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ΠΟΛ 1119
ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού
φόρου σε είδη πολυτελείας».
Με αφορµή την υποβολή ερωτηµάτων από διάφορες µεταποιητικές και εµπορικές
επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοΐας, των οποίων το αντικείµενο εργασιών συναρτάται µε
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40), σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010, όπως αυτές
ισχύουν, προβλέπεται ότι για τα είδη της παραγράφου 4 του ίδιου αυτού άρθρου του
νόµου, που προέρχονται από άλλα Κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τα
εγχωρίως παραγόµενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας του
επιτηδευµατία. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για µεν τα εγχωρίως
παραγόµενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόµενα από τα λοιπά
Κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την
ενδοκοινοτική απόκτηση. Για τα εγχωρίως παραγόµενα είδη της παραγράφου 4 του
άρθρου αυτού του νόµου, δεν επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας, εάν αυτά
εξάγονται ή αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Περαιτέρω, µε τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου αυτού άρθρου του νόµου ορίζεται ότι, τα είδη
της παραγράφου 4 που παραλαµβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίµων
προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.
2. Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις και σε απάντηση των σχετικών
ερωτηµάτων που έχουν τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας µας προκύπτουν τα ακόλουθα :

Οι ακατέργαστες πολύτιµες ή ηµιπολύτιµες πέτρες που εµπίπτουν στα είδη που
ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ) της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του
ν. 3833/2010, εφόσον παραλαµβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή
προϊόντων της ίδιας αυτής παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας. Το
ίδιο ισχύει και επί της παραλαβής πολύτιµων ή ηµιπολύτιµων λίθων που έχουν
υποστεί µερική κατεργασία ή προκειµένου για πολύτιµους λίθους πλήρως
επεξεργασµένων που επίσης παραλαµβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή
προϊόντων.
Ειδικότερα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 ρητά
ορίζεται ότι, υπόχρεος για την απόδοση του ειδικού αυτού φόρου που αφορά τα
παραγόµενα εγχωρίως αυτά είδη είναι ο παραγωγός των προϊόντων και ότι χρόνος
γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι ο χρόνος της πώλησης αυτών από τον
παραγωγό.
Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας, από µεταποιητική επιχείρηση των
παραχθέντων από αυτή εγχωρίως προϊόντων που εµπίπτουν στην έννοια των ειδών
της παραγράφου 4, σε άλλες µεταποιητικές επιχειρήσεις ή εργαστήρια για την
περαιτέρω από αυτές συµπληρωµατική κατασκευή ή επεξεργασία των ειδών αυτών,
κατά την έννοια των προαναφεροµένων διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 17
του ν. 3833/2010, εξακολουθούν να έχουν την έννοια των πρώτων υλών που
παραλαµβάνονται για την παραγωγή των τελικών ετοίµων προϊόντων της τελευταίας
µεταποιητικής επιχείρησης. Από το λόγο αυτό οι ενδιάµεσες αυτές παραδόσεις
(πωλήσεις)µέχρι την τελευταία µεταποιητική επιχείρηση, απαλλάσσονται του φόρου
πολυτελείας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ειδικός φόρος πολυτελείας, επιβάλλεται στα
τελικά προϊόντα της µεταποιητικής αυτής επιχείρησης, κατά το χρόνο της πώλησης
αυτών από τον παραγωγό τους.
Tα εγχωρίως όµως παραγόµενα από µεταποιητική επιχείρηση είδη της παραγράφου 4
του προαναφερόµενου άρθρου του νόµου, τα οποία πωλούνται σε αγοραστή χωρίς
παραγωγική δραστηριότητα (ιδιώτης ή εµπορική επιχείρηση), αυτά αποτελούν τελικά
προϊόντα της µεταποιητικής επιχείρησης και είναι υποκείµενα του ειδικού φόρου
πολυτελείας.
Τέλος, προκειµένου περί εισαγωγής πολύτιµων λίθων που εµπίπτουν στις
προαναφερόµενες διατάξεις του νόµου, που παραλαµβάνονται στο εσωτερικό της
χώρας ως έτοιµα προϊόντα που πρόκειται περαιτέρω να εξαχθούν ή να ακολουθήσει
ενδοκοινοτική παράδοσή τους, επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας µε βάση την
αξία του κόστους αυτών κατά την ηµεροµηνία παραλαβής τους, εφόσον από τις
διατάξεις του νόµου δεν διακρίνεται αν τα είδη αυτά, που παραλαµβάνονται ως
έτοιµα προϊόντα, στη συνέχεια πρόκειται να πωληθούν στο εσωτερικό της χώρας ή
αποτελούν περαιτέρω αντικείµενο εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης
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