψλ, ηεισλεηαθψλ 

αξρψλ, αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ (Οηθνλνκηθφο Δηζαγγειέαο) είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζην πεδίν ΦΠΑ, ζην κέηξν πνπ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα ηνπο απαηεψλεο. 
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