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Θέμα: Δπηζηξνθή ΦΠΑ ζηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο γηα πσιήζεηο πνπ  
           ππάγνληαη ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ΦΠΑ  

             
 
 

                                               ΑΠΟΦΑΖ 
                              Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000), θαη εηδηθφηεξα: 
    α) ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2,5 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 41 
    β) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 
    γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 
    δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 
    ε) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64. 
 
2. Σελ ΑΤΟ  ΠΟΛ.1065/18.5.2010 (ΦΔΚ 751/Β/31.5.10) 
 
3. Σελ ΑΤΟ Π.6793/647/7.10.1986 (ΦΔΚ 774/Β/31.10.86) 
 
4. Σελ ΑΤΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΔΚ 107/Β/25.2.88) 
 
5. Σελ θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
2672/3.12.2009 (ΦΔΚ 2408/Β) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ.   
 

Αθήνα, 20/10/2010 

ΠΟΛ. 1144 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο  
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6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
 
 

1. Η επηζηξνθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 
41 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000), γηα ηνπο αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ, νη νπνίνη πσινχλ αγξνηηθά πξντφληα παξαγσγήο ηνπο απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα 
ή απφ ιατθέο αγνξέο ή ηα εμάγνπλ ή ηα παξαδίδνπλ ζε άιιν θξάηνο – κέινο, 
πξαγκαηνπνηείηαη δηα ζπκςεθηζκνχ κε ην θφξν εθξνψλ πνπ πξνθχπηεη γηα θάζε 
θνξνινγηθή πεξίνδν απφ ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζην θαλνληθφ 
θαζεζηψο ΦΠΑ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή πξνθχπηεη πηζησηηθφ ππφινηπν,  
επηζηξέθεηαη κε ηελ απφθαζε 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ1073/21.07.04.  

    
2. Σν πεξηερφκελν ηνπ εηδηθνχ ζηνηρείνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41, ηνπ 

Κψδηθα ΦΠΑ, ην νπνίν εθδίδεηαη γηα ηελ παξάδνζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ 
αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αγξφηε ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο, 
νξίδεηαη φπσο ην ππφδεηγκα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. 

Σν αλσηέξσ εηδηθφ ζηνηρείν εθδίδεηαη ζεσξεκέλν, γηα θάζε παξάδνζε. ηελ 
πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθδνζεί Γειηία Απνζηνιήο, κπνξεί λα εθδίδεηαη αλά εβδνκάδα, 
δεθαήκεξν, δεθαπελζήκεξν, ή  κήλα, γηα ηηο παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο 
ησλ ρξνληθψλ απηψλ δηαζηεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ ζηνηρείν εθδίδεηαη 
θάζε κήλα, κπνξεί λα εθδίδεηαη κέρξη ηελ 15ε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία 
έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ. 

Η αξίζκεζε ηνπ εηδηθνχ ζηνηρείνπ είλαη αχμνπζα πξννδεπηηθή ηνπιάρηζηνλ αλά έηνο. 
Ωο δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ζην ηεξνχκελν βηβιίν δηαθπιάζζεηαη ζην ρξφλν πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΒ (π.δ.186/92). 

  
3. Η αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζην αλσηέξσ εηδηθφ ζηνηρείν είλαη ε θαλνληθή αμία, φπσο 

απηή θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 
ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ήηνη ε αμία πνπ ζα έπξεπε λα θαηαβάιιεη νπνηνζδήπνηε αγνξαζηήο 
επξηζθφκελνο ζην ίδην ζηάδην εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαηά ην ρξφλν ηεο ελ ιφγσ 
παξάδνζεο ζε αλεμάξηεην πξνκεζεπηή αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο 
αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ αγξνηηθά πξντφληα (κέζε ηηκή 
ρνλδξηθήο). Η αμία απηή απνηειεί θαη ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
ηδίαο παξαγσγήο. 

 
4. Γηα ηηο επηζηξεθφκελεο πνζφηεηεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην εηδηθφ ζηνηρείν εθδίδεηαη γηα θάζε παξάδνζε, 
εθδίδεηαη εηδηθφ ζηνηρείν κε αξλεηηθφ πξφζεκν.  

 
5. Δηδηθά γηα ηνλ πξψην κήλα εθαξκνγήο γίλεηαη δεθηφ, ζε φζεο πεξηπηψζεηο δελ 

έρεη εθδνζεί ην εηδηθφ ζηνηρείν γηα θάζε παξάδνζε, λα εθδνζεί ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο 
παξαδφζεηο έσο 15 Ννεκβξίνπ 2010 κε εκεξνκελία 31.10. 2010. 

   
6. Η απφθαζε καο Π.6793/647/7.10.1986 θαηαξγείηαη. 
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7. Η παξνχζα απφθαζε, ε νπνία ηζρχεη απφ ηελ έθδνζή ηεο, λα δεκνζηεπζεί ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
                                                                                                  Ο Τποσργός 
                                                                                  Γεώργιος Παπακωνζηανηίνοσ 
            Ακριβές ανηίγραθο 
Ζ Προϊζηαμένη ηης Γραμμαηείας    
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 
Η.   ΑΠΟΓΔΚΣΔ  ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
1. Γ.Ο.Τ.   
2. Διεγθηηθά  Κέληξα Γ.Δ.Κ. θαη  Π.Δ.Κ. 
3. Οηθνλνκηθέο  Δπηζεσξήζεηο 
4. Κεληξηθή Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) & Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο ΤΠ.Δ.Δ. 
 

ΗΗ.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ  ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
1.  Απνδέθηεο ΠΙΝΑΚΑ Η΄ εθηφο ησλ αξηζ. 8,9 θαη 10 απηνχ 
2.  Απνδέθηεο ΠΙΝΑΚΑ ΙΔ΄ 
3. Π.Ο.Δ.  -  Γ.Ο.Τ. 
4. Πεξηνδηθφ  «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ» 

 
ΗΗΗ.  ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ  
2. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ ζεκάησλ 
3. Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή Φνξνινγίαο (3) 
4. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζχλζεηο – Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία  
       ηδίνπ Τπνπξγείνπ 
5. Σξάπεδα Γεκνζηνλνκηθψλ Γεδνκέλσλ 
6. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο – Θεκηζηνθιένπο 5 – 10184  ΑΘΗΝΑ 
7. 30ε Γ/λζε Δθαξκνγψλ Η/Τ 
8. 12ε Γ/λζε Δηζνδήκαηνο – Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο 
                                             -Σκήκαηα Α΄, Β΄ (10) 
9.    15ε Γ/λζε ΚΒ – Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο 
                                - Σκήκαηα Α΄, Β΄ (10) 
10.  14ε Γ/λζε ΦΠΑ – Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο 
                                 - Σκήκαηα Α΄,Β΄(20) 
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                                             Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α 
 
 
Ολνκ/κν Δθδφηε                                                                                  α/α  …………. 
Αληηθείκελν εξγαζηψλ                                         Σφπνο θαη Ηκεξνκελία …………… 
Γηεχζπλζε 
Α.Φ.Μ. 
Γ.Ο.Τ. 
Σει. 
 
 
 
                    ΔΙΓΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
                      Άξζξν 41, παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000) 
 
 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Καλνληθή  Αμία 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                               ΤΝΟΛΟ  

 
 
 
                                                                                                           


