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ΠΡΟ: Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θζμα: «Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμιςθώνονται
ςτη χώρα μασ με μίςθωςη από εκμιςθώτρια εταιρία εγκατεςτημζνη ςε άλλο κράτοσ -μζλοσ»
Σχετ : Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ2017/3.03.2017(ΑΔΑ: ΩΡΕΠΗ-7Η9) εγκφκλιοσ διαταγή
Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου διαταγισ, με τθν οποία παραςχζκθκαν οδθγίεσ και
κοινοποιικθκε θ αρικμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ2017/25.01.2017 (ΦΕΚ 502/Β) Κ.Υ.Α. «Όροι και
προχποθζςεισ αναλογικήσ καταβολήσ του τζλουσ ταξινόμηςησ επιβατικών αυτοκινήτων που
παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίςθωςη ή επιςτροφήσ αυτοφ και ρφθμιςη θεμάτων
ταξινόμηςησ» (ΑΔΑ: ΨΣΧΗ-ΦΚ2), αναφορικά με τθν αναλογικι καταβολι του τζλουσ ταξινόμθςθσ
ςτισ περιπτϊςεισ τελωνιςμοφ αυτοκινιτων οχθμάτων με χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) ι
μίςκωςθ κακϊσ και με τθν καταβολι του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α., ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. α) τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ
248/Α) «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» ο τόποσ παροχήσ υπηρεςιών προσ υποκείμενο ςτο φόρο πρόςωπο
που ενεργεί με τθν ιδιότθτα αυτι, είναι ο τόποσ όπου το εν λόγω πρόςωπο ζχει την ζδρα τησ
οικονομικήσ του δραςτηριότητασ. Ωςτόςο, εάν οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται ςε μόνιμθ
εγκατάςταςθ του υποκείμενου ςτον φόρο προςϊπου που βρίςκεται ςε τόπο διαφορετικό από τον
τόπο όπου ζχει τθν ζδρα τθσ οικονομικισ του δραςτθριότθτασ, ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν
αυτϊν κεωρείται ο τόποσ όπου βρίςκεται θ μόνιμθ εγκατάςταςι του.
2. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του ιδίου νόμου, θ φορολογικι υποχρζωςθ
γεννάται και ο φόροσ γίνεται απαιτητόσ από το Δημόςιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται θ
παράδοςθ των αγακϊν ι η παροχή υπηρεςιών και κατϋεξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν κατά το χρόνο ζκδοςθσ του τιμολογίου όταν αυτό εκδίδεται ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν.

3. Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτ) τθσ παρ.1 του άρκρου 35 του ωσ άνω νόμου,
υπόχρεοσ ςτο φόρο είναι ο λήπτησ των υπηρεςιών, εφόςον είναι υποκείμενοσ ςτο φόρο ή μη
υποκείμενο ςτο φόρο νομικό πρόςωπο το οποίο διαθζτει Α.Φ.Μ. /Φ.Π.Α. ςτο εςωτερικό τησ
χώρασ, για τισ παροχζσ υπθρεςιϊν για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολογίασ βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ
χϊρασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14, εφόςον οι
υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται από μθ εγκατεςτθμζνο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ υποκείμενο ςτο
φόρο.
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4. Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου, οι υπόχρεοι ςτο
φόρο που ενεργοφν φορολογθτζεσ πράξεισ ι πράξεισ απαλλαςςόμενεσ του φόρου, για τισ οποίεσ
ζχουν δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου ειςροϊν με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 30 οφείλουν να
υποβάλλουν Δήλωςη Φ.Π.Α. για κάκε φορολογικι περίοδο. Για τισ περιπτϊςεισ ενδοκοινοτικισ
απόκτθςθσ καινοφργιων μεταφορικϊν μζςων ειδικότερα και ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του
άρκρου 130 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ», υποβάλλεται Δ.Ε.Φ.Κ.
ςτθν τελωνειακι αρχι με τθν οποία ςυνειςπράττεται με το τζλοσ ταξινόμθςθσ και ο αναλογϊν
Φ.Ρ.Α.
5. Σφμφωνα, με τισ διατάξεισ τθσ περ. ε) τθσ παρ.4 του άρκρου 30 του ωσ άνω νόμου, δεν
παρζχεται δικαίωμα ζκπτωςησ του φόρου με τον οποίο ζχουν επιβαρυνκεί ο δαπάνεσ αγοράσ,
ειςαγωγισ ι ενδοκοινοτικισ απόκτηςησ επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικήσ χρήςησ μζχρι εννζα (9)
κζςεων, μοτοςυκλετϊν και μοτοποδθλάτων, ςκαφϊν και αεροςκαφϊν ιδιωτικισ χριςθσ που
προορίηονται για αναψυχι ι ακλθτιςμό, κακϊσ και οι δαπάνεσ καυςίμων, επιςκευισ, ςυντιρθςθσ,
μίςκωςθσ και κυκλοφορίασ αυτϊν γενικά.
6. Ππωσ προκφπτει από τα ανωτζρω ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι
μίςκωςθσ αυτοκινιτων οχθμάτων από εταιρία που είναι εγκατεςτθμζνθ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ και
αςκεί τθ δραςτθριότθτά τθσ από το κράτοσ-μζλοσ αυτό, ο λιπτθσ των υπθρεςιϊν ςτο εςωτερικό τθσ
χϊρασ υποχρεοφται ςτην απόδοςη του Φ.Π.Α. που αναλογεί ςτο μθνιαίο μίςκωμα που
τιμολογείται από τθν αλλοδαπι εταιρία, με τη Δήλωςη Φ.Π.Α.
7. Κατόπιν των ανωτζρω για τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι των ςχετικϊν περί Φ.Ρ.Α. διατάξεων
και δεδομζνου ότι διαςφαλίηονται τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου, οι οδθγίεσ που είχαν παραςχεκεί
με τθν παράγραφο β) τθσ Ενότθτασ Γ τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου διαταγισ (υποβολή Δ.Ε.Φ.Κ. –
καταβολή Φ.Π.Α. επί του ςυνολικοφ μιςθώματοσ) για τισ περιπτϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι
μίςκωςθσ αυτοκινιτων οχθμάτων από εταιρία που είναι εγκατεςτθμζνθ ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ και
αςκεί τθ δραςτθριότθτά τθσ από το κράτοσ-μζλοσ αυτό δεν ζχουν εφαρμογι και ο Φ.Π.Α.
αποδίδεται από τον υπόχρεο ςτο εςωτερικό τησ χώρασ ςτην αρμόδια Δ.Ο.Τ. με την υποβολή τησ
προβλεπόμενησ Δήλωςησ Φ.Π.Α.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ
2. Τελωνεία
3. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ «Ηλεκτρονικισ Βιβλιοκικθσ»)
4. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal του ICISnet & τθν ανάλυςθ των
απαιτιςεων) E-mail: p.bampali@aade.gr
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
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5. Ειδικι Γραμματεία ΣΔΟΕ
6. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ
7. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ
8. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων(Δ.Ο.Σ.)
9.Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
α) Δ/νςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
β) Δ/νςθ Οργάνωςθσ –Τμιμα Βϋ
γ) Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Α.Α.Δ.Ε.
10. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
11. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Σχζςεων Α.Α.Δ.Ε.
12. Υπουργείο Υποδομϊν & Μεταφορϊν
Γενικι Διεφκυνςθ Μεταφορϊν
Τμιμα Αςτικϊν Μεταφορϊν
-Δ/νςθ Τεχνολογίασ Οχθμάτων
-Δ/νςθ Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ
13. Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
Τμιμα Αϋ
14. Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ & Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ)
15. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ
Τςαμαδοφ 38 Τ.Κ. 185 31 Ρειραιάσ
16. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν –Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Ρ.Α.)
Τςαμαδοφ 38 Τ.Κ. 185 31 Ρειραιάσ
17. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ
Κουντουριϊτου 13 Τ.Κ. 546 56 Θεςςαλονίκθ
18. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν Τ.Κ. 185 10 Ρειραιάσ
19. Σφνδεςμοσ Ειςαγομζνων Μεταχειριςμζνων Αυτοκινιτων & Ανταλλακτικϊν Θες/κθσ
Βάκχου 5 Τ.Κ. 546 29 Θεςςαλονίκθ
20. Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων –Αντιπροςϊπων Αυτοκινιτων
Λεωφ.Κθφιςίασ 294 Τ.Κ. 152 32 Χαλάνδρι
21. Σφνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων Αυτοκινιτων Ελλάδοσ
Ελ.Βενιηζλου 248 Τ.Κ. 176 75 Καλλικζα
22. Ζνωςθ Ειςαγωγζων Μεταχειριςμζνων Ανταλλακτικϊν Αυτοκινιτων Ακθνϊν, Ρειραιϊσ
& Ρεριχϊρων (Ε.Ε.Μ.Α.Α.)
Καςςάνδρασ 15 Τ.Κ. 104 47 Ακινα
23. Σφνδεςμοσ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Ενοικιάςεωσ Αυτοκινιτων
Βιλτανιϊτθ 31 Τ.Κ. 145 64 Κθφιςιά
24. ‘Ενωςθ Ελλθνικϊν Εταιριϊν Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ
Σινϊπθσ 27 Τ.Κ. 115 27 Ακινα
Γ. Εςωτερική Διανομή
1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.
2. Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
4. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων & Ραραβάςεων
5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν
6. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α Τμιματα Δϋ& Εϋ
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