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ΘΔΜΑ : Γιαδικαζία απαλλαγήρ ΦΠΑ (ΠΟΛ 1128/97)
ΣΦΔΤ.: ΠΟΛ 1128/1997.
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241/21.01.2004 αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εθαξκνγή
ηεο ΠΟΛ 1128/97 απνθάζηζε λα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηα εμήο:

Απαιιαγή ΦΠΑ δηθαηνύληαη όζνη ζπκβάιινληαη απεπζείαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από απηήλ
μεπικά ή ολικά. (ι.ρ. Δπηηξνπή Δξεπλώλ ΓΠΘ).
Γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ΦΠΑ ζεσξείηαη όηη όζνη ζπκβάιινληαη κε ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ελεξγνύλ ζην όλνκά ηνπο αιιά γηα ινγαξηαζκό ηεο, όηαλ πξνκεζεύνληαη
κεραλνινγηθό ή ινηπό εμνπιηζκό ή ηνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ην πνζνζηό πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδόηεζε ε
Δπξσπατθή Έλσζε.
Σην πνζνζηό πνπ δελ ζπκκεηέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά ρξεκαηνδνηείηαη από
ην Γεκόζην ή άιιν θνξέα εκπεξηέρεηαη ΦΠΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Γικαιολογηηικά για ηην απαλλαγή ηος ΦΠΑ πος ππέπει να πποζκομίζεηε:
1. Αλαιπηηθό πίλαθα ειρ διπλούν θαηά Τεισλείν ή πξνκεζεύηξηα επηρείξεζε,
(ςπογεγπαμμένα και ζθπαγιζμένα από ηην ππομηθεύηπια επισείπηζη) και
από ηον επιζηημονικά ςπεύθςνο ηος έπγος, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα αγαθά
πνπ πξόθεηηαη λα εηζαρζνύλ ή λα αγνξαζζνύλ από ην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ηελ
πνζόηεηα θαη ηελ αμία απηώλ καδί κε ηνλ αλαινγνύληα ΦΠΑ, ην αξκόδην ηεισλείν
εηζαγσγήο, (όηαλ πξόθεηηαη γηα εηζαγσγή αγαζώλ), ην νλνκαηεπώλπκν ή ηελ
επσλπκία, ηε δηεύζπλζε, ηνλ ΑΦΜ θαη ηελ αξκόδηα ΓΟΥ ηεο επηρείξεζεο (όηαλ
πξόθεηηαη γηα αγνξά από ην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο).
2. Αλαιπηηθό πίλαθα εηο δηπινύλ, για ηιρ λαμβανόμενερ ςπηπεζίερ εγκαηάζηαζηρ ή
ζςναπμολόγηζηρ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ηελ αμία απηώλ, ην νλνκαηεπώλπκν ή
επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνλ ΑΦΜ θαη ηελ αξκόδηα ΓΟΥ ηνπ παξέρνληα ηηο
ππεξεζίεο.
3. Αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.
4. Μεηάθξαζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηα ειιεληθά (όρη επηθπξσκέλε) θαη ρσξίο ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά.

5. Αληίγξαθν ζύκβαζεο ππεξγνιαβίαο εθόζνλ έρνπκε παξνρή ππεξεζίαο.
6. Πξνηηκνιόγην από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξία (ςπογεγπαμμένο και ζθπαγιζμένο
από ηην ππομηθεύηπια επισείπηζη), (Δπσλπκία, Γηεύζπλζε, ΑΦΜ, ΓΟΥ), ζην
νπνίν ζα ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνύ ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα
αλαθέξεηαη ζην ππό έθδνζε θνξνινγηθό ζηνηρείν θαζώο θαη ε αληίζηνηρε αμία θαη ν
ΦΠΑ γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή.
7. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 άξζξν 8, ζςμπληπωμένη με ηα ζηοισεία ηος
επιζηημονικά ςπεύθςνος και ςπογεγπαμμένη από ηον ίδιο, δειώλνληαο όηη ν
Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο ηνπ Γ.Π.Θξάθεο έρεη ζπκβιεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «……………………..» ΚΔ
……., γηα ινγαξηαζκό ηεο θαη όηη ηα αγαζά γηα ηα νπνία δεηώ ηελ απαιιαγή ηνπ
ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1128/1997 άξζξν 3 & 1.β, είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ ην
παξαπάλσ πξόγξακκα είλαη 100% ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Β. Γικαιολογηηικά ηα οποία ζαρ επιζςνάπηοςμε για ηην απαλλαγή ηος ΦΠΑ
και ππέπει να πποζκομίζεηε:
1. Βεβαίσζε πηζηόηεηαο κεηάθξαζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ [Ένηςπο: -Αη.6α - Αίηηζη
βεβαίωζηρ πιζηόηηηαρ μεηάθπαζηρ.xls]
2. Αίηεζε γηα ηε απαιιαγή ΦΠΑ ζπγθεθξηκέλνπ Πάγηνπ Δμνπιηζκνύ ή Υπεξεζίαο πνπ
απνηεινύλ ηε ΒΑΣΗ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (γηα θάζε πξνηηκνιόγην
παίξλνπκε μερσξηζηή απαιιαγή). [Ένηςπο: -Αη.6 - Αίηηζη για απαλλαγή ΦΠΑ ζε
εςπωπαικό έπγο.xls]
3. Βεβαίσζε ηνπ Δπηζηεκνληθά Υπεπζύλνπ σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθηέιεζεο
ηεο δαπάλεο ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
[Ένηςπο: -Αη.6δ - Βεβαίωζη αναγκαιόηηηαρ για απαλλαγή ΦΠΑ.xls]

Γ. Υποσπεώζειρ μεηά ηην έκδοζη ηηρ Βεβαίωζηρ Απαλλαγήρ από ηην ΓΟΥ
1.

Πξνζθόκηζε ηεο Βεβαίσζεο έλαξμεο ρξήζεο εμνπιηζκνύ (ηελ νπνία ζαο
επηζπλάπηνπκε), ενηόρ 10 ημεπών από ηην έναπξη ηηρ ημεπομηνίαρ σπήζηρ.
[Ένηςπο: -Αη.6γ - Ένηςπο βεβαίωζηρ έναπξηρ σπήζηρ εξοπλιζμού.xls]

2.

Πξνζθόκηζε αληίγξαθνπ ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ εθδόζεθε από ηελ πξνκεζεύηξηα
εηαηξεία, ενηόρ ενόρ μήνα από ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηος ηιμολογίος.

3.

Βεβαίσζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ πνπ πξνκεζεύηεθε. [Ένηςπο: -Αη.6β Βεβαίωζη εγκαηάζηαζηρ εξοπλιζμού για απαλλαγή ΦΠΑ.xls]
Σημείωζη: Η αξκόδηα ΓΟΥ είλαη πηζαλόλ λα δεηήζεη θαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηα
νπνία ζα ζαο ελεκεξώζνπκε.

Δπίζεο, ζεκεηώλνπκε όηη γηα ηελ πεξίπησζε απαζρόιεζεο εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ
– θπζηθά πξόζσπα (ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο) ζε έξγα, ηα νπνία κε ηελ παξαπάλσ
δηαδηθαζία απαιιάζζνληαη ΦΠΑ, ε παξερόκελε από απηνύο ππεξεζία απαιιάζζεηαη επίζεο
ΦΠΑ θαη ε αληίζηνηρε βεβαίσζε ζα θνηλνπνηείηαη καδί κε ηελ πξνο ππνγξαθή ζύκβαζε
αλάζεζεο έξγνπ.
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