ΠΟΛ. 1254/10-12-90
Κοινοποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1881/90 (Φ.Ε.Κ. 42/Α) και της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 των Ν. 1884/16.6.90 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) και παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών
ΙΙ. Παραδόσεις αγαθών από τη λοιπή Ελλάδα προς τις περιοχές που δικαιούνται μειωμένων
συντελεστών:
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1676/86 είχαν οριστεί μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. για
παραδόσεις αγαθών που ενεργούνταν μόνο από την περιοχή της Δωδεκανήσου και όχι για
παραδόσεις αγαθών προς την περιοχή αυτή.
Ήδη με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1881/90 γίνεται επέκταση, του
προϋπάρχοντος αυτού πλεονεκτήματος στην περιοχή της Δωδεκανήσου, και στα λοιπά νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου και μάλιστα όχι μόνο για παραδόσεις που ενεργούνται από υποκείμενους που
είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές αυτές, αλλά και για παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από
υποκειμένους στο φόρο, που είναι εγκατεστημένοι στη λοιπή Ελλάδα, σε άλλους υποκειμένους που
είναι εγκατεστημένοι στις νησιωτικές αυτές περιοχές (επιτηδευματίες).
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, δηλαδή για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στις
παραδόσεις αγαθών που ενεργούνται από τη λοιπή Ελλάδα στη νησιωτική περιοχή του Ανατολικού
Αιγαίου, των πιο πάνω νομών θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Τα αγαθά που παραδίδονται να προορίζονται αποδεδειγμένα για ανάλωση στην περιοχή των
νησιών αυτών, δηλαδή να πάνε στην περιοχή αυτή και στη συνέχεια να μεταπωληθούν από την
περιοχή αυτή, ανεξάρτητα αν ο νέος αγοραστής είναι ή όχι και τελικός καταναλωτής ή αν αυτός είναι
ή όχι εγκαταστημένος στην ίδια περιοχή.
Επομένως, η ευθύνη της απόδειξης, ότι τα παραδιδόμενα αγαθά προορίζονται για τη νησιωτική
περιοχή, που ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές, βαρύνει τον πωλητή. Αυτό σημαίνει ότι ο πωλητής
δικαιούται αλλά και υποχρεούται να ζητά από τον αγοραστή κάθε νόμιμο δικαιολογητικό από
το οποίο προκύπτει ο προορισμός των αγαθών. Τέτοια δικαιολογητικά είναι:
α) Στις περιπτώσεις που ο πωλητής αναλαμβάνει και την αποστολή των αγαθών, τα
φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, κατά περίπτωση, του Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων (Κ.Φ.Σ.), από τα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης ή από τα Μεταφορικά
Γραφεία, στα οποία ανατίθεται η μεταφορά.
Αντίγραφο του εκδιδόμενου αυτού φορολογικού στοιχείου, ο πωλητής θα επισυνάπτει στο στέλεχος
του τιμολογίου πώλησης που εκδίδει με το οποίο δικαιολογείται ο προορισμός των αγαθών και
επομένως ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. κατά 30% που εφαρμόζεται.
β) Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας έναρξης επιτηδεύματος και προκειμένου περί
υποκαταστήματος, της σχετικής βεβαίωσης της δήλωσης μεταβολών που υποβλήθηκε.
Σε όσες περιπτώσεις, ο αγοραστής αναλαμβάνει ο ίδιος και τη μεταφορά, είτε με δικό του
μεταφορικό μέσο ή με μεταφορικό μέσο τρίτων, δε θα εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής,
εκτός εάν προσκομίσει άλλα στοιχεία, που δε θα επιδέχονται αμφισβήτηση, από τα οποία θα
αποδεικνύεται ότι προορισμός των αγαθών είναι οι παραπάνω περιοχές.

