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Ενδοκοινοτική απόκτηση εμπορευμάτων από Ιταλία 
 

Ενδοκοινοτική απόκτηση νοείται η απόκτηση αγαθών μεταξύ των Χωρών / Κρατών Μελών της ΕΕ. Υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. έχει ο συναλλασσόμενος που αποκτά τα 
αγαθά, π.χ. η ελληνική επιχείρηση για τα αγαθά που αγοράζει από την Ιταλία.  
Ο οίκος του εξωτερικού απαλλάσσεται από διαβιβάσεις παραστατικών mydata και επομένως η ελληνική οντότητα υποχρεούται να διαβιβάσει στο mydata την 
ενδοκοινοτική αγορά της με παραστατικό τύπου 14.1 για αγορές εμπορευμάτων ή 14.3 για ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών. Έστω παραστατικό με εμπορεύματα 
υπαγόμενα στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (24%) και αξία 1.100€ στο οποίο παραστατικό δεν μας έχουν καταλογίσει ΦΠΑ θα δούμε πως οφείλουμε να το διαβιβάσουμε 
και πως η πλατφόρμα cloud crm θα δημιουργήσει αυτόματα την εγγραφή στη λογιστική μας. Προσέχουμε την δημιουργία του προμηθευτή μας να έχουμε επιλέξει σωστά 
χώρα και τυχόν εξαίρεση ΦΠΑ Π.Χ. 
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Θα προβούμε στη διαβιβάσει του παραστατικού από την επιλογή Παραστατικό Β1 & Β2 / Γ1 & Γ2 όπου θα προσθέσουμε νέο παραστατικό επιλέγοντας τύπο 14.1, τον 
προμηθευτή μας, συναλλαγή με ΦΠΑ και Ε3 τις αυτόματα προτεινόμενες τιμές π.χ. Ενδοκοινοτικές αγορές εξωτερικού. 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Θα προβούμε στην καταχώρηση των αξιών ΜΕ ΦΠΑ 24% όπως παρακάτω 
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Με τον παραπάνω τρόπο καταχώρησης η ΑΑΔΕ θα έχει το ΦΠΑ που σε συνδυασμό με τον τύπο παραστατικού θα το εισάγει στον πίνακα της περιοδικής δήλωσης 
ΦΠΑ όπως παρακάτω με την καθαρή αξία στους κωδικούς 303 και 364  
 

 
 
Η λογιστική εγγραφή θα μπορούσε να ξεκινάει με ενημέρωση του Λ/σμού 32 όμως ενδεικτικά είναι η παρακάτω ώστε να συμφωνεί το ισοζύγιο λογιστικής σε 
ενδοκοινοτικές αγορές, ΦΠΑ καταβολής, καρτέλα προμηθευτή και σύμφωνα με τις διαβιβάσεις των παραστατικών στο my data. 
 

 
 
Η παραπάνω εγγραφή δημιουργείται αυτόματα από την πλατφόρμα cloud crm εφόσον διαβιβαστεί το παραστατικό και λάβει ΜΑΡΚ εφόσον στο λογιστικό σχέδιο στη 
καρτέλα του λογαριασμού 20-01-14-1024 έχουμε επιλέξει να δημιουργεί αυτόματα πλασματική εγγραφή με τους λογαριασμούς που επιθυμούμε σε τάξεως για listing, 
ΦΠΑ όπως εμφανίζει η παρακάτω εικόνα. 
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Aπόκτηση εμπορευμάτων από ΚΙΝΑ – Αφορά συναλλαγή από τρίτες χώρες  
 

Η ιδιαιτερότητα αυτής της συναλλαγής είναι πως η οντότητα που αποκτά εμπορεύματα από τρίτες χώρες υποχρεούται να καταβάλει το ΦΠΑ που συνήθως προκύπτει 
μέσω του εκτελωνιστή από το τελωνείο που προσδιορίζει την πλασματική αξία της εισαγωγής όπου για εμάς είναι πληροφοριακό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ. Ενώ το 
τιμολόγιο του προμηθευτή μας ( συνήθως είναι μικρότερο από την πλασματική αξία ) είναι το κόστος της εισαγωγής μου που καταλήγει και στο έντυπο Ε3. Ας λάβουμε 
για παράδειγμα αγορά 1000€ από Τρίτη χώρα από κινέζο προμηθευτή όπου μέσω του εκτελωνιστή καταβάλαμε ΦΠΑ 264€. Δηλαδή 264/24% = 1.100,00 πλασματική 
αξία υποτίθεται χωρίς έξοδα εισαγωγής. Αρχικά προσέχουμε στη δημιουργία του προμηθευτή στα πεδία χώρας και εξαίρεσης από το ΦΠΑ.  
 

 
 
Οι αγορές από τρίτες χώρες διαβιβάζονται με τύπο παραστατικού 14.2 για τις αγορές και 14.4 για λήψη υπηρεσιών από Τρίτη χώρα. Στη πλατφόρμα CLOUD CRM από 
την ενότητα του μενού με το λεκτικό Β1 & Β2 / Γ1 & Γ2 θα προσθέσουμε νέο παραστατικό επιλέγοντας τύπο 14.2, τον προμηθευτή μας, συναλλαγή με ΦΠΑ και Ε3 τις 
αυτόματα προτεινόμενες τιμές π.χ. Ενδοκοινοτικές αγορές εξωτερικού. Με την επιλογή του τύπου παραστατικού προτείνονται οι σωστές τιμές ( σύμφωνα με την ΑΑΔΕ ) 
σε κατηγορία συναλλαγής και κωδικό Ε3 ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στη διαβίβαση του παραστατικού. Στο παράδειγμα μας επιλέξαμε αγορές από τρίτες χώρες 
και η ιδιαιτερότητα της συναλλαγής είναι πως έχουμε την τιμολογιακή αξία ( ΑΝΕΥ ΦΠΑ ) και την πλασματική αξία που πρέπει να διαβιβαστεί για σκοπούς απόδοσης 
του ΦΠΑ που καταβλήθηκε μέσω του εκτελωνιστή στο τελωνείο. Προσοχή η πλασματική αξία πρέπει να διαβιβαστεί ως λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αγορών που 
δεν ενημερώνουν το έντυπο Ε3.  
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Προσοχή !!! παρατηρούμε πως η πρώτη γραμμή περιέχει την πλασματική αξία που για σκοπούς περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ την διαβιβάζουμε ως Λοιπά πληροφοριακά 
στοιχεία ενώ η δεύτερη γραμμή περιέχει το κόστος εισαγωγής άνευ ΦΠΑ και αφορά το ποσό που θα ενημέρωση το έντυπο Ε3.   
Παρακάτω βλέπουμε την ενημέρωση της περιοδικής για το παράδειγμα που αναφέρουμε όπου ενημερώνει κωδικούς 363 με την πλασματική αξία 1.100,00 και 383 της 
περιοδικής με το ποσό του ΦΠΑ 264,00. 
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Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ( λόγω δηλαδή της διαβίβασης ή του τρόπου διαβίβασης του παραστατικού στο mydata ) στη δημιουργία λογιστικής εγγραφής. 
Ενδεικτικά θα δούμε την λογιστική εγγραφή στα βιβλία μας όπου μπορούμε και χωρίς κάποιο αυτοματισμό να εισάγουμε σε χρέωση και πίστωση τους λογαριασμούς 
που επιθυμούμε να ενημερώσουν το ημερολόγιο λογιστικής μας. 
 

 
 
Το κόστος εισαγωγής εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τον προμηθευτή στο λογαριασμό 50-00 και στον Λ/σμό 35-02 παρακολουθούμε τους εκτελωνιστές μας και 
εμφανίζουμε το ΦΠΑ όπως αυτό υπολογίστηκε από την πλασματική του αξία μέσω του εκτελωνιστή.  
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Πώληση παγίων με αναστολή καταβολής ΦΠΑ (ΚΥΑ Π.2869/87).  Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι το τιμολόγιο αναγράφει ΦΠΑ αλλά αυτός δεν επηρεάζει τη δήλωση 
ΦΠΑ – Μόνο χονδρική 

 
O εκδότης διαβιβάζει παραστατικό με ΦΠΑ και ένδειξη αναστολή καταβολής ΦΠΑ. Ο λήπτης θα χαρακτηρίσει τη σύνοψη με VAT_366 και στο έντυπο της Περιοδικής 
ΦΠΑ τα ποσά χρεοπιστώνονται. Στη πλατφόρμα cloud crm αρχικά δημιουργούμε παραστατικό με τίτλο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ με ένδειξη στις παρατηρήσεις 
επιλέγουμε την τιμή Αναστολή καταβολής ΦΠΑ – Άρθρο 34 
Αφορά Πώληση με απαλλακτικό τις ΠΟΛ. 2869 για επενδυτικά αγαθά καθώς πρόκειται για πράξη που καταρχήν υπάγεται στο φόρο, όμως με βάση την απόφαση του 
προϊσταμένου Δ.Ο.Υ αναστέλλεται η είσπραξη του ΦΠΑ. Κατά το χαρακτηρισμό του παραστατικού με την επιλογή 40 στις παρατηρήσεις επισημάνσεις αναγράφεται 
«`Αρθρο 34 - Αναστολή καταβολής ΦΠΑ (αναγράφεται το ΦΠΑ στο παραστατικό)». - Ειδικό απαλλακτικό λόγω εξαγωγών Με τα έως τώρα δεδομένα οι πράξεις με βάση 
την ΠΟΛ. 1167/2015 συσχετίζονται στη λίστα τιμών ΦΠΑ ως πράξεις «Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1167/2015 0%» 
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Παραμετροποίηση στη πλατφόρμα cloud crm παραστατικού για τιμολόγιο πώλησης 
παγίων με αναστολή καταβολής ΦΠΑ –https://www.taxis.com.gr

 

 
Παρατηρούμε πως η έκδοση του παραστατικού οπτικά είναι με ΦΠΑ  
Ο εξοπλισμός που συνήθως απαλλάσσεται είναι : 

Εξοπλισμός με βάση την ΠΟΛ 2869/87 : 

 Μηχανήματα 

 Εξαρτήματα και λοιπά όργανα 

 Ανταλλακτικά παγίων 

 Επαγγελματικά μεταφορικά μέσα (φορτηγά κλπ) 

 Νέες τεχνολογίες 

 Εξοπλισμός πληροφορικής 

 

Ο επενδυτής που θέλει να εισάγει ή να αγοράσει (στο εσωτερικό) 
επενδυτικά αγαθά υποβάλλει στην αρμόδια εφορία  αίτηση με την 
οποία ζητάει έγκριση για εισαγωγή ή αγορά χωρίς την καταβολή του 
ΦΠΑ με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται 
υπεύθυνα από την επιχείρηση ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ,ότι ο 
επενδυτικός φορέας σκοπεύει να ιδρύσει, επεκτείνει ή να 
εκσυγχρονίσει την επιχείρηση του αναγράφοντας τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και του επενδυτικού αγαθού και πως 
εντάσσεται η επιχείρηση στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τέλος πως 
τα επενδυτικά αγαθά δεν θα μεταπωληθούν καθώς είναι απαραίτητα 
για την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Η ΠΟΛ 2869/87 αφορά τον εξοπλισμό  ενώ  η ΠΟΛ 1150/2020 αφορά 
τα κατασκευαστικά  
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Πράξη λήπτη π.χ. αγορά laptop, κινητού, αγορά παγίων με αναστολή καταβολής ΦΠΑ κ.λπ. (χρεοπίστωση στη δήλωση ΦΠΑ). Ως εκδότης πρέπει να 
δημιουργήσουμε παραστατικό με ένδειξη στη δημιουργία του πως αφορά το 39Α 
 

 

Στην έκδοση του παραστατικού δεν καταλογίζουμε ΦΠΑ και στα σχόλια πληροφοριακά αναγράφουμε πως αφορά ΑΡΘΡΟ 39α 
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Η διαβίβαση ενός παραστατικού στο άρθρο 39α στο παράδειγμά μας θα 
δημιουργήσει την παρακάτω εικόνα στη δήλωση ΦΠΑ στον εκδότη του 
παραστατικού. 
 

 
 
Η έκδοση του παραστατικού με τον χαρακτηρισμό στο άρθρο 39α δημιουργεί στην 
περιοδική δήλωση ΦΠΑ την μεταφορά του ποσού στον κωδικό 349 του εντύπου 
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Αν και ακόμα τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ δεν έχουν ενσωματωθεί στη περιοδική δήλωση ΦΠΑ ως λήπτης του παραστατικού (από το mydata) θα λάβουμε σύνοψη με το 
ποσό των 330,00 χωρίς ΦΠΑ – τιμή 7 οφείλουμε να το χαρακτηρίσουμε διενεργώντας τις παρακάτω λογιστικές εγγραφές 

Κωδικος λογαριασμου χρέωση πίστωση 
50-00 προμηθευτης KARPODINIS  330,00 
20-00-03-0000  Αγορές εμπορευμάτων 0% Άρθρο 39α  330,00  
ΣΎΝΟΛΟ   

 

Η παραπάνω κίνηση του λογαριασμού 20-00-03-0000 θα δημιουργήσει λόγω της παραμετροποίησης του στη λογιστική του cloud crm αυτόματα πρόσθετη λογιστική 
εγγραφή. 
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Δημιουργεί αυτόματα καταχώρηση στο λογιστικό άρθρο ενημερώνοντας τους λογαριασμούς 54-00-95-0024 και 54-00-96-0024 με το ποσό του ΦΠΑ 

 

 

Παρατηρούμε πως η εγγραφή που δημιουργήθηκε είναι η παρακάτω δημιουργώντας μόνο με την καταχώρηση του 20-00-03-0000 και την εγγραφή με τα πλασματικά 
ΦΠΑ. Τα οποία είναι παραμετροποιημένα να ενημερώσουν το έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ όπως εμφανίζει η παρακάτω εικόνα. 
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Ανάλογα με τις παραμέτρους στη λογιστική διαχείριση πολλές εφαρμογές δημιουργούν πρόσθετη εγγραφή με χρήση λογαριασμών τάξεως (04 χρεωστικοί / 08 
Πιστωτικοί)  για να ενημερώσουν τους κωδικούς εντύπου. Αυτό αφορά την κάθε λογιστική και τις παραμέτρους που έχουν οριστεί με σκοπό να εμφανιστεί η παρακάτω 
εικόνα στη περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

 

Στην πλατφόρμα mydata και στην απεικόνιση τέτοιων συναλλαγών του άρθρου 39α ακόμα δεν έχουμε δει στην πράξη πως αυτές θα ενημερώνουν (όχι την περιοδική 
δήλωση ΦΠΑ της λογιστικής μας διαχείρισης) την δήλωση Φ2 μέσω των χαρακτηρισμών που θα προβεί ο λήπτης ενός παραστατικού που υπάγετε στο 39α στην 
πλατφόρμα mydata. Οι προσυμπληρώσεις του εντύπου Φ2 για τα ειδικότερα καθεστώτα ΦΠΑ  εντός του 2023 θα υλοποιηθούν ενημερώνοντας το έντυπο. Πιστεύουμε 
πως ο χαρακτηρισμό κατά την διαβίβαση του παραστατικού από πλευράς εκδότη ως άρθρο 39α θα επηρεάζει εισροές και εκροές στο έντυπο περιοδικής Δήλωσης. 
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Διασυνοριακές Λιανικές e-Πωλήσεις με ΦΠΑ άλλου Κράτους Μέλους Ε.Ε.   (One Stop Shop) - Από 01.07.2021, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας ΦΠΑ 
(2006/112/ΕΚ), οι διασυνοριακές πωλήσεις εντός ΕΕ μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου σε πελάτες Λιανικής (B2C) επιβαρύνονται με τον ΦΠΑ της Χώρας του λήπτη και 
όχι του εκδότη, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Έστω πώληση σε ιδιώτη που μέσω e-shop επιτηδευματίας εκδίδει Α.Λ.Π. (11.1) σε Ισπανό ενός είδους αξίας 1000€ πλέον της 
επιβάρυνσης του φπα της Ισπανίας έστω 21%.  

Αρχικά θα πρέπει στο παραστατικό έκδοσης ΑΛΠ τύπος 11.1 να είναι παραμετροποιημένο στην πλατφόρμα τιμολόγησης ώστε να διαβιβάζει αξίες με συντελεστή 
ΦΠΑ 0% τιμή 7 κατά mydata και κατηγορία εξαίρεσης άρθρου 47β μη ενωσιακό ή 47γ ενωσιακό του κώδικα ΦΠΑ για συναλλαγές στη πλατφόρμα One shop stop.  
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις παραμέτρους που πρέπει να συντηρηθούν πριν την έκδοση του παραστατικού στο πεδίο εξαίρεσης ΦΠΑ. 
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Η ιδιαιτερότητα αυτής της συναλλαγής αφορά την δημιουργία δύο γραμμών κατά την διαβίβαση του παραστατικού όπου η πρώτη αφορά την καθαρή αξία του 
πωλούμενου είδους στο 0% με κατηγορία εξαίρεσης άρθρο 47β μη ενωσιακό ή 47γ ενωσιακό του κώδικα ΦΠΑ και η δεύτερη γραμμή που αφορά την αξία ΦΠΑ π.χ. 
για Ισπανία ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 21% στο παράδειγμά μας και πρέπει να διαβιβαστεί το ΦΠΑ ως Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία category1_95 
Για τις ανάγκες έκδοσης του παραστατικού πρέπει στο τιμοκατάλογο της πλατφόρμας να δημιουργήσουμε είδος που θα το δηλώσουμε ως Λοιπά πληροφοριακά 
στοιχεία. Ενώ κατά την δημιουργία του πελάτη εισάγουμε το ΑΦΜ του με τον κωδικό της χώρας του και όχι GR – Ελλάδα. 
 

 
 
Στις συναλλαγές τύπου One Shop Stop πρέπει ο υπόχρεος επιτηδευματίας που εκτελεί διασυνοριακές πωλήσεις οφείλει να καταβάλει τον ΦΠΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα 
oss. Το OSS επιτρέπει στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών  να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος- μέλος (κ-μ) της ΕΕ,  στο οποίο 
αποδίδουν και τον ΦΠΑ που αφορά τα άλλα κ-μ, για όλες τις διασυνοριακές υπηρεσίες, τις εντός ΕΕ πωλήσεις αγαθών από απόσταση, και ορισμένες εγχώριες πωλήσεις 
αγαθών. 
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Να θυμίσω πως η εφαρμογή καθιστά ευκολότερη τη διαδικασία και για τον αγοραστή 
(εισαγωγέας), ο οποίος επιβαρύνεται με ΦΠΑ  κατά τη στιγμή της διαδικτυακής αγοράς, 
χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους του διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά τη στιγμή της 
εισαγωγής.  
Στην εφαρμογή μπορούν να εγγραφούν πωλητές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες  
εγκατεστημένες στην ΕΕ. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν και μη εγκατεστημένοι στην ΕΕ 
μέσω του ορισμού ενδιάμεσου φορέα εγκατεστημένου στην  ΕΕ για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων ΦΠΑ.  
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Διασυνοριακές Λιανικές e-Πωλήσεις παροχής υπηρεσιών με ΦΠΑ άλλου Κράτους Μέλους Ε.Ε.   (One Stop Shop) - Από 01.07.2021, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της 
Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ), οι διασυνοριακές πωλήσεις εντός ΕΕ μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου σε πελάτες Λιανικής (B2C) επιβαρύνονται με τον ΦΠΑ της Χώρας 
του λήπτη και όχι του εκδότη, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Έστω παροχή σε επιτηδευματία που μέσω e-shop επιτηδευματίας εκδίδει Α.Π.Υ (11.2) σε Ισπανό για υπηρεσία 
αξίας 1000€ πλέον της επιβάρυνσης του φπα της Ισπανίας έστω 21%.  

Αρχικά θα πρέπει στο παραστατικό έκδοσης Απόδ. Παροχής Υπηρεσιών τύπος 11.2 να είναι παραμετροποιημένο στην πλατφόρμα τιμολόγησης ώστε να διαβιβάζει 
αξίες με συντελεστή ΦΠΑ 0% τιμή 7 κατά mydata και κατηγορία εξαίρεσης άρθρου 47β μη ενωσιακό ή 47γ ενωσιακό του κώδικα ΦΠΑ για συναλλαγές στη 
πλατφόρμα One shop stop.  
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις παραμέτρους που πρέπει να συντηρηθούν πριν την έκδοση του παραστατικού στο πεδίο εξαίρεσης ΦΠΑ. 
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Η ιδιαιτερότητα αυτής της συναλλαγής αφορά την δημιουργία δύο γραμμών κατά την διαβίβαση του παραστατικού όπου η πρώτη αφορά την καθαρή αξία της 
υπηρεσίας στο 0% με κατηγορία εξαίρεσης άρθρο 47β μη ενωσιακό ή 47γ ενωσιακό του κώδικα ΦΠΑ και η δεύτερη γραμμή που αφορά την αξία ΦΠΑ π.χ. για 
Ισπανία ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 21% στο παράδειγμά μας και πρέπει να διαβιβαστεί το ΦΠΑ ως Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία category1_95 
Για τις ανάγκες έκδοσης του παραστατικού πρέπει στο τιμοκατάλογο της πλατφόρμας να δημιουργήσουμε είδος που θα το δηλώσουμε ως Λοιπά πληροφοριακά 
στοιχεία. Ενώ κατά την δημιουργία του πελάτη εισάγουμε το ΑΦΜ του με τον κωδικό της χώρας του και όχι GR – Ελλάδα. 
 

 
 
Στις συναλλαγές τύπου One Shop Stop πρέπει ο υπόχρεος επιτηδευματίας που εκτελεί διασυνοριακές πωλήσεις οφείλει να καταβάλει τον ΦΠΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα 
oss. Το OSS επιτρέπει στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών  να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος- μέλος (κ-μ) της ΕΕ,  στο οποίο 
αποδίδουν και τον ΦΠΑ που αφορά τα άλλα κ-μ, για όλες τις διασυνοριακές υπηρεσίες, τις εντός ΕΕ πωλήσεις αγαθών από απόσταση, και ορισμένες εγχώριες πωλήσεις 
αγαθών. 
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Να θυμίσω πως εάν προσφέρετε τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες , αυτές οι υπηρεσίες θα φορολογούνται πάντα 
στη χώρα στην οποία ανήκει ο πελάτης . Για έναν μη υποκείμενο στο φόρο 
είναι ο τόπος όπου είναι εγκατεστημένος, έχει μόνιμη διεύθυνση ή συνήθως 
διαμένει. Για έναν επιχειρηματικό πελάτη, είναι η χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένη η επιχείρηση ή έχει μια σταθερή εγκατάσταση όπου αυτή η 
εγκατάσταση λαμβάνει υπηρεσίες. 
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Πώληση αγαθών με ελληνικό ΦΠΑ τιμολόγηση σε αλλοδαπό ΑΦΜ – Χονδρική  
 
O εκδότης διαβιβάζει παραστατικό 1.1 ( Τιμολόγιο Πώλησης με ΦΠΑ ) προσέχοντας στην ορθή δημιουργία – συμπλήρωση των σταθερών του στοιχείων του πελάτη στη 
πλατφόρμα με το vat numper και την χώρα του. 
 

 
Μπορούμε κατά την παραμετροποίηση των παραστατικών που εκδίδουμε να έχουμε σειρές παραστατικών ανάλογα των συναλλαγών που τυχαίνουν π.χ. Παραστατικά 
που θα ενημερώνουν προηγούμενη ή επόμενη χρήση ελαχιστοποιώντας τις τακτοποιητικές εγγραφές (17άρια). 
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Να θυμίσω πως εάν δεν του είχαμε καταλογίσει ΦΠΑ οφείλουμε να έχουμε για 
τέτοιες συναλλαγές φάκελο τεκμηρίωσης ώστε να αποδείξουμε στον έφορο πως 
έχουν εξαχθεί τα προϊόντα εκτός Ελλάδος. Εάν του έχουμε καταλογίσει ΦΠΑ και ο 
πελάτης μας κατά τον εκτελωνισμό μας επιστρέψει (cmr) δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την εξαγωγή τότε οφείλουμε να εκδώσουμε Πιστωτικό τιμολόγιο για 
επιστροφή του Φ.Π.Α που κατέβαλε. 
 
Τέτοια δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

1. CMR με τα στοιχεία του μεταφορέα, των παλετών που μεταφέρονται 
2. Packing list σε εμπορεύματα και υποστηρίγματα ( δείτε δείγμα ) 

          
Πελάτης :   Στοιχεία 

Παράδοσης     
Διεύθυνση :         
ΑΦΜ/ΔΟΥ :       
        
Κωδ.Είδους Περιγραφή Τεμ/Κιβ Κιβώτια Τεμάχια Τιμή 

Μονάδας 
Αξία 

              

            
Σύνολο παλετών 0         
ΜΕΙΚΤΌ ΒΑΡΟΣ ,00      

 
 Έλεγχος του ΑΦΜ του πελάτη από το vies 
 Καταθέσεις εξόφλησης του παραστατικού 
 Βεβαίωση του μεταφορέα που αναφέρει πως ο ….. δηλώνω ότι παρέλαβα 

από τη ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, προϊόντα αξίας ………………………….€, 
με το υπ’αριθμόν Δ.Α.- Τιμολόγιο Νο……………………………. 
με προορισμό τ……………………………… 
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Το πιστωτικό που θα εκδώσουμε πρέπει να έχει καθαρή αξία μηδέν με ΦΠΑ το ποσό 
της επιστροφής. Στη παραμετροποίηση του παραστατικού οφείλουμε να έχουμε 
ενημερώσει πως θα ενημερώνει στο mydata category1_95 Κενό Ε3  
 
Με την διαβίβαση του πιστωτικού για επιστροφή του ΦΠΑ θα ενημερωθεί η 
περιοδική δήλωση με το ποσό 232,49 να εμφανίζεται στον κωδικό 402 Λοιπά 
προστιθέμενα ποσά του φόρου εισροών. 
 
 

 
Προσοχή !!! Στη πλατφόρμα  CLOUD CRM πρέπει στο τιμοκατάλογο ειδών να 
δημιουργήσουμε είδος όπου δεν θα είναι εμπορεύσιμο αλλά θα αφορά χρέωση ή 
επιστροφή ΦΠΑ όπως εμφανίζει τη παρακάτω εικόνα. 

 



Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ και πως παραμετροποιούμε την πλατφόρμα CLOUD CRM ώστε να τα διαβιβάσουμε στην πλατφόρμα mydata – https://www.taxis.com.gr 
 

Από KARPODINIS SOFTWARE A.E. ΤΗΛ. 2104611037 6979009630 – Σελίδα 24  
 

 
 

 


