ΠΟΛ 1074/2013:
ΠΟΛ. 1074/12-4-2013: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (Κ.Φ.Α.)
Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ ( Ν. 4093/2012, άξζξν
πξψην, ππνπαξ. Δ1 - ΦΔΚ 222 Α΄ ) θαη ζε ζπλέρεηα ησλ εγθπθιίσλ καο ΠΟΛ.
1004/4.1.2013, ΠΟΛ. 1036/22.2.2013 θαη ΠΟΛ. 1061/28.3.2013, παξέρνληαη
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ παξνχζα, νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο.
Β. Τπόπορ έκδοζηρ απόδειξηρ λιανικών ζςναλλαγών, από εκμεηαλλεςηή ηοςπιζηικού ηαξιδιωηικού γπαθείος, όηαν έσοςν εκδοθεί δεληία ζςμμεηοσήρ ζε εκδπομή.
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κ.Φ.Α.., ν ππφρξενο
απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ζε θπζηθφ πξφζσπν, εθδίδεη
απφδεημε ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ.
2. Οη εθκεηαιιεπηέο ηνπξηζηηθψλ ή ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ επί ζεηξά εηψλ, εθαξκφδνληαο
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13α ηνπ πξντζρχζαληνο Κ.Β.. (Π.Γ.
186/1992), εμέδηδαλ κία ζπγθεληξσηηθή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ην ζχλνιν ησλ
δειηίσλ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε εθδξνκήο.
3. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο
ηνπξηζηηθψλ ή ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ, ζε άηνκα πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί δειηία
ζπκκεηνρήο ζε εθδξνκή ή πεξηήγεζε απφ ηξίηνπο (ηνπξ - ιίληεξο, ππαιιήινπο
μελνδνρείσλ θ.α.), γηα ινγαξηαζκφ ηνπξηζηηθνχ ή ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ, κπνξεί λα κελ
εθδίδνληαη απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή ηνπ γξαθείνπ απηνχ απνδείμεηο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ
γηα έθαζην ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθδξνκή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εθδίδεηαη κία
ζπγθεληξσηηθή απφδεημε ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ, γηα ην ζχλνιν ησλ δειηίσλ ζπκκεηνρήο
ηεο θάζε εθδξνκήο, ζην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα αλαγξάθνληαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ησλ δειηίσλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σα
θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδφκελα δειηία ζπκκεηνρήο, δηαθπιάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο θαη΄
ηδίαλ δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α...
4. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ απαηηεζεί απφ πειάηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
γξαθείνπ (θάηνρν δειηίνπ ζπκκεηνρήο ζε εθδξνκή, πεξηήγεζε θ.ιπ.), αηνκηθή απφδεημε,
απηή εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη παξαδίδεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, θαη εθφζνλ ε αμία
απηήο έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ζπγθεληξσηηθή απφδεημε ιηαληθήο εθδίδεηαη ηζφπνζε
(ηεο αηνκηθήο) απφδεημε επηζηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί αληίζηνηρν πνζφ ηεο
ζπγθεληξσηηθήο απφδεημεο ιηαληθήο.
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