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Γηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηωλ 
επελδπηηθώλ αγνξώλ. 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΩΡΓΙΑ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23, 24, 26, 27 θαη 58 ηνπ Ν. 1642/1986 «γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο απηόο 
ηξνπνπνηήζεθε ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη. 

2. Σελ αλάγθε παξνρήο δηεπθνιύλζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ, 

απνθαζίδνπκε: 

1. Ο θόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ αλαινγεί ζηελ εηζαγσγή ή ηελ αγνξά ζην 
εζσηεξηθό θαηλνύξηνπ κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ ελ γέλεη εμνπιηζκνύ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη από βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο θαη 
μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη από αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 
εληαρζεί (ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά) ζην θαλνληθό θαζεζηώο ηνπ Φ.Π.Α. 

θαηαβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ επελδπηή (εηζαγσγέα — αγνξαζηή) κε ηελ 
πξώηε πξνζσξηλή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εηζαγσγή ή αγνξά, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 1642/86 θαη κε ηελ δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη πην θάησ. 

ηελ έλλνηα ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα 
κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα θαη ινηπά όξγαλα, θαζώο θαη ηα αληαιιαθηηθά απηώλ 

εθόζνλ εηζάγνληαη ή αγνξάδνληαη καδί κε ηα κεραλήκαηα ή ινηπά όξγαλα. 
Δπίζεο, ζηελ έλλνηα ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
ζεξκνθήπηα, ζεξκαηλόκελα ή κε θαζώο θαη ηα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα 

κεηαιιηθέο θαη μύιηλεο θαηαζθεπέο θαη ινηπά όξγαλα πνπ ζπγθξνηνύλ 
ζεξκαηλόκελα ή κε ζεξκνθήπηα. 

2. Ο επελδπηήο πνπ πξόθεηηαη λα εηζάγεη ή αγνξάζεη ζην εζσηεξηθό ηα πην 
πάλσ επελδπηηθά αγαζά, ππνβάιιεη ζηνλ αξκόδην γηα ηελ επηβνιή ηνπ Φ.Π.Α. 

νηθνλνκηθό έθνξν, αίηεζε κε ηελ νπνία δεηάεη έγθξηζε γηα εηζαγσγή ή αγνξά 
ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. ηελ 
αίηεζε απηή ν επελδπηήο επηζπλάπηεη ηα πην θάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) Αλαιπηηθό πίλαθα εηο δηπινύλ θαηά ηεισλείν ή πξνκεζεύηξηα επηρείξεζε, 

ζηνλ νπνίν αλαγξάθεη ηα αγαζά ηα νπνία πξόθεηηαη λα εηζάγεη ή λα αγνξάζεη 
ζην εζσηεξηθό, ηελ πνζόηεηα θαη ηελ αμία απηώλ, ην αξκόδην ηεισλείν 
εηζαγσγήο ή ην νλνκαηεπώλπκν ή επσλπκία θαη ηε δηεύζπλζε ηεο 

πξνκεζεύηεξηαο επηρείξεζεο όηαλ πξόθεηηαη γηα αγνξά ζην εζσηεξηθό, θαζώο 
θαη ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηελ αξκόδηα oηθνλνκηθή εθνξία ηεο επηρείξεζεο απηήο. 

β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειώλεηαη ππεύζπλα όηη ν 

αηηώλ είλαη επελδπηήο πνπ ζθνπεύεη λα ηδξύζεη, επεθηείλεη ή λα εθζπγρξνλίζεη 
βηνκεραληθή, βηνηερληθή, κεηαιιεπηηθή, ιαηνκηθή, μελνδνρεηαθή ή αγξνηηθή 
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επηρείξεζε, ν ηόπνο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, όηη δελ πξόθεηηαη γηα 
απαιιαζζόκελε από ηνλ Φ.Π.Α. επηρείξεζε θαη όηη ηα αγαζά πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 

γ) Πξνθεηκέλνπ γηα ζεξκνθήπηα ή πιηθά πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηα ζεξκνθήπηα, 
ππνβάιιεη επηπιένλ βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο ή ησλ θαηά πεξίπησζε εμνπζηνδνηεκέλσλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη όηη ππάξρεη άδεηα 
ζθνπηκόηεηαο εγθαηάζηαζεο ζεξκνθεπίνπ ζην όλνκα ηνπ αηηνύληνο θαη όηη ηα 

αγαζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, πξννξίδνληαη λα ζπγθξνηήζνπλ 
ζεξκνθήπην θαη 

δ) βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο γηα ηπρόλ ππνβνιή αίηεζεο ή 
ηπρόλ ππαγσγή ζε αλαπηπμηαθό λόκν ή άιιν θαζεζηώο εζληθήο ή θνηλνηηθήο 

ελίζρπζεο ηεο επέλδπζεο. 

3. Ο Οηθνλνκηθόο Έθνξνο, αθνύ δηαπηζηώζεη όηη πξόθεηηαη γηα επηρείξεζε ηεο 
παξ. 1, ε νπνία έρεη εγγξαθεί ζην κεηξών ησλ ππνθεηκέλσλ ζην Φ.Π.Α., 
ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνϋπνζέζεσλ παξάδνζεο ζηνλ 

αηηνύληα ρσξίο θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ αγαζώλ, πνπ αλαγξάθνληαη 
ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, επηζπλάπηνληαο ζ' απηήλ ζεσξεκέλν αληίηππν ηνπ 
πίλαθα απηνύ. Η βεβαίσζε απηή πξνζαξηάηαη ζην ζρεηηθό ηεισλεηαθό 

παξαζηαηηθό ή θαηά πεξίπησζε ζην ζηέιερνο ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. Σν αξκόδην ηεισλείν, ζην νηθείν παξαζηαηηθό ζα ρξεώζεη ηνλ αλαινγνύληα 
ΦΠΑ, ηνλ νπνίν όκσο δελ ζα εηζπξάμεη, αλαγξάθνληαο ζ' απηό ηελ έλδεημε « Ο 

ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΓΗΛΩΗ ΣΟΤ 
ΔΠΔΝΓΤΣΗ ΒΑΔΙ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ Π. 2869/2389/4.5.87». 

Αληίγξαθν ηνπ παξαζηαηηθνύ απηνύ απνζηέιιεη ζηελ νηθνλνκηθή εθνξία, ε 
νπνία έρεη εθδόζεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε. 

Αληίζηνηρα, ε πξνκεζεύηξηα επηρείξεζε ζα εθδόζεη ηηκνιόγην ή ηηκνιόγην 

πώιεζεο—δειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν ζα ρξεώζεη ηνλ αλαινγνύληα ΦΠΑ, 
ηνλ νπνίν δελ ζα εηζπξάμεη, αλαγξάθνληαο ζ' απηό ηελ έλδεημε «ΓΔΝ 
ΔΙΠΡΑΣΣΔΣΑΙ ΦΠΑ - ΤΠΟΥΡΔΟ,ΠΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΝΑΙ Ο 

ΑΓΟΡΑΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΓΗΛΩΗ ΒΑΔΙ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ Π. 
2869/2389/4.5.87». 

5. Ο αγνξαζηήο — επελδπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ νηθνλνκηθό 
έθνξν, πνπ έρεη εθδόζεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε, αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ 

πνπ εμέδσζε ε πξνκεζεύηξηα επηρείξεζε εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηνπ. 

6. Η άμηα ησλ απνθηεζέλησλ κε ηελ δηαδηθαζία απηή επελδπηηθώλ αγαζώλ 
πξνζαπμάλεη ηελ αμία ηόζν ησλ θνξνινγεηέσλ εθξνώλ όζν θαη ησλ εηζξνώλ 

ηεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία απνθηήζεθαλ. Ο αλαινγώλ θόξνο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνζαπμάλεη ηόζν ηνλ θόξν εθξνώλ όζν θαη ηνλ θόξν 
εηζξνώλ ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ. 



Αλ ε επηρείξεζε δελ έρεη πιήξεο δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θόξνπ εηζξνώλ, ην 
πξνο έθπησζε πνζό ηνπ θόξνπ, πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1642/1986. 

7. Ο αξκόδηνο νηθνλνκηθόο έθνξνο παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
θαη δηελεξγεί έιεγρν γηα λα δηαπηζηώζεη, αλ ηα επελδπηηθά αγαζά πνπ 
απνθηήζεθαλ ρσξίο ΦΠΑ, έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ ηόπν πνπ δειώζεθε, όηη 

δελ πσιήζεθαλ, θαη όηη έρνπλ ζσζηά θαηαρσξεζεί θαη πεξηιεθζεί ζηελ 
πξνζσξηλή δήισζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνξνινγηθήο πεξηόδνπ. 

8. Ο επελδπηήο (εηζαγσγέο — αγνξαζηήο) ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 
αξκόδην νηθνλνκηθό έθνξν ην ρξόλν έλαξμεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ επελδπηηθώλ 

απηώλ αγαζώλ, ην βξαδύηεξνλ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ έλαξμε. 

9. ε πεξίπησζε πώιεζεο ησλ επελδπηηθώλ αγαζώλ πνπ απνθηήζεθαλ, ρσξίο 
ΦΠΑ πξηλ από ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ν επελδπηήο (εηζαγσγέαο — 
αγνξαζηήο) ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζην Γεκόζην ην θόξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο πνπ αλαινγεί ζηελ πώιεζε απηή, θαζώο θαη πξόζηηκν ίζν κε ην πελήληα 
ζηα εθαηό (50%) ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγνύζε ζηελ εηζαγσγή ή ηελ αγνξά ζην 
εζσηεξηθό ησλ επελδπηηθώλ αγαζώλ. 

10. Η απόθαζή καο Π. 1489/1465/87 παύεη λα ηζρύεη από 10εο Μαίνπ 1987. Η 

δηαδηθαζία επηζηξνθήο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ αλσηέξσ απόθαζε, 
εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα εηζαγσγέο ή αγνξέο ζην 
εζσηεξηθό επελδπηηθώλ αγαζώλ, γηα ηηο νπνίεο ην νηθείν παξαζηαηηθό 

(δηαζάθηζε ή ηηκνιόγην) εθδόζεθε πξηλ από ηελ 10ε Μαΐνπ 1987. 

11. Η απόθαζε απηή, πνπ ηζρύεη από ηελ 5ε Μαΐνπ 1987, λα δεκνζηεπζεί ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα θπξσζεί κε λόκν. 

Αζήλα, 4 Μαΐνπ 1987 

 


