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ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΟΣ 

(Call off stock) 

 

Τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος αφορούν αγαθά 

τα οποία αποστέλλονται από υποκείμενο στο φόρο (προμηθευτής) σε 

πελάτη του, υποκείμενο στο φόρο, σε άλλο Κράτος Μέλος για παράδοση 

σε μεταγενέστερο στάδιο, του οποίου την ταυτότητα γνωρίζει ήδη ο 

προμηθευτής κατά το χρόνο της μεταφοράς των αγαθών. 

Ο προμηθευτής δεν έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας 

ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο Κράτος Μέλος στο οποίο τα αγαθά 

αποστέλλονται. 

Ο υποκείμενος στο φόρο (πελάτης) για τον οποίo αποστέλλονται τα 

αγαθά αποκτά την κυριότητα κατά το χρόνο στον οποίο τα χρησιμοποιεί 

για μεταπώληση ή για δική του χρήση. Μέχρι τότε η κυριότητα των 

αγαθών παραμένει στον προμηθευτή. 

Ο χρόνος που τα αγαθά παραμένουν στην αποθήκη δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τους 12 μήνες. 

Τα αγαθά που αποστέλλονται από την Ελλάδα σε Κράτος Μέλος της 

Ε.Ε. στο πλαίσιο του παραπάνω συστήματος πρέπει να δηλώνονται ως 

Αποστολή με αξία την αξία των αγαθών. 

Ομοίως τα αγαθά που παραδίδονται στην Ελλάδα από ένα Κράτος Μέλος 

της Ε.Ε. πρέπει να δηλώνονται ως Άφιξη από τον υποκείμενο στο φόρο 

(πελάτης) για τον οποίo αποστέλλονται τα αγαθά, με αξία την αξία των 

αγαθών. 

Η περίοδος αναφοράς είναι ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι αποστολές και οι αφίξεις των αγαθών. 

Επιπλέον: 

• Ως Ποσότητα δηλώνεται ολόκληρη η ποσότητα των 

απεσταλμένων ή παραληφθέντων αγαθών και όχι μόνο τα 



μεταγενέστερα τιμολογηθέντα αγαθά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

δήλωση INTRASTAT καταγράφει το εμπόριο αγαθών μεταξύ 

Κρατών Μελών κατά τη στιγμή της πραγματικής Άφιξης ή 

Αποστολής. 

• Στη  Φύση της Συναλλαγής χρησιμοποιείται ο κωδικός  12. 

Δεδομένου ότι εάν εντός των 12 μηνών από την Άφιξη των αγαθών στο 

Κράτος Μέλος στο οποίο έχουν αποσταλεί, η επιχείρηση για την οποία 

προορίζονταν τα αγαθά δεν τα έχει χρησιμοποιήσει και κατ’ επέκταση 

δεν έχει αποκτήσει την κυριότητα τους και ότι από την επόμενη ημέρα 

μετά τη λήξη της περιόδου των 12 μηνών, η επιχείρηση που τα απέστειλε 

θα πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο Κράτος Μέλος που βρίσκονται τα εν 

λόγω αγαθά, οι επιλογές που υπάρχουν για τις αντίστοιχες δηλώσεις 

intrastat είναι: 

• Σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών στο Κράτος Μέλος από το 

οποίο είχαν αποσταλεί υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT με Φύση 

Συναλλαγής 99. 

• Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδίδονται σε άλλη επιχείρηση 

διαφορετική από εκείνη για την οποία αρχικά προορίζονταν στο 

Κράτος Μέλος, δεν υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT γιατί 

θεωρείται εσωτερική πώληση. 

• Σε περίπτωση που τα αγαθά πωλούνται και αποστέλλονται σε 

άλλο Κράτος Μέλος διαφορετικό από το Κράτος Μέλος στο οποίο 

μετακινήθηκαν αρχικά τότε υποβάλλεται δήλωση INTRASTAT με 

Φύση Συναλλαγής 11. 

 


