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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1268/30-12-2011
(Β΄ 39/2012), σχετικά με το όριο απαλλαγής από
τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή των μελών του προσωπικού τους.

2

Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών/
τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’
εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία
Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1144
(1)
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1268/30-12-2011
(Β΄ 39/2012), σχετικά με το όριο απαλλαγής από
τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή των μελών του προσωπικού τους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας» (Α’ 248).
2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/30-12-2011
(Β΄ 39/2012) περί απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών
και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών
οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

Αρ. Φύλλου 2821

ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41.
11. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294/
ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την ανάγκη απαλοιφής του ελάχιστου ορίου για την
χορήγηση των απαλλαγών από ΦΠΑ κατά τις παραδόσεις
αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς
και σύμφωνα με τις συμφωνίες έδρας τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

37126

13. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται
δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του
Κώδικα ΦΠΑ, αποφασίζουμε:
1. H περίπτωση η’ του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/3012-2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Ελάχιστο όριο, για απαλλαγή από τον ΦΠΑ, ορίζεται
το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ευρώ), χωρίς
ΦΠΑ, ανά συναλλαγή, εκτός από τα εγκατεστημένα σε
άλλα κράτη μέλη δικαιούχα πρόσωπα, για τα οποία οι
όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής καθορίζονται από
το κράτος μέλος εγκατάστασής τους. Ειδικά για τους
διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας και των οποίων η Συμφωνία
έδρας ή εγκατάστασης δεν έχει κανέναν περιορισμό,
αριθμητικό ή άλλον, ως προς την ελάχιστη αξία της
αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για την απαλλαγή
από τον ΦΠΑ, δεν εφαρμόζεται ελάχιστο όριο για την
απαλλαγή.».
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. A.1145
(2)
Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης
Διοικητή ΑΑΔΕ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των περ. ιδ’ και ιε’ της παρ. 1, του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),
όπως ισχύουν καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 73 του
ιδίου νόμου,
β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5, καθώς και των
παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1001/
31-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περ. ιδ και ιε’
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και
διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης
χρησιμοποίησης αυτών» (Β’ 40/2021),

Τεύχος B’ 2821/30.06.2021

γ) της υπό στοιχεία Α.1083/06-04-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων α) κατόχων
άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4,
5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021)
απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.» (Β’ 1443),
δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
ε) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και
Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπερ. α’ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
στ) της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και της υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-1-2020 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),
ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98),
η) της υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).
2. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών: α) της
παρ. 4 του άρθρου 9 αναφορικά με την υποβολή των
προβλεπόμενων στοιχείων, όπως ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 5 της Α. 1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε και β) της παρ. 5 του άρθρου 9
αναφορικά με την τήρηση βιβλίου αποθήκης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης, από
τις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο ως
τελικοί καταναλωτές για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών λόγω της συνεχιζόμενης έκτακτης κατάστασης
της χώρας εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 της υπό
στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες αφορούν: α) την υποβολή
των προβλεπόμενων στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 5
και β) την τήρηση του βιβλίου αποθήκης της παρ. 2 του
άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, από τις επιχειρήσεις
που παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο ως τελικοί καταναλωτές, παρατείνονται έως και την 30-10-2021.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02028213006210004*

