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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

    Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε διάρκεια έξι μηνών. Θα  ήθελα να ευχαριστήσω τον 

επιβλέποντα καθηγητή κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΧΥΝΑΚΗ  για  την πολύτιμη βοήθεια του σε όλα τα 

στάδια της εργασίας καθώς και τους γονείς μου ΒΛΑΣΗ και ΜΑΡΙΚΑ γιατί με στήριξαν ηθικά και 

ψυχολογικά καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις μέρες η αύξηση του ΦΠΑ έχει δημιουργήσει τεράστια  προβλήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις 

.Παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση κάνει προσπάθειες για την είσπραξη του, είναι σχεδόν  ανύπαρκτα 

τα έσοδα του δημοσίου από το ΦΠΑ. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα δούμε  την ιστορική 

αναδρομή του ΦΠΑ στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλεται ο ΦΠΑ, ποιο είναι το 

αντικείμενο του και ποίοι υπόκεινται σ’ αυτόν τον φόρο.

    Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στην παράδοση αγαθών ,ακινήτων, την παροχή υπηρεσιών και τις 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, στον τόπο και στον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης  στην 

παράδοση  και εισαγωγή αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, στις 

απαλλαγές στην Ελλάδα ,στην εισαγωγή και διεθνή διακίνηση αγαθών και  στις ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις.

    Ακολουθούν ο τρόπος  που ο υποκείμενος στον φόρο θα λάβει κάποια έκπτωση ή επιστροφή του 

ΦΠΑ, τα ειδικά καθεστώτα  όπως των αγροτών, των πρακτορείων ταξιδιών κ.α, οι διαδικασίες 

βεβαίωσης και καταβολής φόρου, ο έλεγχος από το γραφείο, οι πράξεις προσδιορισμού του ΦΠΑ και η 

κοινοποίηση του καθώς και η παραγραφή και το απόρρητο των διαδικαστικών πράξεων

    Τέλος αναλύονται οι επιπτώσεις από την αύξηση του ΦΠΑ σε μερικούς κλάδους της οικονομίας. 

Επιχειρείται μία προσπάθεια αναγνώρισης των επιδράσεων των μεταβολών στο ΦΠΑ στις επιχειρήσεις 

της Θεσσαλονίκης, μέσα από την διεξαγωγή μίας εμπειρικής μελέτης. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων τα οποία διαμοιράστηκαν σε έντυπη μορφή. Η ανάλυση 

των δεδομένων επιτρέπει να κατανοήσουμε πως η μεταβολή του ΦΠΑ επιδρά στα βασικά οικονομικά 

μεγέθη τους αλλά και τις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες τους. Τέλος, παραθέτονται τα 

συμπεράσματα  ενώ στο παράρτημα περιλαμβάνονται τα έντυπα του ΦΠΑ όπως η περιοδική, η 

εκκαθαριστική κ.α  αλλά και ένα αντίγραφο του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για την 

συλλογή των δεδομένων.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός αυτής της εργασίας, μέσα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος  είναι να δούμε τις 

αλλαγές και τις αρνητικές κυρίως επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την αύξηση του φπα. 

Αρχικά αναφέρεται η ιστορική αναδρομή του ΦΠΑ στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

καθιέρωση του,  στην συνέχεια θα προχωρήσουμε στο κώδικα του ΦΠΑ  σύμφωνα με τον νόμο 

2159/2000 και στο τέλος θα αναλύσουμε  τις επιπτώσεις σε ορισμένους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας 

    Στο περιεχόμενο της εργασίας, όπως θα δούμε παρακάτω καταγράφονται  αναλύσεις στοιχείων και 

οικονομικά δεδομένα τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την λειτουργία καθώς επίσης 

και τη σημαντικότητα ενός έμμεσου φόρου, του Φ.Π.Α. 

    Συμπερασματικά λοιπόν, θα δούμε ότι  η αύξηση του ΦΠΑ παρόλο τις δυσβάσταχτες συνέπειες  που 

προκάλεσε στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή  η κατάσταση 

στην ελληνική οικονομία με την  λήψη έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων, που αφορούν τη ζωή των  

επιχειρήσεων θα  έχει ανοδική πορεία και κατ' επέκταση θα αυξήσει  τα έσοδα του δημοσίου, καθώς 

επίσης και την δυνατότητα ασφάλειας και εξασφάλισης εισοδήματος στους εργαζομένους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ:  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Στην Ελλάδα ο ΦΠΑ καθιερώθηκε από τον τότε υπουργό των Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα την 1 

Ιανουαρίου 1987 (νόμος 1642 της 21ης Αυγούστου 1986) και ο συντελεστής του ήταν 6% για τα είδη 

λαϊκής κατανάλωσης, 16% για τις υπηρεσίες και 36%  για τα είδη πολυτελείας. Πρώτοι  που πλήρωσαν 

ΦΠΑ ήταν οι πελάτες των κέντρων διασκέδασης την νύχτα της πρωτοχρονιάς με συντελεστή 36%.

       Ο ΦΠΑ θεωρείται έμμεσος φόρος, επιβάλλεται στις συναλλαγές σε ολόκληρη την Ελλάδα εκτός 

από την περιοχή του Αγίου Όρους και επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του 

αντισυμβαλλόμενου. Ονομάζεται ΦΠΑ επειδή υπολογίζεται στην αξία που προστίθεται από κάθε 

επιχείρηση , δηλαδή στην διαφορά ανάμεσα  στην αξία  παράδοσης των αγαθών και στην αξία κτήσης.

        Στην Ευρωπαϊκή  Ένωση  ο ΦΠΑ είναι έμμεσος φόρος που επιβλήθηκε από το ΠΑΡΑΓΩΓΟ  

ΔΙΚΑΙΟ  του  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1957 διορίζεται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ειδική επιτροπή φορολογικής εναρμόνισης με πρόεδρο τον καθηγητή 

Neumark για να υπάρξει μια ενιαία εναρμόνιση ως προς το ΦΠΑ ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΟΚ.Η 

επιτροπή αυτή επέλεξε να καταργηθούν οι εσωτερικοί φόροι και να αντικατασταθούν με ένα ενιαίο 

φόρο που μέχρι τότε εφάρμοζε μόνο η Γαλλία.

        Η υλοποίηση των προτάσεων ξεκίνησε στις 11 Απριλίου του 1967 με την έκδοση από το τότε 

Συμβούλιο Υπουργών των δύο πρώτων οδηγιών (ντιρεκτίβες), 62/227/ΕΟΚ και 67/228/ΕΟΚ, με τις  

οποίες  καθιερώθηκε ο ΦΠΑ ως κοινό σύστημα φόρου κύκλου εργασιών στα κράτη-μέλη. Αυτές 

καθιέρωσαν και τις αρχές του ΦΠΑ (αντικείμενα-πράξεις, υπόχρεους, συντελεστές, βεβαιώσεις κ.λπ.). 

Η εισαγωγή του ΦΠΑ, βάσει των παραπάνω, ολοκληρώθηκε σταδιακά το 1973.10 χρόνια μετά την 

έκδοση της 2ης οδηγίας, στις 11 Μαϊου του 1977 εκδόθηκε η 6η οδηγία (77/388/ΕΟΚ) η οποία 

συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε κενά πρακτικής των δύο προηγουμένων επεκτείνοντας τον ΦΠΑ μέχρι 

και το λιανικό εμπόριο. Η οδηγία αυτή έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από τις 1 Ιανουαρίου του1978, πλην 

όμως δύο μόνο κράτη-μέλη, το Βέλγιο και η Αγγλία είχαν συμμορφωθεί. Έτσι το Συμβούλιο Υπουργών 

με την 7η οδηγία (78/558/ΕΟΚ) παρέτεινε την προθεσμία εφαρμογής για ένα χρόνο ακόμη. Τελικά οι 

τελευταίες χώρες-μέλη, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο εφάρμοσαν τον ΦΠΑ στις 1 Ιανουαρίου 

του 1980 Η 6η αυτή οδηγία είναι και η σπουδαιότερη κοινοτική πράξη βάσει της οποίας ρυθμίστηκε 
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αρχικά ο ΦΠΑ ως κοινό φορολογικό σύστημα στην ΕΕ, αλλά και για όλες τις νεότερες συμπληρώσεις 

και τροποποιήσεις.

Παρακάτω παραθέτω ένα πίνακα με τους φόρους προστιθέμενης αξίας των χωρών της Ευρωπαϊκής  

Ηπείρου. 

Χώρες της Ευρωπαϊκής Hπείρου

Χώρα
Βασικό 
ποσοστό

Μειωμένο και 
χαμηλό ποσοστό

Ονομασία

Αλβανία 20% 0% TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

Αζερμπαϊτζάν 18% 10,5% ή 0% ƏDV = Əlavə dəyər vergisi

Αρμενία 20% 0%
AAH = Avelac’vaç aržek’i hark
ԱԱՀ = Ավելացված արժեքի հարկ

Λευκορωσία 20% ПДВ = Падатак на дададзеную вартасьць

Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη

17% 0% PDV = Porez na dodanu vrijednost

Γεωργία 18% 0%
DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = 
დამატებული ღირებულების გადასახადი

Ισλανδία 25,5% 7% VSK, VASK = Virðisaukaskattur

Καζακστάν 12%
ҚCҚ = Қосымша салық құны (Kazakh)
НДС = Налог на добавленную стоимость (Russian)
VAT = Value Added Tax

Κόσοβο 16% TVSH = Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

Μολδαβία 20% 8%, 5% ή 0% TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată
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Χώρα
Βασικό 
ποσοστό

Μειωμένο και 
χαμηλό ποσοστό

Ονομασία

Πρώην 
Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 
Μακεδονίας

18% 5%
ДДВ = Данок на Додадена Вредност, DDV = Danok na 
Dodadena Vrednost

Μαυροβούνιο 17% PDV = Porez na dodatu vrijednost

Νορβηγία 25% 14% ή 8%
MVA = Merverdiavgift (bokmål)or meirverdiavgift (nynorsk) 
(informally moms)

Ρωσία 18% 10% ή 0%
НДС = Налог на добавленную стоимость, NDS = Nalog na 
dobavlennuyu stoimost’

Σερβία 18% 8% ή 0%
ПДВ = Порез на додату вредност, PDV = Porez na dodatu 
vrednost

Ελβετία [3] 8% 3,8% ή 2,5%
MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, 
IVA = Imposta sul valore aggiunto, TPV = Taglia sin la
Plivalur

Τουρκία 18% 8% ή 1% KDV = Katma değer vergisi

Ουκρανία 20% 0%
ПДВ = Податок на додану вартість, PDV = Podatok na 
dodanu vartist’.

Αυστρία 20% 12% ή 10% USt.=Umsatzsteuer

Βέλγιο 21%
12%, 6% ή 0% σε 
μερικές περιπτώσεις

BTW=Belasting over de toegevoegde waarde
TVA=Taxe sur la Valeur Ajoutée
MWSt = Mehrwertsteuer

Βουλγαρία 20% 0% ή 7% ДДС=Данък върху добавената стойност

Κύπρος 17% 5% ΦΠΑ= Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
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Χώρα
Βασικό 
ποσοστό

Μειωμένο και 
χαμηλό ποσοστό

Ονομασία

Τσεχία 20% 10% DPH=Daň z přidané hodnoty

Δανία 25% none moms= Merværdiafgift

Εσθονία 20% 9% km= käibemaks

Φινλανδία 23% 13% ή 9%[3]
ALV
Moms=Arvonlisävero
Mervärdesskatt

Γαλλία 19,6% 5,5% ή 2,1% TVA= Taxe sur la valeur ajoutée

Γερμανία 19% 7% MwSt./USt.=Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer

Ελλάδα 23%

13% ή 6,5%
(16%, 9% και 5% 
στα νησιά πλην 
Κρήτης)

ΦΠΑ=Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Ουγγαρία 25% 5% ÁFA=általános forgalmi adó

Ιρλανδία 21% 13,5%, 4,8% ή 0%
CBL=Cáin Bhreisluacha (Ιρλανδικά)
VAT=Value Added Tax (Αγγλικά)

Ιταλία 21% 10% ή 4% IVA=Imposta sul Valore Aggiunto

Λεττονία [3] 22% 12% ή 0% PVN=Pievienotās vērtības nodoklis

Λιθουανία 21% 9% ή 5% PVM=Pridėtinės vertės mokestis

Λουξεμβούργο 15% 12%, 9%, 6%, ή 3% TVA=Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Χώρα
Βασικό 
ποσοστό

Μειωμένο και 
χαμηλό ποσοστό

Ονομασία

Μάλτα 18% 5% VAT=Taxxa tal-Valur Miżjud

Ολλανδία 19% 6% ή 0% BTW=Belasting over de toegevoegde waarde

Πολωνία [3] 23% 8% ή 5% PTU=Podatek od towarów i usług

Πορτογαλία [3] 23%

13% ή 6% (15%, 8% 
ή 4% 
στη Μαδέιρακαι 
στις Αζόρες)

IVA=Imposto sobre o Valor Acrescentado

Ρουμανία[3] 24% 9% TVA=Taxa pe valoarea adăugată

Σλοβακία 19% 10% DPH=Daň z pridanej hodnoty

Σλοβενία 20% 8,5% DDV=Davek na dodano vrednost

Ισπανία 18%

8% ή 4%

(5%, 2% ή 0% στα 
Κανάρια)

IVA=Impuesto sobre el Valor Añadido

Σουηδία 25% 12% ή 6% Moms=Mervärdesskatt

Ηνωμένο Βασίλειο 20% 5% ή 0% VAT=Value Added Tax

Άρθρο 1 :ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

    Στην Ελλάδα  επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών, ο ονομαζόμενος ως «φόρος προστιθέμενης 

αξίας» όπου άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1987 με τις διατάξεις του νόμου Ν. 1642/1986 σε 

υλοποίηση των διατάξεων της 6ης Οδηγίας (77/388/ΕΟΚ)της Κοινότητας. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε 

πράξεις όπως  η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο του φόρου 

και επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. Γενικά είναι έμμεσος 
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φόρος, επιβάλλεται στο εσωτερικό της χώρας και επιβαρύνει τους καταναλωτές. Ως εσωτερικό της 

χώρας νοείται όλη η ελληνική επικράτεια εκτός της περιοχής του Αγίου Όρους.

Άρθρο 2:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Οι πράξεις που αποτελούν αντικείμενο του φόρου είναι οι εξής:

1) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν  από    

επαχθή  αιτία  μέσα στην χώρα και από τον υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί μέσα στα πλαίσια  της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες, φορολογείται χωρίς να μας ενδιαφέρει αν ο εισαγωγέας είναι 

υποκείμενος στο φπα ή όχι ή αν ενεργεί με βάση την επαγγελματική του δραστηριότητα..Άρα θα 

φορολογηθεί ακόμη και ο ιδιώτης που δεν ασκεί καμιά δραστηριότητα.

3) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

         i)   να   πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος-μέλος

ii)  ο   αγοραστής  να είναι υποκείμενος σε φόρο ή να είναι νομικό πρόσωπο που δεν υπάγεται σε φόρο 

αλλά να ενεργεί με την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο.

        iii) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο σε άλλο κράτος-μέλος, να μην μπορεί να απαλλαγεί

ούτε λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων στην χώρα του, ούτε λόγω πραγματοποίησης παράδοσης 

αγαθών όπου ο τόπος φορολογίας είναι μέσα στην χώρα

iv) η συναλλαγή να πραγματοποιείται με αντάλλαγμα..Σε ορισμένες πράξεις ενώ αρχικά είναι 

απαραίτητο το αντάλλαγμα και η υπαγωγή τους σε φόρο μπορούν τελικά να πραγματοποιηθούν και 

χωρίς αυτό. 

     v) η συναλλαγή υποχρεωτικά πραγματοποιείται και από την πλευρά  του πωλητή αλλά και από την 

πλευρά του αγοραστή, μέσα στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Άρθρο 3:ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

  1.Υποκείμενοι στο φόρο είναι οι εξής

i)  κάθε   φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) ή ένωση προσώπων που ασκεί οποιαδήποτε 

οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από το 

σκοπό που θέλει να επιτύχει και το αποτέλεσμα της επαγγελματικής του δραστηριότητας.



13

ii) κάθε  πρόσωπο που ενεργεί πράξη πώλησης καινούριου μεταφορικού μέσου, αλλά μόνο 

περιστασιακά, και το οποίο μεταφέρεται σε αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος.

    Γι’ αυτή την πράξη θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) να μην έχει βγει στην κυκλοφορία σε διάστημα περισσότερο των 6 μηνών και    ταυτόχρονα να μην 

έχουν διανυθεί παραπάνω από 6000χλμ, και

  β) το μεταφορικό μέσο να μεταφερθεί σε άλλο κράτος-μέλος και καταβληθεί ο ανάλογος ΦΠΑ στο 

κράτος  του αγοραστή.

iii) κάθε  πρόσωπο το οποίο ενεργεί πράξεις ευκαιριακά, καθώς και τα πρόσωπα που συνδέονται με τον 

εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση εξάρτησης που συνεπάγεται

την ευθύνη του εργοδότη.

iv) Η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής και η κοινωνία που 

κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο που ανήκει στα μέλη της. Τα πρόσωπα αυτά θα υπαχθούν στο φόρο 

για τις    αυτοπαραδόσεις    και παραδόσεις των έργων αυτών.

  2.Μη υποκείμενοι στο φόρο.

    Δεν θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο  το ελληνικό δημόσιο, οι δήμοι και άλλα ΝΠΔΔ. για πράξεις 

παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, 

ακόμη κι αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές για αυτές τους τις πράξεις.

Άρθρο 4:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

    1) Ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται η δραστηριότητα του παραγωγού, του εμπόρου, κτλ., είτε 

αυτή αφορά χονδρικές πωλήσεις ,είτε λιανικές  πωλήσεις, αλλά και η δραστηριότητα παροχής 

υπηρεσιών. Ακόμη συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες εξόρυξης, αγροτών είτε αυτοί υπάγονται σε 

ειδικό καθεστώς είτε όχι, ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή 

άυλου αγαθού, με σκοπό τα κέρδη.

   2) Οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι ασκεί η κοινωνία πάνω σε ακίνητο που κατασκευάζει 

οικοδομή προς πώληση στο   κοινόκτητο   οικόπεδο ή αγροτεμάχιο εφόσον:

   i)οι κοινωνοί διενεργούν κατ' επάγγελμα κατασκευή οικοδομών  προς πώληση,
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  ii)κάποιος ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν συνήθως κατασκευή

οικοδομών προς πώληση ενώ κάποιος ή κάποιοι δεν διενεργούν τέτοιες πράξεις κατά συνήθη 

δραστηριότητα,

  iii) όλοι ή κάποιοι εκ των κοινωνών διενεργούν κατά συνήθη δραστηριότητα οικοδομών προς πώληση 

έστω και εάν δεν έχουν υποβάλλει δήλωση έναρξης ή μεταβολών για αυτή την δραστηριότητά τους.

   Στην περίπτωση που οι κοινωνοί δεν ενεργούν κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθη δραστηριότητα 

κατασκευή οικοδομών προς πώληση αλλά παρόλα αυτά απέκτησαν με οποιονδήποτε τρόπο το 

εμπράγματο δικαίωμα τους πριν την 1.1.2006 ή από κληρονομιά ή γονική παροχή εφόσον αυτό 

αποκτήθηκε μετά την 1.1.2006, δεν έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις ii και iii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5:ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

    1) Παράδοση αγαθών θεωρείται η κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται σε κάποιον το δικαίωμα 

να έχει την κυριότητα ενσώματου κινητού αγαθού. Ενσώματα αγαθά είναι οι φυσικές ενέργειες ή 

δυνάμεις όπως πχ. το ηλεκτρικό ρεύμα, το αέριο, το ψύχος και η θερμότητα που μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής.        

    Για  να  πραγματοποιηθεί  η παράδοση αγαθών θα πρέπει να ισχύουν οι εξής  προϋποθέσεις: 

- η ενέργεια του υποκείμενου στα πλαίσια οικονομικής δραστηριότητας

- η σύμβαση αμφοτεροβαρής και μεταβιβαστική της κυριότητας

- η παράδοση μεταβιβαζόμενου πράγματος. 

- η θέση του πράγματος στη διάθεση του χρήστη

  2) Παράδοση αγαθών έχουμε  όταν ο παραγγελιοδόχος πραγματοποιεί αγορές ή πωλήσεις αγαθών 

ανάμεσα σ’ αυτόν και τον   παραγγελέα.

  3) Παράδοση αγαθών, επίσης, έχουμε όταν:

- πωλείται ένα αγαθό στον αγοραστή ,αλλά  μέχρι  να ξεπληρωθεί ολόκληρο το ποσό χρέους η 

κυριότητα του παραμένει στον πωλητή

- μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός αγαθού με καταβολή αποζημίωσης, εφόσον ενεργείται 

κατόπιν επιταγής Δημόσιας Αρχής  ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου.

  4) Δεν καταλογίζεται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή 

μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο 

πρόσωπο. Το νέο αυτό άτομο αποκτά όλα τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του ατόμου που 

μεταβιβάζει, εκτός  αν αυτός που πουλάει τα αγαθά ή αυτός που τα αποκτά ενεργεί πράξεις για τις 

οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης φόρου. Τέλος  οι συγχωνεύσεις καθώς και οι απορροφήσεις 

επιχειρήσεων δεν θεωρούνται ως παράδοση αγαθών.
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Άρθρο 6:ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

   1)Η παράδοση  ακινήτου   γίνεται  με την μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων (δηλαδή 

κτίσματα και κατασκευές που συνδέονται με το έδαφος ή το κτίσμα κατά σταθερό και μόνιμο τρόπο 

είτε αυτό είναι ολοκληρωμένο είτε όχι) ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με 

το κτίριο ως ενιαία ιδιοκτησία. και εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο για την φορολογία μεταβίβασης  

ακινήτου, εφόσον η φορολογία γίνεται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά.

Για την εφαρμογή του νόμου θεωρούνται:

    Ως πρώτη εγκατάσταση νοείται οποιοσδήποτε τρόπος χρησιμοποίησης του ακινήτου

(πχ. ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, μίσθωση κτλ). Επίσης, θεωρείται παράδοση ακινήτου και η μεταβίβαση 

ιδανικών μεριδίων οικοπέδου όπου εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου ακινήτου, 

εφόσον η μεταβίβαση γίνει πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά. Δηλαδή η παράδοση ακινήτων 

από τα σχέδια του εργολάβου-κατασκευαστή ακόμη και στην περίπτωση που δεν υφίσταται αυτό το 

ακίνητο κατά την παράδοσή του, θεωρείται ότι παραδίδεται περατωμένο  το ακίνητο μαζί με το   

οικόπεδο.

   Να επισημάνουμε ότι από μόνη της η μεταβίβαση οικοπέδου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ. Για να υπαχθεί η 

μεταβίβαση σε ΦΠΑ προϋποθέτει αυτή να γίνει με επαχθή αίτια, από άτομο που υπόκειται σε ΦΠΑ και 

ενεργεί με την οικονομική του δραστηριότητα και πριν υπάρξει η πρώτη εγκατάσταση του ακινήτου.

  2) ότι μεταβιβάζεται η ψιλή κυριότητα, η σύσταση ή η παραίτηση δικαιώματος προσωπικής δουλειάς 

ή το δικαίωμα άσκησης της επικαρπίας του ακινήτου. Ακόμη, και όταν εκτελούνται εργασίες στο 

ακίνητο με μίσθωση έργου, ανεξάρτητα το ποιος προμηθεύεται τα υλικά. Εργασίες τέτοιου είδους είναι 

οι εκσκαφές, κατασκευές οικοδομών, γεφυρών, εργολαβίες δημόσιων έργων, κτλ.

  3)Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή δυο φόρων στο ίδιο ακίνητο, συνεπώς 

όταν έχουμε επιβολή ΦΠΑ δεν επιβάλλεται ΦΜΑ (φόρος μεταβίβαση ακινήτου) και το αντίστροφο.

  4) η άδεια κατασκευής των ακινήτων έχει εκδοθεί από την 01/01/2006 και έπειτα, όπου και υπάγονται 

σε ΦΠΑ οι μεταβιβάσεις αυτές, αλλά και όσων ενώ η άδεια κατασκευής δεν έχει εκδοθεί μετά το 2006 

έχει παρόλα αυτά αναθεωρηθεί από την01/01/2006 και μετά υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ακόμη 

αρχίσει οι εργασίες κατασκευής πριν την ημερομηνία αναθεώρησης. Εξαίρεση αυτού, από την υπαγωγή 

δηλαδή στο ΦΠΑ, μπορεί να χορηγηθεί σε κάποιους έπειτα από αίτησή τους και τηρώντας τους όρους 

και τις διαδικασίες της ΑΥΟ ΠΟΛ 1038/06 και ΠΟΛ 1066/06, εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος 

στην πολεοδομία και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής πριν την 

25/11/2005. Εξαίρεση αποτελεί και η πώληση που θα γίνει στην περίπτωση παράδοσης ακινήτου Α' 
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κατοικίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται και από τον ΦΜΑ καθώς θα καταβληθεί ο ανάλογος 

ΦΜΑ σε περίπτωση που υπάρχει υπερβάλλον ποσό από το όριο της απαλλαγής της αξίας του 

αγοραζόμενου ακινήτου.

Άρθρο 7: ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

   Παράδοση αγαθών θεωρείται:

    1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του 2ου άρθρου, η διάθεση αγαθών της επιχείρησης του υποκείμενου 

στο φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης σε αγοραστή ο 

οποίος είναι υποκείμενος σε φόρο.

Τα αγαθά που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης όταν αποκτώνται από υποκείμενο σε φόρο  είναι τα 

καπνοβιομηχανικά προϊόντα, τα τρόφιμα ή ποτά και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 

και 9 θέσεων, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες κ.α.

  2) Οι  παρακάτω πράξεις εφόσον αποκτούνται τα αγαθά ή τα υλικά  ή οι υπηρεσίες από τα οποία έχουν 

παραχθεί δίνουν στον υπόχρεο το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου:

i) η διάθεση αγαθών από  δραστηριότητα υπαγόμενη στο φόρο σε άλλη δραστηριότητα που δεν 

υπάγεται σε φόρο του ίδιου υπόχρεου

       ii)η ανάληψη αγαθών από το προσωπικό της επιχείρησης ή από τον ίδιο τον

υπόχρεο στο φόρο για ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών 

και η γενικότερη δωρεάν διάθεση των αγαθών της επιχείρησης για διαφορετικούς σκοπούς από τον 

σκοπό της επιχείρησης. Εξαίρεση αποτελεί η διάθεση δώρων που το

κόστος τους δεν ξεπερνά τα 10€ με στόχο την επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης

        iii)η ιδιοκατοίκηση, η μίσθωση,  η χρησιμοποίηση ή η δωρεάν παραχώρηση των

ακινήτων για διαφορετικό σκοπό από αυτόν της επιχείρησης.

iv) η ανάληψη αγαθού αντί μερίδας από τον εταίρο, μέτοχο ή κληρονόμο σε

περίπτωση που διακόψει ή παύσει τις εργασίες της η επιχείρηση, καθώς και με την

διακοπή του εταίρου από την συμμετοχή του στην επιχείρηση ή τον απρόσμενο θάνατο του, αντίστοιχα. 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνεταιρισμού, κοινωνίας ή κοινοπραξίας 

επιτηδευματιών.

v) η  περιέλευση  αγαθών της επιχείρησης στον υποκείμενο στο φόρο κατά την παύση των εργασιών ή 

στους κληρονόμους κατά το θάνατο του υποκείμενου, κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας. 
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Στην περίπτωση που τα αγαθά αυτά αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης και δεν έχει επέλθει η 

πενταετία από την αγορά τους, δεν ισχύουν οι διατάξεις  διακανονισμού του φόρου.

3) η μεταφορά κάθε ενσώματου αγαθού από τον υποκείμενο στο φόρο  που βρίσκεται στην Ελλάδα σε 

άλλο Κράτος-μέλος για λόγους εξυπηρέτησης του σκοπού της επιχείρησης χωρίς όμως να γίνεται η 

μεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών. Εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις:

i) η παράδοση αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στο φόρο

εντός του Κράτους-μέλους άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1β,2 και 6.

ii) η παράδοση αγαθού που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στο φόρο στο

εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 27 και 28.

   iii) η παροχή υπηρεσιών  αγαθού της επιχείρησης στο Κράτος μέλος άφιξης της αποστολής με την 

προϋπόθεση ότι  τα αγαθά ξαναστέλνονται στον ίδιο υπόχρεο στην Ελλάδα.

      iv) η προσωρινή χρησιμοποίηση  αγαθού της επιχείρησης σε άλλο Κράτος μέλος άφιξης της 

αποστολής οι οποίες πραγματοποιούνται από τον υπόχρεο

στον φόρο στην Ελλάδα

        v) η προσωρινή  μετακίνηση αγαθού της επιχείρησης  σε άλλο Κράτος

μέλος για την προσωρινή (για διάστημα μέχρι  24 μήνες) εφόσον η εισαγωγή του ίδιου αγαθού από 

τρίτη χώρα με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίηση θα υπαγόταν στο καθεστώς προσωρινής 

εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από  τους φόρους.

vi) η παράδοση φυσικού αερίου σε άλλο κράτος μέλος μέσω συστήματος

διανομής ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας ή ψύχους.

Άρθρο 8: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1)Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 2, ως παροχή υπηρεσιών θεωρείται οποιαδήποτε πράξη η 

οποία δεν είναι  παράδοση αγαθού. Τέτοιες πράξεις είναι οι εξής:

       i) η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού,

       ii) η υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μια πράξης ή κατάστασης

  2) Ως παροχή υπηρεσιών θεωρούνται  οι εξής πράξεις:
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i) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών,

κατασκηνώσεων    και  παρόμοιων   εγκαταστάσεων,    χώρων   στάθμευσης   κάθε μεταφορικών μέσων 

και τροχόσπιτων. 

ii) η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες 

επιχειρήσεις οι οποίες όμως διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και διαρρύθμιση για την επιτόπια 

κατανάλωση από τον πελάτη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διάθεση τροφής σε πακέτο θεωρείται 

παράδοση αγαθού και όχι παροχή υπηρεσίας.

iii) η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα από επιταγή

δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου. π.χ κτέο, ορκωτοί λογιστές κ.λ.π

iv) η μίσθωση βιομηχανοστασίων και  χρηματοθυρίδων    καθώς και η μίσθωση

χρηματοθυρίδων  τραπεζών για την φύλαξη κινητών όπως πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα κ. α

v) οι εργασίες φασόν (δηλαδή εργασίες συναρμολόγησης, παραγωγής ή

κατασκευής) επί ενσώματων κινητών αγαθών που γίνονται με σύμβαση μίσθωσης

έργου, εφόσον όμως τα υλικά παραδίδονται στον εργολάβο από τον εργοδότη, είτε ο

πρώτος χρησιμοποιεί και δικά του είτε όχι.

  3) Στην περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο, δρώντας με το όνομά του, μεσολαβεί για παροχή 

υπηρεσίας σε τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι λαμβάνει αυτή την παροχή υπηρεσίας αλλά και ότι την 

παρέχει προς το τρίτο πρόσωπο. Είναι αυτονόητο πως για την υπαγωγή στο φόρο των ανωτέρω 

πράξεων η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου είδους ανταλλάγματος , 

δηλαδή αμοιβής.

Άρθρο 9 :ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Ως παροχή υπηρεσιών θεωρούνται;

  1) η χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησης του υποκείμενου στο φόρο από το προσωπικό της 

επιχείρησης ή από τον ίδιο τον υποκείμενο στο φόρο για ικανοποίηση των προσωπικών τους αναγκών 

και όχι της επιχείρησης εφόσον το δικαίωμα έκπτωσης από τον φόρο υπήρξε κατά την απόκτηση των 

αγαθών αυτών.

2) η παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή τις ανάγκες του προσωπικού του  ή για άσχετους 

σκοπούς προς την επιχείρηση.
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3) Η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησης του ή για κάποια 

προσωπική του δραστηριότητα που απαλλάσσεται από τον φόρο, εφόσον αφορούν υπηρεσίες που δεν 

έχουν δικαίωμα έκπτωσης από τον φόρο και αυτός που λαμβάνει την υπηρεσία είναι  υποκείμενος στο 

φόρο. Στις υπηρεσίες που δεν δικαιούται έκπτωση ανήκουν οι δαπάνες  δεξιώσεων, ψυχαγωγίας, 

φιλοξενίας, στέγασης, ψυχαγωγίας για το προσωπικό και επισκευής και συντήρησης ή μίσθωσης γενικά 

των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης έως 9 θέσεις, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών κ.α 

Άρθρο 10:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ

  1) Ως εισαγωγή αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 2, θεωρείται:

   i) Η είσοδος αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, τα οποία δεν προέρχονται την Ευρωπαϊκή Ένωση   

και ούτε είναι υπό ελεύθερη κυκλοφορία, δηλαδή χωρίς δασμούς, εισφορές και άλλες δασμολογικές 

επιβαρύνσεις.

  ii) Η είσοδος αγαθών στο εσωτερικό της χώρας προερχόμενα από τρίτες χώρες  και από:

  -Το Άγιο Όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

  -Τα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας

  -Τα Κανάρια νησιά του Βασιλείου της Ισπανίας, τα οποία αποτελούν τελωνειακό έδαφος της 

Κοινότητας, αλλά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ.

iii)Άλλες περιοχές τρίτων χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί συμφωνίες τελωνειακής σύνδεσης και τα 

προϊόντα έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

  2) Θεωρείται ότι εισάγονται αγαθά στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.2, όταν αυτά κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία ή σε ανάλωση ήταν εντός του εσωτερικού 

της χώρας, εξαιρούμενου του Αγίου Όρους το οποίο θεωρείται ως Τρίτη χώρα.

3) Τα αγαθά που έχουν υπαχθεί από τη στιγμή της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας σε ένα 

από τα καθεστώτα του άρθρου 25 παρ. 1β εδάφιο. βi και βii ή σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με 

ολική απαλλαγή (ΦΠΑ και εισαγωγικό δεσμό) ή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης ή 

εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, εισάγονται στην Ελλάδα εφόσον αυτά εξέρχονται από το 

εκάστοτε καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας.

   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θεωρείται εισαγωγή αγαθού η αποστολή αγαθών από άλλο Κράτος-

μέλος και η παραλαβή του στην Ελλάδα από επιχείρηση ή και άλλο πρόσωπο αλλά ως ενδοκοινοτική 

απόκτηση και συνεπώς δεν θα εφαρμοστούν σε αυτά οι τελωνειακές διαδικασίες, εκτός αν προβλέπεται 
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αντίθετη ρύθμιση. Ακόμη, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εισαγωγή αγαθών αποτελεί πράξη γενικά 

υπαγόμενη στο ΦΠΑ  σε αντίθεση με τις παραδόσεις στο εσωτερικό της χώρας, όπου μόνο οι πράξεις 

από υποκείμενους στο φόρο  φορολογούνται.

Άρθρο 11:ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

  1) Ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείται η πράξη με την οποία έχει ένα πρόσωπο την δυνατότητα να 

αποκτήσει το δικαίωμα να κατέχει ως κύριος ενσώματα αγαθά τα οποία έχουν αποσταλεί στην Ελλάδα 

από τον πωλητή ή τον αγοραστή ή κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό τους σε άλλο κράτος μέλος. 

Αυτές οι αποκτήσεις θα φορολογηθούν στην Ελλάδα λόγω του ότι στο άλλο κράτος μέλος έχουν 

απαλλαγή λόγω ενδοκοινοτικής παράδοσης. Ο ΦΠΑ θα εισπραχθεί στην πώληση μέσα στο εσωτερικό 

της χώρας,

2) Αντίθετα, δεν θεωρούνται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών:

   i)πράξεις προερχόμενες από αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς του

άρθρου 41.

   ii)πράξεις παραδόσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο 

φόρο και δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης

   iii)πράξεις που πραγματοποιούνται από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, με την 

προϋπόθεση    ότι το ύψος των συναλλαγών αυτών (χωρίς τον ΦΠΑ) που οφείλεται στο άλλο κράτος 

μέλος δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000€ στις δύο τελευταίες διαχειριστικές περιόδους.

  Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι πράξεις αφορούν καινούργια μεταφορικά μέσα και 

προϊόντα που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ανεξάρτητα την ιδιότητα του φορέα που 

εκτελεί την πράξη θεωρείται ενδοκοινοτική συναλλαγή.

  3) Ακόμη, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά το άρθρο 2, η απόκτηση αγαθών των οποίων 

η παράδοση δεν φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 

1 α, β, γ και στ. Επίσης, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η απόκτηση των μεταχειρισμένων 

αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής ή συλλεκτικής αξίας κ.α. εφόσον ο πωλητής είναι υποκείμενος 

στο φόρο που ενεργεί με την ιδιότητα του μεταπωλητή και το αποκτηθέν αγαθό φορολογήθηκε στο 

κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής του.

  4) Θα πρέπει να δώσουμε την ακριβή έννοια των παρακάτω εννοιών:



22

   i) προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θεωρούμε τα

ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη, τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα

καπνά, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

   ii) μεταφορικά μέσα, θεωρούνται τα σκάφη μήκους άνω των 7,5 μέτρων, τα

αεροσκάφη των οποίων το συνολικό βάρος ξεπερνά τα 1550 χιλιόγραμμα κατά την

απογείωση τους, και τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών

εκατοστών (cc) ή ισχύος άνω των 7,2 kw, τα οποία προορίζονται για την μεταφορά

προσώπων ή εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα σκάφη και τα αεροσκάφη που

αναφέρονται στο άρθρο 27.

  iii) καινούργια μεταφορικά μέσα δεν θεωρούνται τα προαναφερθέντα στην

περίπτωση που ισχύει ταυτοχρόνως ότι:

     - η παράδοση του πραγματοποιείται μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία αγοράς του 

(προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό) ενώ για τα χερσαία οχήματα η διάρκεια προσδιορίζεται 

σε 6 μήνες, και

    -έχει διανύσει περισσότερο από 6000 χ.λ.μ αν πρόκειται για χερσαίο όχημα ή έχει πραγματοποιήσει 

άνω των 100 ωρών πλεύσης  αν πρόκειται για σκάφος και άνω από 40 ωρών πτήσης, αν πρόκειται για 

αεροσκάφος.

Άρθρο 12:ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ      

ΑΓΑΘΩΝ

Θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2:

  1) η παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας για τις ανάγκες της επιχείρησης του υποκείμενου στο 

φόρο, που μεταφέρεται από άλλο κράτος-μέλος στο οποίο έχει  παραχθεί ή μεταποιηθεί ή αγοραστεί 

στο εσωτερικό της χώρας για να πετύχει η επιχείρηση τον σκοπό της. 

  2) η παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, τα 

οποία είχαν εισαχθεί σε άλλο κράτος μέλος από το ίδιο το πρόσωπο και αποστέλλονται ή μεταφέρονται 

πάλι από τον ίδιον πίσω.

  3) η μετακίνηση αγαθών από άλλο κράτος μέλος στο εσωτερικό της χώρας, κατά ανάλογη εφαρμογή 

του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφιο 2ο και 3ο.Επίσης  η μετακίνηση  του αγαθού από το άλλο κράτος-μέλος 

προς την Ελλάδα είναι οριστική. Το αγαθό της ενδοκοινοτικής απόκτησης θα χρησιμοποιηθεί για 
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πώληση ή για καταναλωτικούς και επενδυτικούς σκοπούς της επιχείρησης ανεξάρτητα αν ο αυτός που 

μετακινεί τα αγαθά έχει κύρια εγκατάσταση στην Ελλάδα ή όχι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ: ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ    ΠΡΑΞΕΩΝ

Άρθρο 13:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

Παραδόσεις αγαθών πραγματοποιούμενες στο εσωτερικό της χώρας, γίνονται όταν: 

  1)τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, όσον αφορά τα ακίνητα όταν βρίσκονται στην 

Ελλάδα, ενώ  για τα κινητά ξεκινούν κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής τους υποχρέωσης.

  2)τα αγαθά βρίσκονται πάνω σε πλοίο, αεροπλάνο ή τρένο, και παραδίνονται προς τους επιβάτες κατά 

την διάρκεια του ταξιδιού εφόσον αυτό έχει αναχωρήσει από το εσωτερικό της χώρας και προορίζεται 

σε άλλο κράτος μέλος της κοινότητας.

  Δηλαδή για να θεωρηθεί  η Ελλάδα ως ο τόπος φορολόγησης αγαθών θα πρέπει  ο προμηθευτής  να 

εγκαταστήσει  ή να συναρμολογήσει το αγαθό  αυτό  στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς  δοκιμή 

λειτουργίας του. Πρακτικά αυτό εφαρμόζεται στην περίπτωση που η αξία του αγαθού και το κόστος 

συναρμολόγησης ή εγκατάστασης τιμολογούνται μαζί στο συντελεστή του ΦΠΑ που υπολογίζεται το 

αγαθό. Αν όμως υπολογίζεται χωριστά η αξία του αγαθού, τότε αν αυτό προέρχεται από Τρίτη χώρα θα 

αντιμετωπιστεί ως εισαγωγή, ενώ αν προέρχεται από άλλο κράτος μέλος ως μια ενδοκοινοτική 

απόκτηση και το κόστος συναρμολόγησης θα φορολογηθεί ως παράδοση στο εσωτερικό της χώρας.

   3) Στην περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής 

ενέργειας σε μεταπωλητή υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί με κύρια δραστηριότητα την 

μεταπώληση αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον φυσικά η προσωπική του χρήση υπολογίζεται ως 

αμελητέα ποσότητα, τότε η έδρα στην οποία ασκεί την οικονομική του δραστηριότητα θα θεωρείται ως 

τόπος παράδοσης, ενώ αν απουσιάζει η μόνιμη έδρα τότε ως τόπος παράδοσης είναι η μόνιμη κατοικία 

του. Αν  δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω τότε ως τόπος παράδοσης θεωρείται ο τόπος πραγματικής 

χρησιμοποίησης και κατανάλωσης των αγαθών από τον πελάτη.

   4) Ως τόπος φορολόγησης θεωρείται η Ελλάδα όταν η παράδοση αγαθού προηγείται της εισαγωγής 

του στην Ελλάδα εφόσον όμως ο τελικός τόπος προορισμού είναι η Ελλάδα.

   5) Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, στην Ελλάδα  θεωρείται  ότι γίνεται παράδοση αγαθών, μονάχα 

αν το αγαθό το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται από τον προμηθευτή άλλου κράτους μέλους, με δική 

του ευθύνη, πληροί τις  εξής προϋποθέσεις:

     i) η παράδοση  αγαθών  να γίνει σε υποκείμενους στο φόρο  ή σε μη υποκείμενα νομικά πρόσωπα.
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   ii)όταν δεν πρόκειται για καινούργια μεταφορικά μέσα ούτε αγαθά που παραδίνονται από τον 

προμηθευτή  αφού εγκατασταθούν ή συναρμολογηθούν  από τον ίδιο με ή χωρίς δοκιμή.

   6)η  παράδοση αγαθών δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας αφού   για τα 

αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον πωλητή από την Ελλάδα σε άλλο κράτος- μέλος θα  

ισχύουν τα παρακάτω:

       i) η παράδοση των αγαθών γίνεται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς νομικό

πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο, όπου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη

φορολόγηση της παράδοσης αυτής ως ενδοκοινοτικής απόκτησης στη χώρα τους ή

προς οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλο

κράτος μέλος, 

ii) δεν πρόκειται για καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε αγαθά που παραδίδεται από τον

προμηθευτή αφού εγκατασταθούν ή συναρμολογηθούν από τον ίδιο με ή χωρίς  δοκιμή.

Άρθρο 14: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   1)Ως  τόπος παροχής υπηρεσιών  θεωρείται για τον υποκείμενο στο φόρο εφόσον την στιγμή της 

γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ,παρέχει τις υπηρεσίες του, η έδρα άσκησης οικονομικής 

δραστηριότητας ή αν δεν έχει έδρα τότε θεωρείται ο τόπος διαμονής ή κατοικίας του το εσωτερικό της 

χώρας.

   2) Θεωρείται ως τόπος πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσιών, το εσωτερικό της χώρας στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

i)οι  υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητα όπως υπηρεσίες από κτηματομεσίτες, από μηχανικούς, από 

αρχιτέκτονες κ.α.

ii)οι  υπηρεσίες   μεταφοράς επιβατών, με τόπο αναχώρησης την Ελλάδα και τόπο άφιξης χώρες εκτός 

κοινότητας. 

iii)οι υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης αγαθών που προέρχονται από άλλο κράτος-μέλος 

εφόσον οι εργασίες ενεργούνται στην Ελλάδα από τον προμηθευτή των αγαθών.

iv)οι υπηρεσίες μίσθωσης  μεταφορικών μέσων 

v) για ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών προς μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, εφόσον ο τόπος 

αναχώρησης βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας,
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vi) για παρεπόμενες της μεταφοράς υπηρεσίες, όπως η φόρτωση, διευθέτηση

μεταφερόμενων ειδών, κ.α., προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, εφόσον οι

υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι στο εσωτερικό της χώρας,

vii) για καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, αθλητικές, επιστημονικές, και άλλες

όμοιες δραστηριότητες και παροχή παρεπόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι εκδηλώσεις

αυτές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας,

  3) Επίσης θεωρείται  ως τόπος πραγματοποίησης παροχής υπηρεσιών, στο εσωτερικό της χώρας:

i) η περίπτωση που στον λήπτη των υπηρεσιών μεταβιβάζεται ή παραχωρείται η χρήση 

πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παρόμοιων δικαιωμάτων.

ii)η περίπτωση διαφημίσεων

       iii)η περίπτωση μηχανικών, δικηγόρων, λογιστών και άλλων ελεύθερων επαγγελματιών

iv)η περίπτωση τραπεζικών, χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών εξαιρώντας την μίσθωση 

χρηματοθυρίδων

       v) η περίπτωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, δηλαδή τα ραδιοτηλεοπτικά

προγράμματα τα οποία εκπέμπονται μέσω καλωδίου, κεραίας ή δορυφόρου.

Άρθρο 15: ΤΟΠΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

  1)Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο

εσωτερικό της χώρας, επομένως και οφείλεται ΦΠΑ στο ελληνικό δημόσιο, όταν η

άφιξη των αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο κράτος-μέλος, πραγματοποιείται στο 

εσωτερικό της χώρας.

  2)Επίσης  η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της 

χώρας, εφόσον εκτελείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύει 

ότι τα αγαθά αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί ως ενδοκοινοτική απόκτηση στο άλλο κράτος-μέλος που 

έγινε πραγματικά η άφιξη των αγαθών.

    Για να αποδειχθεί  ότι έχει ήδη φορολογηθεί η ενδοκοινοτική απόκτηση στο άλλο κράτος-μέλος  θα 

πρέπει:
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   i)να αποδείξει ο αγοραστής  ότι η απόκτηση έγινε με σκοπό την μεταγενέστερη παράδοση των 

αγαθών εντός του άλλου κράτους μέλους, όπου και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ ο 

παραλήπτης, ο οποίος και έχει οριστεί υπόχρεος για την καταβολή του φόρου της παράδοσης αυτής.

ii) να έχει εκπληρώσει ο αποκτών τις υποχρεώσεις του όπως προβλέπονται βάση του άρθρου 36 παρ.5 

περίπτωση α'.

  3) Αντίθετα, δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση στο εσωτερικό της χώρας, 

όταν:

   i) η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο άλλου κράτους-μέλους, ο 

οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ της Ελλάδας.

  ii)τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται στην Ελλάδα από

κράτος-μέλος που δεν είναι όμως εκείνο στο οποίο έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ ο υποκείμενος στο φόρο της 

προηγούμενης περίπτωσης.

  iii) η ενδοκοινοτική απόκτηση έγινε με σκοπό την μεταγενέστερη παράδοση των αγαθών στην Ελλάδα 

και ο παραλήπτης της είναι υποχρεωμένος  να καταβάλει το φόρο.  (βάση του άρθρου 35 παρ. 1δ.)

  iv) ο παραλήπτης των αγαθών είναι υποκείμενος ή μη στο φόρο νομικό

πρόσωπο εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ στην Ελλάδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ: ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Άρθρο 16:ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1) Ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είτε πρόκειται για παράδοση αγαθών είτε για 

παροχή υπηρεσιών είναι ο χρόνος κατά τον οποίο δημιουργείται για τον υποκείμενο η υποχρέωση να 

καταβάλλει στο δημόσιο τον οφειλόμενο ΦΠΑ. Ως παράδοση αγαθών θεωρείται ο χρόνος κατά τον 

οποίο τα αγαθά τίθενται στην διάθεση του αγοραστή. Η παράδοση από τον προμηθευτή γίνεται την 

στιγμή που  αρχίζει η αποστολή των αγαθών εκτός αν τα αγαθά χρειάζεται να συναρμολογηθούν ή να 

εγκατασταθούν οπότε η παράδοση ολοκληρώνεται μετά το τέλος των εργασιών.

  2) Κατ' εξαίρεση , ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά τον χρόνο που:

    i) εκδίδεται το τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου  και 

παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης του σε μεταγενέστερο χρόνο από της παράδοσης

αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ,

       ii)για την περίπτωση παροχής υπηρεσιών εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο σε χρόνο προγενέστερο 

της παροχής υπηρεσιών 

     iii) εκδίδεται, το τιμολόγιο το αργότερο τη  15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που γεννήθηκε 

η φορολογική υποχρέωση, όταν αφορά  παραδόσεις αγαθών απαλλασσόμενες από το φόρο βάση του 

άρθρου 28 παρ.1

       iv) καταβάλλεται η δόση για υπηρεσία που παρέχεται  συνέχεια ενώ η καταβολή έχει 

συμφωνηθεί  να καταβάλλεται περιοδικά.

v) εισπράττεται η αντιπαροχή και στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών μετά από 

επιταγή δημόσιας αρχής 

3) Ειδικά για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2α και του άρθρου 7 

παρ. 2γ, γεννάται φορολογική υποχρέωση και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο:

  i) υπογραφής του οριστικού συμβολαίου
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  ii)σύνταξης της έκθεσης, κατακύρωσης στην περίπτωση εκούσιου ή αναγκαστικού

πλειστηριασμού και μέχρι τη σύνταξη της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης,

iii) μεταγραφής   στις    περιπτώσεις      που    δεν    απαιτείται     η    ύπαρξη συμβολαιογραφικού 

εγγράφου,  

iv)πραγματοποίησης πράξεων που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ. 2γ, 

   v)υπογραφής προσυμφώνου, εφόσον τηρούνται ταυτοχρόνως   τρείς προϋποθέσεις, δηλαδή μέσα στο 

προσύμφωνο να περιλαμβάνεται:

- ο όρος της  αυτοσύμβασης που προβλέπει το άρθρο 235 του αστικού κώδικα,

- να  καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα, και

- να έχει παραδοθεί η νομή του ακινήτου.

Άρθρο 17:ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ

  1)Με την εισαγωγή των αγαθών γεννάται η φορολογική υποχρέωση  και ο φόρος γίνεται απαιτητός, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 όταν  πρόκειται για αγαθά που από την στιγμή της εισαγωγής τους έχουν τεθεί 

σε  ένα από τα ανασταλτικά καθεστώτα του άρθρου 25 του κώδικα ΦΠΑ, πχ. τελωνειακή αποθήκευση, 

ελεύθερη ζώνη, τελωνειακή αποταμίευση, κτλ), ή καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή 

από εισαγωγικούς δεσμούς, ή καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, ή ένα από τα καθεστώτα που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 61, τότε η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος 

γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά αυτά εξέρχονται από το εκάστοτε καθεστώς 

στην Ελλάδα.

  2) Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός, όταν πρόκειται για αγαθά που 

υπόκεινται σε δασμούς ή γεωργικές εισφορές ή φόρους ισοδύναμου αποτελέσματος που έχουν 

θεσπιστεί στα πλαίσια κοινής πολιτικής.

  3) Για σκάφη αναψυχής που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στην Ελλάδα κατά την 

31.12.1992, βάσει δελτίων κίνησης που τους έχουν χορηγήσει οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές, και 

ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας ή την 

μόνιμη κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος τότε η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά την λήξη του 

καθεστώτος που είχαν υπαχθεί.
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Εξαίρεση αποτελούν  τα σκάφη που  εξάγονται ή έχει καταβληθεί ο φόρος είτε κατά την εισαγωγή τους 

στην Ελλάδα είτε κατά την αγορά τους στο κράτος μέλος (αποδεικνύεται με το περιεχόμενο του 

εγγράφου της μεταβίβασης) χωρίς να τύχουν απαλλαγής ή επιστροφής του φόρου αυτού λόγω εξαγωγής 

ή έχουν νηολογηθεί ή αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί για 1η φορά πριν την 1.1.1985 ή η τρέχουσα αξία 

τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.400€.

  4) Όταν πρόκειται για εισαγόμενα αγαθά που δεν υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση δασμών ή 

γεωργικών εισφορών,  τότε η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά την είσοδο των αγαθών στο 

τελωνειακό έδαφος και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά τον χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για την 

επιβολή των δασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνιακής νομοθεσίας.

Άρθρο 18:ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

1) Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική 

απόκτηση των αγαθών, δηλαδή κατά τον χρόνο που τα αγαθά τίθενται στην διάθεση του αγοραστή. 

Εκτός αν ο προμηθευτής έχει αναλάβει και την αποστολή των αγαθών, οπότε ο  χρόνος γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης είναι η έναρξη της αποστολής ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης του 

τιμολογίου.

2) Ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου 

στοιχείου που επέχει την θέση τιμολογίου και το αργότερο την 15η του επόμενου μήνα από αυτόν που 

γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν πρέπει να συγχέουμε το χρόνο του απαιτητού του φόρου με το 

χρόνο πραγματικής καταβολής του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ: ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 19:ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ  ΑΞΙΑ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΑΓΑΘΩΝ  ΣΤΗΝ

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1) Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, ως

φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή θα λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός 

που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με 

οποιαδήποτε παροχή άμεσα συνδεόμενη με αυτήν. Η αντιπαροχή είναι το αντάλλαγμα που θα λάβει ο 

προμηθευτής και είναι συνήθως   χρήμα, ενώ σπάνια είναι πράγματα ή υπηρεσίες. Πάντως η 

φορολογητέα αξία αποτιμάται πάντα σε χρήμα.

  2) Ακόμη, στην φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται:

   i) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων και τα παρεπόμενα έξοδα που επιβαρύνεται ο αγοραστής των 

αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών (πχ. Έξοδα προμήθειας, συσκευασίας, ασφάλισης, κτλ),

   ii) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του

δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση τον Φπα,

Όταν πρόκειται για παραδόσεις αγαθών που παραδίδονται σε συσκευασία η οποία επιστρέφεται, 

αναγράφεται ξεχωριστά η αξία του περιεχομένου και της συσκευασίας κατά συντελεστή φόρου, στην 

περίπτωση που υπάγονται σε διαφορετικό. Σε περίπτωση μη επιστροφής της συσκευασίας οφείλεται ο 

φόρος της αξίας της συσκευασίας.

  3)Στην φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:

i) οι χορηγούμενες εκπτώσεις στον αγοραστή ή λήπτη, οι οποίες φαίνονται στα φορολογικά 

στοιχεία. Ειδικά, για εκπτώσεις που γίνονται λόγω αυξημένων πωλήσεων λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εφόσον αυτά τα ποσοστά έκπτωσης έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ τέσσερις μήνες πριν την 

πραγματοποίησή τους.

    ii) οι επιστροφές του τιμήματος λόγω ακύρωσης της παροχής υπηρεσιών ή της παράδοσης αγαθών 

για λόγους ακαταλληλότητας των προϊόντων, τη λήξης της σεζόν, κτλ.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν ισχύουν οι εκπτώσεις ή η μερική  επιστροφή τιμήματος που αφορούν 

παροχή υπηρεσιών και  παρέχεται από τα πρόσωπα του ν. 2238/1994 του άρθρου 49 παρ. 5.
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iii) τα ποσά για την κάλυψη δαπανών που δίδονται στον υποκείμενο στο φόρο

από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών για πράξεις που

πραγματοποιούνται στο όνομα και για λογαριασμό αυτού, με την προϋπόθεση ότι

έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία του και τα

σχετικά παραστατικά από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών έχουν εκδοθεί στο 

όνομα του αγοραστή ή  του  λήπτη.

  4) Η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά το ποσό της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος 

στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η απαίτηση, μετά την ολοκλήρωση των φορολογητέων πράξεων, 

είναι οριστικά αδύνατο να εισπραχθεί λόγω θέσεως της συναλλασσόμενης με τον υποκείμενο 

επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση (ν.2001/1991 άρθρο 14). Η έγκριση από τον αρμόδιο προϊστάμενο 

της Δ.Ο.Υ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση και την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων για την 

εξακρίβωση της ανείσπρακτης απαίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, είναι απαραίτητη για την 

πραγματοποίηση της μείωσης, η οποία ενεργείται μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου της 

έδρας της επιχείρησης. Η έγκριση αυτή δίδεται μέσα σε έξι μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης 

του Εφετείου.

  Στην περίπτωση που ο αναλογούν φόρος της μείωσης της φορολογητέας βάσης έχει καταβληθεί, 

συμψηφίζεται κατά την φορολογική περίοδο που εκδόθηκε η απόφαση από τον προϊστάμενο της 

Δ.Ο.Υ., και αν  δεν έχει καταβληθεί, δεν καταβάλλεται ως μη οφειλόμενος στη συγκεκριμένη 

φορολογική περίοδο που οφείλονταν.

   Οποιεσδήποτε πράξεις έχουν εκδοθεί με επιβολή φόρου ή προστίμου κατά την περίοδο μέχρι την 

έκδοση της απόφασης του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ ακυρώνονται.

  Η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά την αξία των ειδών συσκευασίας που επιστρέφονται από τους 

αγοραστές.

  Η φορολογητέα αξία μειώνεται αναλόγως στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που 

πραγματοποιήθηκε από υποκείμενο εγκατεστημένο στην Ελλάδα εφόσον έχει  φορολογηθεί η πράξη σε 

άλλο κράτος μέλος κατά το χρόνο άφιξης της αποστολής ή μεταφοράς στο κράτος αυτό.

Ακόμη, για αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης μειώνεται η φορολογητέα αξία 

τους με το ποσό του φόρου ειδικής κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος και 

επιστράφηκε από αυτό.

  5) Κατ' εξαίρεση στις παρακάτω περιπτώσεις, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:

i) η τρέχουσα τιμή αγοράς ή το κόστος των αγαθών,αν δεν

υπάρχει τιμή αγοράς, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων παράδοσης
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αγαθών του άρθρου 7 (πράξεις εξομοιούμενες με παράδοση) και ενδοκοινοτικών

αποκτήσεων αγαθών του άρθρου 12 περίπτωση α',

ii) το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής

υπηρεσιών του άρθρου 9 περιπτώσεις α' και β' (χρησιμοποίηση αγαθών της

επιχείρησης για σκοπούς ξένους),

iii) η κανονική αξία, στην περίπτωση που η αντιπαροχή δεν υφίσταται σε

χρήμα, για την ανταλλαγή αγαθών και την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 9

περίπτωση γ' (υπηρεσίες φιλοξενίας). Ως κανονική αξία θεωρείται το συνολικό ποσό

που θα έπρεπε να καταβάλει ο αγοραστής των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών

κατά το χρόνο παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο

υπηρεσίας στην Ελλάδα, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το

στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών,

υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό

ή την υπηρεσία. Η κανονική αυτή αξία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της

αγοράς των αγαθών αυτών ή του κόστους τους σε περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή

αγοράς και προκειμένου για υπηρεσίες το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον

υποκείμενο στο φόρο η παροχή υπηρεσιών.

iv) το τίμημα που έλαβε ο υποκείμενος από τον αγοραστή προσαυξημένο με

οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται με τις πράξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2α,

v) η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται σε κύριο οικοπέδου που αναθέτει

σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, χωρίς να

λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε

αυτά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φορολογητέα αξία δεν γίνεται να είναι μικρότερη

από την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που μεταβιβάζονται από τον κύριο του

οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας

από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της

πλήρους κυριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του ν. 2961/2001 του

άρθρου 15 του κώδικα κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και

κερδών από λαχεία.
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Άρθρο 20:ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ

  1) Στην εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται από:

  i) τη δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών, η οποία διαμορφώνεται από ένα άθροισμα 

στοιχείων αλλά κυρίως από την πράγματι πληρωθείσα τιμή των εμπορευμάτων, στην οποία 

προστίθενται, εφόσον βέβαια δεν περιλαμβάνεται μέσα στην πληρωθείσα τιμή, οριζόμενα στοιχεία στο 

μέτρο που βαρύνουν τον αγοραστή βάση του άρθρου 8 του κανονισμού 1224/80/ΕΟΚ.

ii) τους δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα που οφείλονται στο κράτος εξαγωγής του 

αγαθού καθώς και όσα εισπράττονται κατά την εισαγωγή του υπέρ του δημοσίου ή τρίτων, εκτός του 

Φπα.

iii)η φορολογητέα αξία αυξάνεται από τα παρεπόμενα έξοδα της εισαγωγής των αγαθών,  μέχρι

το πρώτο προορισμό και κατά  το μέρος που δεν έχει υπολογιστεί στην δασμολογητέα αξία. Τέτοια 

έξοδα είναι τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, φόρτωσης, κ.α., καθώς και έξοδα μεταφοράς.

iv) τα έξοδα για τυχόν μεταφορά των αγαθών από τον πρώτο τόπο εκφόρτωσης στον τελικό τόπο που 

θα πραγματοποιηθεί ο εκτελωνισμός.

  2) Ο υπολογισμός των επιβαρύνσεων ,στην περίπτωση εισαγωγής αγαθών τα οποία έπειτα από 

προσωρινή εξαγωγή εκτός κοινότητας, για λόγους τελειοποίησης ή κατεργασίας και επιδιόρθωσης ,θα 

γίνει με  βάση την αξία που προστέθηκε στην χώρα τελειοποίησης και των συντελεστών φορολογίας 

που ισχύουν κατά τον χρόνο που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα. 

3) Όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών εκφράζονται 

σε νόμισμα άλλου κράτους, τότε για να προσδιορίσουμε την δασμολογητέα αξία της φορολογητέας 

αξίας λαμβάνουμε υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

κοινοτικές διατάξεις.

4) Προκειμένου για πετρελαιοειδή προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ανεξαρτήτως 

προελεύσεως, για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, πέραν των στοιχείων της 1ης παραγράφου, 

συνυπολογίζουμε και το καθοριζόμενο κόστος τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας.
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Άρθρο 21: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΦΟΡΟΥ

  1) Οι συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας, που ισχύει από την 1.1.2011 είναι ο κανονικός στο 

23%, ο μειωμένος στο 13% και ο υπερμειωμένος στο 6,5%. Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 

περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κώδικα Φπα εφαρμόζεται μονάχα ο μειωμένος συντελεστής δηλαδή 

στο 13%.Όταν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αγαθά και υπηρεσίες στο παράρτημα ΙΙΙ του ΦΠΑ τότε ο 

συντελεστής μειώνεται κατά 50%.Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του άρθρου 14 παρ. 3, εφαρμόζεται 

πάντα ο κανονικός συντελεστής φπα 23%.

  2) Για τον υπολογισμό του φόρου στην παράδοση αγαθών (άρθρο 16), στην παροχή υπηρεσιών, στην 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών (άρθρο 18) και στην εισαγωγή αγαθών (άρθρο 17), εφαρμόζονται οι 

συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

αντίστοιχων άρθρων τους.

  3) Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου 

Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά 30% σε 

σχέση με αυτούς που ισχύον στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή αντίστοιχα διαμορφώνονται στο 5%, στο 

9% και στο 16%.(ΠΟΛ.1003/2011), τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός: 

i) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο με

την έδρα του κεντρικού ή του υποκαταστήματος του στα νησιά αυτά, ανεξάρτητα από

την ιδιότητα και τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή.

ii) πωλούνται με προορισμό τα νησιά και μεταφέρονται σε αυτά από

υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, σε

αγοραστή εγκατεστημένο στα νησιά αυτά υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή μη

υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στα πλαίσια των

επαγγελματικών και όχι προσωπικών του αναγκών.

iii) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή μη

υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα

πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών.

iv) εισάγονται στα νησιά αυτά. Ακόμη  η μείωση ισχύει και για υπηρεσίες που εκτελούνται 

υλικά στις περιοχές αυτές από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στα νησιά αυτά κατά τον χρόνο 

που ο φόρος γίνεται απαιτητός.

  4) Διάταξη νόμου αντίθετου περιεχομένου προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού παύει αν ισχύει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

Άρθρο 22 :ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ

  Απαλλάσσονται από το φόρο:

       i) η παροχή υπηρεσιών από τα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) καθώς και οι

παρεπόμενες παραδόσεις αγαθών των υπηρεσιών αυτών 

      ii) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, με εξαίρεση τις 

δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα (διαφημίσεις),

      iii)οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Ο.Ε.Β. στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού 

ύδατος και όποιες παροχές συνδέονται μ’  αυτές τις πράξεις.

      iv)η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και

διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και

παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Με τις

υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών 

λουτρών και ιαματικών πηγών. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για άλλους οργανισμούς με την 

προϋπόθεση ότι οι οργανισμοί, δεν έχουν στοχεύουν στο κέρδος αλλά διατηρούν ή βελτιώνουν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, η διοίκηση θα πρέπει να ασκείται από  πρόσωπα που δεν θα έχουν συμφέρον 

και δεν θα δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων ανταγωνισμού.

v) η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών

οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους

οδοντοτεχνίτες,

vi) η παράδοση ανθρώπινων οργάνων (φυσικών ή τεχνητών), ανθρώπινου

αίματος και ανθρώπινου γάλακτος,

vii) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη

τους, τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη

υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την

άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά

έξοδα,

viii) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με

την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των



37

νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή άλλους

οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος,

ix) η μεταφορά ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδικά κατασκευασμένα ή

διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτόν, εφόσον για την άσκηση της δραστηριότητας

αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια δημόσια αρχή.

x) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με

αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια

εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση,

αρμόδια αρχή,

xi) η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,

xii) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη

σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα

που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή,

xiii) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών

προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους

συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς,

φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του

ανταγωνισμού,

xiv) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά

συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς

ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν

σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων

του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε

επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς

και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,

xv) η διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή

φιλοσοφικού χαρακτήρα, για  δραστηριότητες  με σκοπό την πνευματική αρωγή και ανάπτυξη

xvi) οι ασφαλιστικές και  αντασφαλιστικές  εργασίες, καθώς και οι συναφείς με

αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες,

καθώς  και οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής, που
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παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά

πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας,

Άρθρο 23:ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΗΝ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΑΓΑΘΩΝ

  1) Απαλλάσσονται από το φόρο:

i) η επανεισαγωγή αγαθών, εφόσον παρουσίαζαν ατέλεια, με την προϋπόθεση

ότι επανεισάγονται στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν εξήχθησαν και εφόσον αυτή η πράξη 

πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο εξαγωγέα και τα αγαθά αυτά απαλλάσσονται από τον εισαγωγικό 

δασμό (σύμφωνα με τον κανονισμό 2913/92).

ii)η οριστική εισαγωγή αγαθών που η παράδοσή τους απαλλάσσεται και στο

εσωτερικό της χώρας. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης 

εισαγόμενων, εγχώριων και ενδοκοινοτικά αποκτηθέντων αγαθών. Επίσης, η απαλλαγή αυτή 

εφαρμόζεται και για εισαγωγές αγαθών που προέρχονται από εδάφη της κοινότητας τα οποία δεν 

θεωρούνται για σκοπούς Φπα φορολογικό έδαφος της ΕΕ (πχ. Άγιο Όρος).

iii)η εισαγωγή προϊόντων αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας στην

κατάσταση που  αλιεύθηκαν  ή  συντηρήθηκαν με σκοπό την εμπορία τους και πριν την παράδοσή τους.

       iv) η  εισαγωγή  αγαθών τα οποία στη συνέχεια θα αποσταλούν από τον  εισαγωγέα σε άλλο 

κράτος-μέλος της ΕΕ και η παράδοσή τους αυτή απαλλάσσεται  ως ενδοκοινοτική παράδοση.

v) η εισαγωγή αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του συστήματος

διανομής φυσικού αερίου.

      vi) Η αναστολή είσπραξης του οφειλόμενου φόρου που αφορά την εισαγωγή εφημερίδων και 

περιοδικών από το εξωτερικό και ο οποίος θα καταβάλλεται όταν οι εφημερίδες και τα περιοδικά 

διανέμονται στην Ελλάδα, από τον εισαγωγέα ή το πρακτορείο διανομής ή από τον παραλήπτη τους.

Άρθρο 25:ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΗ  ΔΙΕΘΝΗ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

Απαλλάσσονται από το φόρο:

  1) η εισαγωγή αγαθών που τίθενται, εκτός από το καθεστώς τελωνιακής αποταμίευσης  και σε 

καθεστώς εναποθήκευσης.
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  2)η παράδοση και η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία προορίζονται:

    i)για  να προσκομιστούν στο τελωνείο και να τεθούν σε καθεστώς  τελωνειακής αποθήκευσης, 

ελεύθερης   ζώνης,   ελεύθερης αποθήκης, τελωνιακής αποταμίευσης, ή ενεργητικής τελειοποίησης,   

   ii) για να ενσωματωθούν σε εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης που βρίσκονται σε ελληνικά χωρικά 

ύδατα, εφόσον σκοπός του είναι η επισκευή ή συντήρηση ή κατασκευή ή ανεφοδιασμός κ.α. αυτών των 

εξέδρων.

   iii)για να τεθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του ν. 2960/01, δηλαδή σε ειδικές αποθήκες για  

προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (όπως αλκοολούχα ποτά βιομηχανοποιημένα 

καπνά, κτλ) και κατά την έξοδό τους για ελεύθερη κατανάλωση καταβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο 

τον Φπα μαζί με τον ΕΦΚ. 

  iv) για να τεθούν σε καθεστώς τελωνιακής επίβλεψης, ελεύθερου τελωνιακού χώρου και 

συγκροτήματος, αποθηκών ανεφοδιασμού ή καταστημάτων αφορολόγητων ειδών.

  3) οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών

της  παραπάνω περίπτωσης,

  4) οι παραδόσεις αγαθών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών οι οποίες 

πραγματοποιούνται στους χώρους που αναφέρονται  στην δεύτερη περίπτωση διατηρώντας όμως μια 

από τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρονται εκεί.

  5) οι παραδόσεις αγαθών που προβλέπουν οι διατάξεις:

   i) του άρθρου 10 παρ. 1α, με διατήρηση των καθεστώτων προσωρινής  εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή 

από εισαγωγικούς δεσμούς ή εξωτερικής διαμετακόμισης,

  ii) του άρθρου 10 παρ.1β, με διατήρηση της διαδικασίας της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, 

που προβλέπεται από το άρθρο 61, και τις παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις 

αυτές

Άρθρο 28:ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ   ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ   ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-

ΜΕΛΟΣ

  1) Απαλλάσσεται από το φόρο:

    i)η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από την Ελλάδα  προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο ή 

μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή στο άλλο κράτος 
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μέλος, εφόσον τα αγαθά αυτά απαλλάσσονται ή μεταφέρονται από τον πωλητή ή αγοραστή ή κάποιον 

μεσολαβητή αυτών.

Εξαίρεση αποτελούν από την απαλλαγή αυτή η παράδοση αγαθών στους αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος,  στους υποκείμενους που πραγματοποιούν μόνο απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους, και  τα νομικά 

πρόσωπα που είναι μη υποκείμενα στο φόρο, δηλαδή δημόσιες αρχές, δήμοι κ.α. με την προϋπόθεση ότι 

το ύψος των συνολικών τους ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών σε σχέση με το ποσό της 

προηγούμενης και της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου είναι λιγότερο των 10.000€. Θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι οι παραπάνω απαλλαγές δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση καινούριων 

μεταφορικών μέσων και προϊόντων που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

   ii)η περιστασιακή παράδοση καινούριων μεταφορικών μέσων, που

μεταφέρεται ή αποστέλλεται από υποκείμενο στο φόρο στην Ελλάδα προς

οποιονδήποτε αγοραστή σε άλλο κράτος-μέλος, όπου και θα φορολογηθεί η πράξη ως

ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος αυτό προορισμού. Καθώς, και η παράδοση αγαθών που υπόκεινται 

σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και κατά την μεταφορά  τους, προς  τον αγοραστή που ανήκει σε μια 

από τις προηγούμενες περιπτώσεις αγοραστών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, 

βρίσκονται υπό ανασταλτικό καθεστώς.

iii) η παράδοση αγαθών σύμφωνα με  το άρθρο 7 παρ. 3

iv) η εισαγωγή, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και η παράδοση

αγαθών που πραγματοποιούνται από και προς υποκείμενο στο φόρο,  αλλά και η παροχή υπηρεσιών 

των παραδόσεων αυτών προς άλλο κράτος-μέλος εφόσον   δεν  πραγματοποιείται    παράδοση   αγαθών   

που  να υπερβαίνει   τις πραγματοποιηθείσες παραδόσεις της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή 

διαχειριστικής περιόδου.

  2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις παραδόσεις αγαθών των διατάξεων του 

άρθρου 45 & 46.

Άρθρο 29:ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

  1) Απαλλάσσεται από το φόρο

i) η   ενδοκοινοτική   απόκτηση αγαθών όπου η εισαγωγή ή η παράδοση απαλλάσσεται στο 

εσωτερικό  της  χώρας  π.χ.  ενδοκοινοτική απόκτηση ανθρώπινου  αίματος, γάλακτος ή οργάνων.
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ii)η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών  για τα οποία ο αγοραστής στο εσωτερικό της χώρας έχει το 

δικαίωμα ολικής επιστροφής του Φπα, σύμφωνα με το  άρθρο 34 παρ. 2 και 3.

  2) η ενδοκοινοτική απόκτηση εφημερίδων και περιοδικών  και αναστέλλεται η είσπραξη του 

οφειλόμενου φόρου, ο οποίος θα καταβάλλεται όταν οι εφημερίδες και τα περιοδικά διανέμονται στην 

Ελλάδα, από τον εισαγωγέα ή το πρακτορείο διανομής ή από τον παραλήπτη τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΤΑ: ΕΚΠΤΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 30:ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1) Ο υποκείμενος στο φόρο, δικαιούται να εκπέσει από τον φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από 

αυτόν πράξεις, δηλαδή παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 

ή εισαγωγές αγαθών το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί αυτές οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν 

απ’ αυτόν. Ακόμη, παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τα αγαθά επένδυσης το οποίο 

ορίζεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης τους. Όταν τα αγαθά επένδυσης 

χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς από της επιχείρησης, ο ΦΠΑ των δαπανών που 

σχετίζεται μ’ αυτά εκπίπτει μόνο κατ’ αναλογία του ποσοστού χρησιμοποίησης για τους σκοπούς της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  2) Επίσης, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου κατά ένα μέρος σε αγαθά και υπηρεσίες που 

παρέχονται:

i)για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό με βάση το άρθρο 4, δηλαδή

οποιαδήποτε δραστηριότητα ενεργεί ο παραγωγός ή αυτός που παρέχει την υπηρεσία  με την 

προϋπόθεση  ότι θα λάμβαναν την έκπτωση του Φπα αν αυτές πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της 

χώρας.

ii)για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που βάση του

άρθρου 22 παράγραφο 1 απαλλάσσονται του φόρου. 

iii)για πράξεις που απαλλάσσονται του φόρου βάση των άρθρων 24

(εξαγωγές), 25 (πράξεις σχετικές με διεθνή διακίνηση αγαθών), 26 (καθεστώς

φορολογικών αποθηκών), 27 (ειδικές απαλλαγές) και 28 (ενδοκοινοτικές παραδόσεις)

iv)για τις εργασίες που λαμβάνει ο εγκατεστημένος εκτός κοινότητας ή για τις  εργασίες που 

συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρονται 

στο άρθρο 22 παρ. 1 ιθ, κ, κα, κγ, κδ.

ν) για την διάθεση δώρων μέχρι αξίας 10€, καθώς και δειγμάτων.

vi) για την πραγματοποίηση πράξεων του άρθρου 9 παρ.9

  3) Σύμφωνα με τις διατάξεις που ήδη αναφέραμε παραπάνω στα άρθρα 16,17 και 18 ορίζεται 

ότι το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά τον χρόνο που καθίσταται απαιτητός ο φόρος. Ειδικά, όμως, 

για τις ευκαιριακές παραδόσεις καινούριων μεταφορικών μέσων προς άλλα κράτη-μέλη το δικαίωμα 

έκπτωσης ή επιστροφής γεννάται κατά τον χρόνο παράδοσης του μεταφορικού μέσου.
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  4) Εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί αποτελούν  

οι παρακάτω δαπάνες. Δηλαδή:

i)οι δαπάνες  αγοράς, εισαγωγής  ή  ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανικών 

προϊόντων,

ii)οι δαπάνες    αγοράς,    εισαγωγής    ή   ενδοκοινοτικής     απόκτησης

οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την

πραγματοποίηση αφορολόγητων πράξεων,

        iii) οι δαπάνες δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,

        iv)οι δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή 

τους εκπροσώπους της επιχείρησης,

v)οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 9 θέσεων, μοτοσυκλετών, αεροσκαφών

ιδιωτικής χρήσης για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής ή συντήρησης 

κ.α. αυτών γενικά. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αν τα μεταφορικά αυτά μέσα έχουν προορισμό την 

πώληση, μίσθωση ή μεταφορά ανθρώπων με κόμιστρο δεν ισχύει η παραπάνω διάταξη.

Άρθρο 32:ΑΣΚΗΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΦΟΡΟΥ

  1) Το δικαίωμα  έκπτωσης  του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο  φόρο 

κατέχει:

i) την βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι έχει υποβληθεί η δήλωση

έναρξης εργασιών και στην οποία φαίνεται το πότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη συναλλαγή της 

επιχείρησης ενώ αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο τότε ως χρόνος έναρξης θεωρείται  ο χρόνος 

σύστασης του νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1.

      ii)το νόμιμο τιμολόγιο που να αποδεικνύεται ξεχωριστά ο φόρος και η αξία της 

παράδοσης αγαθού ή παροχής υπηρεσίας. 

      iii) τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την εισαγωγή αγαθών από τον υποκείμενο, και 

τον φόρο που επιβαρύνθηκαν τα  εισαγόμενα   αγαθά.

      iv) το νόμιμο τιμολόγιο ή αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο, λαμβάνεται υπόψη   η 

περιοδική    δήλωση   που   υποβάλλεται    και   περιλαμβάνει    τις  πραγματοποιούμενες 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις  και τις λήψεις υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία.



44

     v)το ]κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης περιοδικής δήλωσης ή της ειδικής δήλωσης 

ακινήτων, η οποία αποδεικνύει την καταβολή του φόρου για την πράξη.

  2) Στην περίπτωση που ο υπόχρεος  έχει καταβάλλει τον φόρο και ο οποίος είναι είτε 

εγκατεστημένος στο εσωτερικό άλλου κράτους-μέλους, είτε φορολογικός αντιπρόσωπος του 

εγκατεστημένου εκτός Ελλάδας είτε εγκατεστημένος στην Ελλάδα λήπτης αγαθών, τότε  μπορεί να 

ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση της φορολογητέας αυτής πράξης και της καταβολής του φόρου από τον 

εγκαταστημένο στο εξωτερικό υποκείμενο στον φόρο.

  3) Στην περίπτωση που το ποσό της έκπτωση είναι μεγαλύτερο του φόρου που οφείλεται στην 

ίδια περίοδο (μήνα ή τρίμηνο ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της δήλωσης) η επιπλέον διαφορά 

μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη  φορολογική ή διαχειριστική περίοδο με την επιφύλαξη των περί 

παραγραφής διατάξεων (3έτη). Κατ' εξαίρεση η διαφορά αυτή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 34.

Άρθρο 34:ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   ΤΟΥ   ΦΟΡΟΥ

  1) Ο φόρος επιστρέφεται στις επιχειρήσεις με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων  για 

παραγραφή εφόσον:

   i) καταβλήθηκε  στο  Δημόσιο  εξαρχής   αχρεώστητα,

   ii) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις παρακάτω περιπτώσεις:

     α) είναι αδύνατο να μεταφερθεί η έκπτωση σε άλλη διαχειριστική περίοδο ή και να έχει 

μεταφερθεί δεν κατέστη δυνατή η έκπτωση. 

     β) πράξεις που προβλέπονται από το άρθρο 30 παρ. 2  καθώς και πράξεις για τις οποίες 

προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών, 

με αποφάσεις του ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

     γ) αγαθά  επένδυσης, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 33 παρ. 4.,ενσώματα αγαθά που η 

επιχείρηση τα εκμεταλλεύεται διαρκώς και δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων  ευρεσιτεχνίας, 

σχεδίου, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος κ.α.  με  την  προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν περισσότερες 

από μία χρήσεις. Το υπουργείο οικονομικών έχει την δυνατότητα όταν πρόκειται για αγαθά επένδυσης 

ορισμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, να παρέχει το δικαίωμα αναστολής ή ρύθμισης 

της πληρωμής αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου.
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  2) Επίσης, προβλέπεται επιστροφή φόρου σε υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος έχει επιβαρυνθεί με Φπα στην Ελλάδα για παραδόσεις 

αγαθών, παροχή υπηρεσιών και εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στο εσωτερικό της χώρας, 

εφόσον πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

i) κατά την περίοδο επιστροφής, δεν είχε την έδρα της οικονομικής του

δραστηριότητας ή κάποια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,

ii) κατά την περίοδο επιστροφής δεν πραγματοποίησε παράδοση αγαθών ή

παροχή υπηρεσιών που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, με εξαίρεση:

  -την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στο 

εσωτερικό της χώρας και απαλλάσσονται βάσει των άρθρων 24,25, 27 και 22 παρ. 1λ.

   -τις παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε πρόσωπο που έχει οριστεί ως μη υπόχρεο για 

την καταβολή του φόρου (άρθρο 35 παρ. 1ε,στ,η.)

      iii) τα αγαθά που παραδόθηκαν ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν φορολογητέες πράξεις, 

όπου ο τόπος φορολογίας τους είναι το κράτος-μέλος εγκατάστασης του υπόχρεού και οι οποίες αν 

πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα είχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, ή πράξεις

απαλλασσόμενες του φόρου.

   3)Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται κατά το μέρος που ο υποκείμενος στο φόρο ενεργεί 

πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του.

  4) Αντίθετα, δεν προβλέπεται επιστροφή του φόρου στην περίπτωση που:

    i)ο αιτών στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος:

α)δεν είναι υποκείμενος στο Φπα,

β)υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών,

γ) υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις, και

δ) πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που 

απαλλάσσονται από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, 

      ii) επιβάρυναν παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, , οι οποίες υπάγονται σε 

απαλλαγή        βάση των άρθρων 24 και 28 παρ. 1α ,β, γ.

      iii) έχουν τιμολογηθεί λάθος.

   5)Υποβάλλεται αίτηση για την επιστροφή φόρου που δεν μπορεί να αφορά περίοδο μικρότερη 

των 3 μηνών ή μεγαλύτερη ενός ημερολογιακού έτους εκτός της περίπτωσης που η περίοδος αυτή 

αφορά το υπόλοιπο ενός ημερολογιακού έτους.
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   6) Οι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος υποκείμενοι στο φόρο υποβάλλουν αίτηση 

επιστροφής με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους και την 

απευθύνουν στην Ελλάδα στην οποία επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ.

   7) Επιπλέον, στο μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-

μέλος επιστρέφεται ο φόρος που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή αγαθών, όπου ο τελικός τους 

προορισμός είναι το κράτος-μέλος της εγκατάστασής του, εφόσον αποδεικνύεται ότι καταβλήθηκε ο 

φόρος που αναλογεί για την ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος-μέλος άφιξης της αποστολής ή της 

μεταφοράς των αγαθών αυτών.

  8) Επίσης, και οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στο φόρο έχουν δικαίωμα 

επιστροφής φόρου από άλλο κράτος μέλος υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση επιστροφής με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων στην αρμόδια αρχή της χώρας μας, η οποία απευθύνεται στο κράτος-μέλος στο 

οποίο επιβαρύνθηκαν με Φπα. 

Άρθρο 35:ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΣΤΟ  ΦΟΡΟ

  1) Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι:

i) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο φόρο, για τις

ενεργούμενες από αυτόν πράξεις,

ii)ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους υποκείμενος στο

φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, εκτός τις πράξεις για τις οποίες

ο τόπος φορολόγησης είναι  η Ελλάδα.

      iii)o φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου εκτός Ελλάδας και υποκείμενου στο 

φόρο, ο οποίος είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου για τις πραγματοποιούμενες πράξεις στο 

εσωτερικό της χώρας,

      iv)ο  εγκατεστημένος στο εσωτερικό  της  χώρας  λήπτης  αγαθών για παραδόσεις αγαθών 

και σε περίπτωση που ο αγοραστής ή ο εισαγωγέας αγαθών ή λήπτης υπηρεσιών έτυχε μερικής ή ολικής 

απαλλαγής από το φόρο με υπουργικές αποφάσεις.
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      v)ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στο φόρο, φορολογητέων 

πράξεων και οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα υποκείμενο στο 

φόρο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  α) παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας και στο τιμολόγιο που 

εκδίδεται αναγράφεται ρητά ότι η παράδοση των αγαθών, γίνεται μετά από μια ενδοκοινοτική 

απόκτηση,  και αναγράφεται τόσο ο ΑΦΜ του υποκείμενου που πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική 

απόκτηση και στην συνέχεια την παράδοση  αγαθών, όσο και το ΑΦΜ του παραλήπτη ο οποίος είναι 

υπόχρεος για την καταβολή του φόρου της παράδοσης αυτής,

  β) παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, όπως ορίζει το άρθρο 

13 παρ.3 (φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια),

vi) παροχή υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ. 2α εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μη      

εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο

vii) το πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών,

  2)οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγράφει το φόρο στα τιμολόγια

που εκδίδει ή σε άλλα ισοδύναμα με αυτά στοιχεία έστω και αν ο φόρος είναι μεγαλύτερος του 

προβλεπόμενου ,υποχρεούται να τον αποδώσει στο Δημόσιο

  3)όταν ο υπόχρεος στο φόρο πραγματοποιεί εισαγωγές αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις της 

τελωνειακής νομοθεσίας.

4)Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ορίζεται ο τρόπος 

καταβολής του φόρου στον υποκείμενο στον φόρο και ο υπόχρεος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος 

σε τρίτη χώρα και εφόσον  υπάρχει σύμβαση αμοιβαίας συνδρομής ανάμεσα στην Ελλάδα και την χώρα 

εγκατάστασης του υπόχρεου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΧΤΩ: ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Άρθρο 40:ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1) Καθιερώνεται ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς καταβολής φόρου για ορισμένους κλάδους 

μικρών επιχειρήσεων, που λόγω της φύσης άσκησης της δραστηριότητας τους, της δομής και της 

οργάνωσής τους καθίσταται δύσκολο η τήρηση των υποχρεώσεων υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς 

λόγω δυσανάλογου ύψους του διοικητικού κόστους.

  2)Η υπαγωγή αυτή γίνεται κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μετά την σύμφωνη 

γνώμη των εκπροσώπων των οικείων κλάδων.

  3) Το ειδικό καθεστώς συνίσταται στον προσδιορισμό ενός κατ' αποκοπή ετήσιου ποσού Φπα 

που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτό το καθεστώς. Το κατ' αποκοπή αυτό 

ποσό Φπα προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και στατιστικά στοιχεία μιας μακροχρόνιας 

περιόδου των συγκεκριμένων κλάδων δραστηριότητας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες 

άλλων υπουργείων καθώς και των επαγγελματικών τους φορέων όσον αφορά τις εισροές και εκροές της 

δραστηριότητας του κλάδου και τον αντίστοιχο φόρο επιβάρυνσης αυτών, καθώς και το ποσοστό επί 

τοις εκατό λιανικών πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές.

4) Στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν  επιχειρήσεις που ασκούν την 

οικονομική τους δραστηριότητα με την μορφή οποιουδήποτε τύπου εταιρίας, με εξαίρεση τις κοινωνίες 

αστικού δικαίου και τις συνιδιοκτησίες, επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές 

παραδόσεις,  και επιχειρήσεις που ασκούν παράλληλα άλλη δραστηριότητα. 

  5)Οι επιχειρήσεις του ειδικού καθεστώτος μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ένταξης υπαγωγής 

στο κανονικό καθεστώς μέσα σε 30 μέρες από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία 

γίνεται η ένταξη και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση 5 ετών.

  6)Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν 

περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση, και δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής το 

φόρου των εισροών τους. Η ένταξη στο καθεστώς θεσπίζεται με αποφάσεις του Υπουργείου 

Οικονομικών και μετά την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

καθορίζεται το ετήσιο κατ' αποκοπή ποσό Φπα και ο τρόπος καταβολής του.
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Άρθρο 41:ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

  1) Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους καθώς και για την παροχή 

αγροτικών υπηρεσιών οι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς , που τους δίνει το δικαίωμα 

επιστροφής του φόρου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών που πραγματοποίησαν 

για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.

  2) Η επιστροφή αυτή ενεργείται από το δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού που 

προκύπτει με την εφαρμογή των κατ' αποκοπή συντελεστών στην αξία (αυτή που προκύπτει από τα 

τιμολόγια) των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων ή των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών τους

  3)Η  επιστροφή δεν χορηγείται σε περίπτωση που οι παραδόσεις των αγροτικών προϊόντων ή η 

παροχή των αγροτικών υπηρεσιών γίνεται σε άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό  καθεστώς ή σε 

μη υποκείμενους στο φόρο

  4) Αν κατά την διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου οι αγρότες διενεργήσουν μια από τις 

παρακάτω πράξεις, στερούνται το δικαίωμα επιστροφής του φόρου κατά την επόμενη διαχειριστική 

περίοδο. Έτσι, δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες, οι οποίοι:

i)Ασκούν  αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες τους με την μορφή 

εταιρίας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών.

ii) Πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους τα οποία έχουν επεξεργαστεί δίδοντάς τους τα 

χαρακτηριστικά βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, και μόνο για αυτά τα αγαθά ισχύει η μη 

υπαγωγή. 

iii) Ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να 

τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ.

  5) Θεωρείται ότι ασκούνται δύο δραστηριότητες από τον αγρότη σε εμπορική επιχείρηση στην 

περίπτωση που εκείνος παραδίδει προϊόντα παραγωγής του από δικό του κατάστημα καθώς και όταν 

εξάγει ή παραδίδει αγαθά προς άλλο κράτος μέλος. Για αυτή την παράδοση εκδίδεται ειδικό στοιχείο, 

όπως ορίζεται από το άρθρο 19 παρ. 2γ.

  6) Οι αγρότες μπορούν  να υποβάλλουν δήλωση στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, για να 

μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό και αντίστροφα  μέσα σε 30 μέρες από την 

έναρξη δραστηριότητας και χωρίς να μπορεί να ανακληθεί για μια πενταετία. Αν κατά την διάρκεια 

διαχειριστικής περιόδου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 τότε οι αγρότες χάνουν την 

επιστροφή φόρου από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
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  7)Οι αγρότες που μετατάσσονται είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν απογραφή, σε 

θεωρημένες καταστάσεις από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, μέσα σε δύο μήνες από την 

μετάταξή τους, η οποία περιλαμβάνει:

i) τα  αποθέματα των αγροτικών προϊόντων, όπου συμπεριλαμβάνονται όσα έχουν συλλεχθεί,    

οι      ηρτημένοι  καρποί και οι καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά συντελεστή του κατ' 

αποκοπή φόρου,

ii)τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής, όπως σπόροι, φυτοφάρμακα, και   

συναφή, κατά συντελεστή φόρου, και

iii) τα αγαθά επένδυσης (πάγια), εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της 

επιχείρησης και δεν έχει επέλθει το διάστημα πενταετίας του διακανονισμού 

Τα αποθέματα της πρώτης περίπτωσης αποτιμούνται σε τιμές πώλησης ενώ των υπόλοιπων δύο 

περιπτώσεων σε τιμές κόστους.

  8) Τα αποθέματα των αγροτικών προϊόντων θεωρούνται:

i) Ως αγορές του κανονικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου με δικαίωμα έκπτωσης του κατ' 

αποκοπή φόρου, σε τιμή πώλησης κατά τον χρόνο της μετάταξης, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη 

από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό καθεστώς, 

ii) Ως παράδοση αγαθών σε τιμή πώλησης, υποκείμενη στο φόρο με τον κατ' αποκοπή 

συντελεστή, στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς των 

αγροτών.

  9) Στην περίπτωση που γίνεται μετάταξη από το ειδικό καθεστώς των αγροτών στο κανονικό 

καθεστώς απόδοσης του φόρου, οι αγρότες δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο με τον οποίο έχουν 

επιβαρυνθεί:

i) Τα αποθέματα των πρώτων υλών της αγροτικής παραγωγής,

ii) Τα αγαθά επένδυσης για το μέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη της πενταετούς 

περιόδου του διακανονισμού.

Άρθρο 43:ΕΙΔΙΚΟ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ  ΤΑΞΙΔΙΩΝ

  1) Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών και τουριστικών περιηγήσεων εφόσον 

πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους υποκείμενους 
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στο φόρο (πχ. ξενοδοχεία), υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισμού του φόρου εφόσον αυτές τους 

οι πράξεις ενεργούνται στο όνομα των ταξιδιωτών τους. 

  2)Οι πράξεις για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης θεωρείται ενιαία παροχή 

υπηρεσίας προς τον ταξιδιώτη και φορολογείται στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι έχει σε αυτήν την 

έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Η φορολόγηση ενεργείται μόνο κατά το μέρος που οι 

ανατεθειμένες από το πρακτορείο υπηρεσίες παρέχονταν από τον υποκείμενο στο εσωτερικό της χώρας 

ή εντός της Κοινότητας. Το αντίθετο ισχύει, δηλαδή δεν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς, στην περίπτωση 

που η υπηρεσία πραγματοποιείται εκτός της Κοινότητας (όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

24 παρ. 1στ).

  3) Ως φορολογητέα αξία θεωρούμε την μεικτή αμοιβή του πρακτορείου για την ενιαία του 

υπηρεσία. Η μεικτή αμοιβή προκύπτει αν από το συνολικό ποσό καταβολής (χωρίς Φπα) του πελάτη 

αφαιρεθεί το κόστος (με Φπα) με το οποίο επιβαρύνθηκε το πρακτορείο. Στα ΤΠΥ που εκδίδονται για 

τις αμοιβές θα πρέπει ο φόρος να ενσωματώνεται στην τιμή.  

  4) Το ποσό  του φόρου που έχει επιβαρυνθεί το πρακτορείο δεν εκπίπτεται ούτε επιστρέφεται.

  5)Οι διατάξεις του άρθρου δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές των πρακτορείων ταξιδιών που 

προέρχονται από υπηρεσίες που παρέχουν αποκλειστικά ως μεσολαβητές με προμήθεια.

6) Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί 

να ορίζεται άλλος τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας.

  7) Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να επιβάλλεται στα πρακτορεία η 

υποχρέωση να τηρούν ειδικά βιβλία, λογαριασμούς ή στοιχεία για την παρακολούθηση των πράξεων 

που ενεργούν

.

Άρθρο44:ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΚΑΠΝΩΝ

  1) Στις περιπτώσεις παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής από τρίτες χώρες  

βιομηχανοποιημένων καπνών, ο φόρος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης, χωρίς Φπα .

  2)Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός όταν  τα προϊόντα 

βρίσκονται  σε θέση ανάλωσης ή κατά την διαπίστωση ελλειμμάτων. Ο φόρος καταβάλλεται μαζί με 

τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων  καπνών στις Τελωνειακές Αρχές.
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  3) Οι υπόχρεοι καταβολής του φόρου (ορίζονται βάσει του ν. 2960/01 άρθ. 101,104,111) έχουν 

το δικαίωμα να εκπίπτουν το Φπα που έχουν επιβαρυνθεί με την παράδοση, την ενδοκοινοτική 

απόκτηση ή την εισαγωγή που πραγματοποιήθηκε, κατά την εκκαθάριση του φόρου που 

πραγματοποιείται έπειτα από αίτηση φορολογίας βιομηχανικών καπνών και με βάση τα στοιχεία που 

κατέχουν το χρόνο που γίνεται η εκκαθάριση.

  4)Στα τιμολόγια παράδοσης των καπνών αυτών, ο φόρος είναι ενσωματωμένος με την τιμή και 

αναγράφεται σε αυτά μόνο η ένδειξη "μη εκπιπτόμενος".

  5) Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης βιομηχανοποιημένων καπνών δίνεται στις άμεσα 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις το δικαίωμα συμψηφισμού του φόρου, ο οποίος σε περίπτωση που δεν 

πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός  θα επιστραφεί.

6)Οι πρατηριούχοι και οι λιανοπωλητές για την παράδοση βιομηχανοποιημένων καπνών δεν 

υποχρεούνται να κάνουν δήλωση του άρθρου 38. ούτε έχουν το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου όπως 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΙΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 48:ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  1) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του 

υπόχρεου στο φόρο, είναι υπεύθυνος για την επιβολή του φόρου και την παραλαβή των δηλώσεων, 

σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 38.

  2)Ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων και εξακριβώνει τους υπόχρεους που 

δεν υπέβαλλαν δήλωση. Κατά την υποβολή της ειδικής δήλωσης του Φπα ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ 

ελέγχει την εφάπαξ καταβολή  του φόρου του ακινήτου, ο οποίος  αφού συμψηφιστεί ο φόρος εισροών 

κατά το ποσοστό που βαρύνει την μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία   και στην περίπτωση την οποία  η 

δηλούμενη αξία  υπολείπεται της αγοραίας αξίας, τότε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ελέγχει άμεσα την 

ακρίβεια της υποβαλλόμενης δήλωσης σύμφωνα με τις αξίες που ισχύουν στην φορολογία εισοδήματος 

καθώς  και το συνολικό κόστος του ακινήτου. (π.χ άδεια ανέγερσης ).Αν ο υπόχρεος δεν αποδεχτεί το 

αποτέλεσμα του έλεγχου τότε  η αξία του παραδιδόμενου ακινήτου υπόκειται στη δεσμευτική κρίση του 

Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

  3) Σε περίπτωση που τα τηρούμενα στοιχεία και βιβλία του υπόχρεου στο φόρο, αναφορικά με 

τη φορολογητέα αξία, τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις του φόρου κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή, ο 

προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ προβαίνει στον προσδιορισμό τους, κυρίως, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, 

που προκύπτουν έπειτα από έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος, τις αγορές και τις σχετικές με το Φπα 

δαπάνες, και τα συναφή στοιχεία, που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων φορολογιών από πληροφορίες 

που διαθέτει ή περιέχονται σε αυτόν. 

  4)Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται στην εγκατάσταση του υπόχρεου τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες ή αν αυτό δεν είναι εφικτό στην Δ.Ο.Υ ή και σε άλλο χώρο και χρόνο ύστερα από συνεννόηση 

των δύο προαναφερόμενων.

  5) Κατά την διάρκεια ελέγχου του υπόχρεου επιτρέπεται οποιαδήποτε έρευνα στην 

επαγγελματική έδρα, στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, καθώς και στον τόπο 

παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ

  6) Ο υπόχρεος στο φόρο  πρέπει να επιδεικνύει οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί από αυτόν καθώς 

και των προσώπων που συνδέονται με αυτόν με εργασιακή σχέση.



54

  7) Ακόμη, οι δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και λοιπές αρχές οφείλουν να παρέχουν στον 

προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ κάθε πληροφορία ή στοιχείο χρήσιμο για την διεξαγωγή του ελέγχου, εφόσον 

τους ζητηθεί ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Τα ζητούμενα στοιχεία θα 

πρέπει να αποσταλούν μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την γνωστοποίηση της πρόσκλησης.

  8)Μπορεί να οριστεί άλλος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ ή άλλη δημόσια αρχή ή τα ΕΛΤΑ ή άλλος 

πιστωτικός οργανισμός για την παραλαβή δηλώσεων  και την επιβολή του φόρου σύμφωνα  με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο  48Α: ΈΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟ ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

  1) Στις περιπτώσεις οπού ο υπόχρεος στον φόρο δεν δηλώνει ή δηλώνει ανακριβώς  μέσα στα 

λογιστικά  βιβλία του την φορολογητέα αξία, και διαπιστωθούν  ότι μέσω της μηχανογραφικής 

επεξεργασίας δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ  υπάρχουν παραβάσεις, και συνταχθούν   δελτία πληροφοριών και 

εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ τότε ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας έχει την δυνατότητα να 

εκδώσει από το γραφείο μερική πράξη προσδιορισμού του φόρου για μια ή περισσότερες φορολογικές 

περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο

  2)Τα κριτήρια και οι τεχνικές της ελεγκτικής  με βάση τις οποίες προσδιορίζονται  οι πωλήσεις 

του ελεγχόμενου επιτηδευματία καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Άρθρο  49:ΠΡΑΞΗ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1)Αφού  ολοκληρώσει τον έλεγχο ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ εκδίδει πράξη προσδιορισμού του 

φόρου για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μια διαχειριστική περίοδο αλλά 

ούτε και υποχρεούται να προσδιορίσει τον φόρο ξεχωριστά για μήνα ή τρίμηνο σε περίπτωση που ο 

προσδιορισμός του φόρου αφορά την παραπάνω περίοδο. Αν από τον έλεγχο έχει προκύψει διαφορά 

που είναι μέχρι του ποσού των 3€ τότε εκδίδεται πράξη με την οποία περαιώνεται ως ειλικρινής 

υπόθεση.

  2)Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός του φόρου με μια πράξη είναι  δυσχερής, εκδίδεται 

μερική πράξη όπου περιλαμβάνεται η φορολογητέα ύλη εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία ο 
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προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ, στην οποία πρέπει να διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη για την έκδοση 

συμπληρωματικής πράξης, όταν αυτό καταστεί δυνατό. 

  3) Όταν προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία, μετά την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης 

προσδιορισμού του φόρου, επιτρέπεται  η έκδοση συμπληρωματικής δήλωσης, εφόσον αποδειχθεί ότι 

προκύπτει φόρος μεγαλύτερος από αυτόν που αρχικά προέκυψε ή  συνοδεύεται  από δηλώσεις, έντυπα 

και καταστάσεις ανακριβή.

  4) Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή η προσφυγή κατά της συμπληρωματικής 

πράξης αφορά μόνο τη φορολογητέα ύλη που προσδιορίζεται με αυτή. 

  5) Ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων που προσδιορίζουν  το φόρο και ο τρόπο που 

καταχωρούνται στο βιβλίο καθορίζονται με αποφάσεις του  ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Άρθρο 50:ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΠΡΑΞΗ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΦΟΡΟΥ

  1) Σε περίπτωση που ο υποκείμενος παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε λανθασμένα την 

φορολογητέα αξία ή έγινε λάθος ο υπολογισμός του ποσοστού ή των εκπτώσεων και αυτό φαίνεται από 

τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του, τότε ο προϊστάμενος στην Δ.Ο.Υ. μπορεί να εκδώσει προσωρινή 

πράξη προσδιορισμού του φόρου, για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή ακόμη και για 

ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.

  2)Όταν ο υπόχρεος στο φόρο δεν  υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ  για κάποια 

φορολογική περίοδο τότε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να εκδώσει προσωρινή πράξη 

προσδιορισμού του φόρου με την οποία προβαίνει στον προσδιορισμό της  φορολογητέας αξίας 

σύμφωνα με τα δεδομένα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχει καταθέσει ο υπόχρεος  στην 

υπηρεσία τις τρείς προηγούμενες φορολογικές περιόδους. Ως φορολογητέα  πράξη, ανά συντελεστή 

φόρου λαμβάνονται οι αντίστοιχοι μέσοι όροι που  που προκύπτουν από τις  περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ 

που έχουν  κατατεθεί  Όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν εποχιακά τότε ο φόρος προσδιορίζεται  με 

βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου  του προηγούμενου έτους προσαυξημένος κατά 15%.

  3) Η φορολογητέα αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του 

υποκείμενου στο φόρο, καθώς και ο αναλογούν φόρος, οι εκπτώσεις και ο πρόσθετος φόρος, είναι τα 

στοιχεία που αναγράφονται στην προσωρινή πράξη.

  4) Όταν ο υπόχρεος στο φόρο αμφισβητήσει την ορθότητα της προσωρινής πράξης, τότε 

μπορεί να καταφύγει στην προσφυγή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναστέλλεται η βεβαίωση και η 

είσπραξη του φόρου που οφείλεται, καθώς και ότι οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται αποτελούν 
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προσωρινό δεδικασμένο και δεν έχουν καμία επιρροή στα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου ούτε και 

την ενδεχόμενη κύρια δίκη. 

  5)Όταν προκύψει  ο τελικός φόρος θα αφαιρεθεί  ο φόρος της  προσωρινής πράξης βεβαίωσης.

Άρθρο 51:ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΑΞΕΩΝ

   Οι πράξεις προσδιορισμού του Φπα που εκδίδονται βάση των άρθρων 49 και 50 

κοινοποιούνται στον υπόχρεο με τα σχετικά αποδεικτικά, δηλαδή την έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κώδικα διοικητικής δικονομίας. Στην περίπτωση που η υπόθεση αποδειχθεί ως ειλικρινής 

κατά την περαίωσή της δεν απαιτείται κανένα αποδεικτικό ελέγχου, αλλά γνωστοποιείται στον υπόχρεο 

με απλή ταχυδρομική επιστολή.

Άρθρο 52:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΥΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΑΣ

  1) Με αυτό το άρθρο καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της διοικητικής  επίλυσης 

της διαφοράς των πράξεων προσδιορισμού του Φπα. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος του οποίου εις 

βάρος του έχει εκδοθεί ανειλικρινής πράξη ή πράξη επιβολής προστίμου, τότε έχει το δικαίωμα να 

αμφισβητήσει την ορθότητα της πράξης αυτής και να υποβάλλει αίτηση για διοικητική επίλυση της 

διαφοράς.

  2) Αυτή υποβάλλεται με το δικόγραφο της προσφυγής ή με ιδιαίτερη αίτηση (μέσα στην 

προθεσμία υποβολής)και πρέπει να προηγείται της προσφυγής. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται 

αποδεικτικά στοιχεία  και αναπτύσσονται οι ισχυρισμοί του υπόχρεου.  Με την πραγματοποίηση της 

αίτησης αυτής αναστέλλεται η προθεσμία άσκησης της προσφυγής, χωρίς να υπολογίζεται η μέρα 

υποβολής της αίτησης και συνεχίζεται από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, 

της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς. 

  3)Αφού εκτιμήσει ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ όλα τα συναφή με την υπόθεση 

στοιχεία, είτε προφορικά είτε γραπτά, θα κρίνει αν το αίτημα  είναι βάσιμο εν όλω ή εν μέρει και θα 

αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην ακύρωση ή τροποποίηση ή διαγραφή μερικών στοιχείων 

προσδιορισμού  του φόρου ή στον περιορισμό αυτού.

  4) Αν οι απόψεις του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ και του υπόχρεου συμβαδίσουν, συντάσσεται 

και υπογράφεται από τους δύο που αναφέρθηκαν πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το 

οποίο έχει θέση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και η διαφορά επιλύεται όπως έχει συμφωνηθεί. Το 
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αντίγραφο του πρακτικού αυτού που δίδεται στον υπόχρεο λειτουργεί ως ατομική ειδοποίηση σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 άρθ.4. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάργησης της δίκης 

(διατάξεις ν.δ. 4600/1966).

  5) Η διοικητική επίλυση της διαφοράς μπορεί να γίνει από ειδικό πληρεξούσιο αν αυτός 

καταθέσει  

   6) Ο τύπος και το περιεχόμενο του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς καθορίζεται 

με απόφαση του  ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Άρθρο 53:ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

  1)Η βεβαίωση του φόρου γίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στο όνομα του 

υπόχρεου με βάση:

i) Τις δηλώσεις που υποβάλλει, θα  πρέπει  να  καταβληθεί  όλο το ποσό του φόρου  μαζί με την 

υποβολή της δήλωσης, διαφορετικά θα βεβαιωθεί με τον κύριο φόρο και η ανάλογη προσαύξηση. 

ii)Τις πράξεις προσδιορισμού του φόρου με την προϋπόθεση ότι έχουν οριστικοποιηθεί με 

διοικητική επίλυση της διαφοράς ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής.

iii)Τις οριστικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων  ή πρακτικών δικαστικού 

συμβιβασμού.  Για να  βεβαιωθεί ο φόρος θα πρέπει, στο διάστημα 2 μηνών από την λήξη του μήνα και 

όχι πάνω από τριετία από το τέλος του έτους που αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης, να συνταχθεί ο 

χρηματικός κατάλογος . Η παράλειψη αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

  2)Στην περίπτωση που ασκήθηκε στον υπόχρεο εμπρόθεσμη προσφυγή και δεν επιτεύχθηκε 

διοικητική επίλυση της διαφοράς, γίνεται απευθείας από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 

βεβαίωση του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου.

  3)Η διαδικασία βεβαίωσης και ταμειακά του ποσοστού του αμφισβητούμενου κύριου και 

πρόσθετου  φόρου ολοκληρώνεται παρά την αναστολή  που δίνεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 

200 ως 205 του ν. 2717/1999.

  4) Σε περίπτωση που μετά την βεβαίωση του φόρου αποδειχθεί ότι  δεν οφείλεται  φόρος  

αλλά έχει ήδη καταβληθεί τότε αυτός ο φόρος εκπίπτεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.
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  5)Ο  τύπος, το περιεχόμενο και  τρόπος σύνταξης του χρηματικού καταλόγου καθώς και οι 

αρχές ή οι τράπεζες που θα εισπράττουν εκτός από τις Δ.Ο.Υ. φόρους καθορίζεται  με απόφαση του 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 56:ΑΚΥΡΩΣΗ  Ή  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1) Για την ακύρωση ή την τροποποίηση οριστικής φορολογικής εγγραφής εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις του ν. 2238/1994 άρθ. 75.(ΦΕΚ 151Α)

  2) Ειδικότερα, μπορεί να ακυρωθεί η πράξη προσδιοριζόμενου φόρου εξαιτίας προσφυγής ή 

επίτευξης διοικητικής επίλυσης διαφοράς  για έναν από τους παρακάτω λόγους:

i)σε περίπτωση ματαίωσης συμβολαίου,

ii)σε περίπτωση διόρθωσης στοιχείων που δηλώθηκαν λανθασμένα στην ειδική δήλωση εκτός  

του  φόρου των εισροών, πριν την υπογραφή του συμβολαίου.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ  αποφασίζει την ακύρωση εφόσον έχει  γίνει η κατάλληλη αίτηση 

από τον υποκείμενο, καθώς και έχει  προσκομίσει το πρωτότυπο της ειδικής δήλωσης, με την βεβαίωση 

του συμβολαιογράφου ότι δεν έχει γίνει η μεταβίβαση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑ:ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58:ΑΠΟΡΡΗΤΟ

  1) Οι δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις ελέγχου και οι πράξεις προσδιορισμού 

του φόρου είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, 

συμπεριλαμβανομένου και άλλων Δημόσιων Αρχών, Αστυνομίας, κτλ. 

  2)Οι δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογούσα αρχή εξυπηρετούν αποκλειστικά 

φορολογικούς σκοπούς και για αυτό η δίωξη του υπόχρεου για αγορανομική παράβαση δεν μπορεί να 

στηριχτεί στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις.

  3) Όσοι εμπλέκονται και κατά συνέπεια γνωρίζουν τις συναλλαγές που υπάγονται σε Φπα, 

είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το απόρρητο των συναλλαγών αυτών. Αυτό ισχύει και για τους 

δημόσιους υπαλλήλους (π.χ. εφοριακούς, τελωνειακούς )που συμπράττουν στην εφαρμογή των 

διατάξεων του κώδικα Φπα.

  4) Το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων μπορεί να παρακαμφτεί σε ορισμένες περιπτώσεις 

ειδικών νόμων που προβλέπουν παρεκκλίσεις από το απόρρητο και αφορούν τη φορολογία 

εισοδήματος.

Άρθρο 59:ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Τα διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται στην επιβολή του φόρου εισοδήματος ισχύουν και 

για την εφαρμογή του ΦΠΑ εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΟΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΆ 
ΚΛΑΔΟ)

Σύμφωνα με την άποψη της Γενικής Συνομοσπονδίας  Βιοτεχνών-Εμπόρων (Γ.Σ.Β.Ε) η αύξηση του      

ΦΠΑ στην ελληνική οικονομία θα έχει τραγικές επιπτώσεις. Στην  ανακοίνωση της αναφέρει ότι  η 

αύξηση θα έχει καταστροφικές συνέπειες, θα ελαχιστοποιήσει τις προοπτικές ανάκαμψης και ανάπτυξης 

και θα οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στην χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών  αγαθών-υπηρεσιών.

  Επίσης θα περιορίσει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και κυρίως  των μικρών-

οικογενειακών επιχειρήσεων,  θα επηρεάσει  τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα της ελληνικής 

κοινωνίας  και θα νεκρώσει την αγορά με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και των λουκέτων των 

επιχειρήσεων. Στην συνέχεια  παραθέτω τις επιπτώσεις από την αύξηση του ΦΠΑ σε ορισμένους 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας: 

1) ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο αγροτικός κλάδος αντιμετωπίζει από την  μια πλευρά σοβαρά προβλήματα λόγω των υψηλών 

τιμών που στοιχίζουν τα αγροτικά εφόδια και οι ζωοτροφές  και από την άλλη  η κυβέρνηση μειώνει 

την επιστροφή ΦΠΑ του  ειδικού καθεστώτος και τον ειδικό φόρο πετρελαίου ο οποίος είναι διπλάσιος 

της τιμής του. Ακόμη η ελληνική κυβέρνηση πούλησε την ATE BANK και άφησε εντελώς 

απροστάτευτους τους  αγρότες και τους κτηνοτρόφους, χωρίς να μπορούν να πάρουν δάνεια που θα 

τους διευκόλυναν και θα τους βοηθούσαν  να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους ,αύξησε το ηλεκτρικό 

ρεύμα και παράλληλα κατήργησε την επιδότηση  ποτίσματος των καλλιεργειών και γενικότερα 

αυξήθηκε πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων, ενώ με το νέο φορολογικό 

νομοσχέδιο προωθείται η τήρηση λογιστικών βιβλίων με τρόπο φορολόγησης ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ.

2) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σύμφωνα με άρθρα εφημερίδων ο κλάδος του  αυτοκίνητου καταγράφει σημαντική μείωση  πωλήσεων. 

Η δημοσίευση της αύξησης του ΦΠΑ  έστρεψε τους αγοραστές κυρίως στην αγορά των 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Έχουν μειωθεί οι εκθέσεις και τα σαλόνια αυτοκινήτου λόγω του υψηλού κόστους 
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διοργάνωσης και της μειωμένης  επισκεψιμότητας σε ποσοστό 60% παρόλο  που οι αντιπρόσωποι 

κάνουν προσφορές, δελεαστικές τιμές και παρέχουν υπηρεσίες  aftersales  προκειμένου να 

προσελκύσουν αγοραστές .Παρόλα αυτά η μείωση των παραγγελιών των αυτοκινήτων στις 

αντιπροσωπείες  κυμαίνεται από 40% μέχρι 80%. Ταυτόχρονα οι ελληνικές τράπεζες δεν δανειοδοτούν 

ούτε τους ιδιώτες για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, ούτε τους επιχειρηματίες για την αγορά 

επαγγελματικών αυτοκινήτων γεγονός που οδηγεί στην τεράστια πτώση του τζίρου των 

αυτοβιομηχανιών.

3) ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου το Ελληνικό Εμπόριο δέχεται 

δραματικές μειώσεις καταναλωτικών αγαθών εξαιτίας των ακριβών αγαθών-υπηρεσιών από τους 

προμηθευτές των επιχειρήσεων. Η αύξηση του ΦΠΑ έχει οδηγήσει στην μείωση των πωλήσεων  που 

βρίσκονται με φουσκωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα εμπορικά καταστήματα, στα εμπορικά 

κέντρα, στις  ενδοκοινοτικές συναλλαγές αλλά  και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η πιο πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μέσα στο 2011 έκλεισαν στην   Ελλάδα  67.000 επιχειρήσεις 

ενώ μέσα στο 2012 αναμένεται να κλείσουν περίπου 63.000 επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την 

γενικότερη οικονομική κρίση. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να  γίνει στους κλάδους  ένδυσης και 

υπόδησης που από την μεριά  έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες  με χαμηλές τιμές, προσφορές   και 

μεγάλες περιόδους  εκπτώσεων ( π.χ. 3 φορές το χρόνο, 20ήμερα  προσφορών κ.α ) και  από  την άλλη 

μεριά αγοράζουν μεγάλες  ποικιλίες  εμπορευμάτων που είναι απαραίτητα λόγω μόδας και με την 

αλλαγή της παραμένουν απούλητα και αδιάθετα. Γενικά  η  επιβολή  αυξημένων συντελεστών που έχει 

υιοθετήσει η  Ελλάδα οδηγεί στην μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων,  στην  δυσκολία αποπληρωμής 

των υποχρεώσεων τους και  στην μείωση της κατανάλωσης αγαθών-υπηρεσιών από ένα μεγάλο 

κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού .

4α)  Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που δέχτηκε σοβαρό πλήγμα 

από την αύξηση του ΦΠΑ είναι ο κλάδος της εστίασης. Δέχτηκε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης από 

13% σε 23%  λόγω  της αύξησης των τιμών γεγονός που είχε   σαν αποτέλεσμα την σημαντικότατη 

απώλεια θέσεων εργασίας,  χάθηκαν 30.000 θέσεις εργασίας και κατά συνέπεια στην μείωση των 
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κρατικών εσόδων από την μείωση εισφορών στο ΙΚΑ, την δραματική πτώση του τζίρου  σε ποσοστό 

40%  εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης που επηρεάζεται από  την αγοραστική δύναμη των 

καταναλωτών  και το λουκέτο των επιχειρήσεων 

  Ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ  δήλωσε ότι η κατάσταση στο χώρο της εστίασης  είναι 

δραματική λόγω της συνεχόμενης αύξησης του ΦΠΑ ,οδηγεί στην νέκρωση της αγοράς καθώς και στην 

δημιουργία αρνητικής ψυχολογίας στον ελληνικό πληθυσμό ο οποίος θεωρεί την έξοδο του σε ένα 

εστιατόριο ακριβή και γι’ αυτό έχει περιορίσει τις εξόδους του σε χώρους εστίασης γενικά. Σύμφωνα με 

μια πρόσφατη έρευνα 8 στους 10 Έλληνες  έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές τους συνήθειες ,έχουν 

μειώσει τις εξόδους τους και σιγά-σιγά θα περιορίσουν τα γεύματα εκτός σπιτιού παγιώνοντας αυτή την 

τάση.(Έρευνα Nielsen 2011)

  Από την πλευρά των επαγγελματιών είναι κρίσιμη η κατάσταση, προσπαθούν να 

προσελκύσουν πελάτες με χαμηλές τιμές, προσφορές που τις περισσότερες φορές σημαίνει και χαμηλή 

ποιότητα των αγαθών που προσφέρουν  οι χώροι  εστίασης ,δεν μπορούν να αποδώσουν  το ΦΠΑ, δεν 

κόβουν αποδείξεις με αποτέλεσμα την αύξηση της φοροδιαφυγής και από την άλλη μεριά οι πελάτες 

διαπραγματεύονται τις τιμές και  προτιμούν να μην λάβουν απόδειξη και  πληρώσουν περισσότερο  

ΦΠΑ.

  Τα  κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν την απόφαση της αύξησης του ΦΠΑ  εγκληματική  

ενέργεια για την εστίαση για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο   η απόφαση 

αυτή  απεμπολεί  το δικαίωμα  που  είχαμε εξασφαλίσει  με την συνθήκη προσχώρησης στην ΕΟΚ το 

1981 για ΜΕΙΩΜΈΝΟ ΦΠΑ στην εστίαση.

Αντίθετα με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περισσότερες χώρες 

μειώνουν το ΦΠΑ στην εστίαση γεγονός που έχει θεαματικά αποτελέσματα. Η Ιρλανδία μείωσε το 

ΦΠΑ από   το 13% στο 9% ενώ η Γαλλία τον μείωσε από 19,6% σε 5,5% με αποτέλεσμα την αύξηση 

της απασχόλησης κατά 40.000 θέσεις εργασίας και κατά συνέπεια και των κρατικών εσόδων από την 

αύξηση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο ΦΠΑ κατά μέσο όρο στην εστίαση  σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες που είναι κάτω κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες :



63

Ανταγωνιστικές χώρες με χαμηλότερο ΦΠΑ στην 

εστίαση

ΧΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   

ΦΠΑ

ΣΥΝΤΕΛ

ΕΣΤΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΙΤΑΛΙ

Α

20% 10%

ΙΣΠΑΝ

ΙΑ

18% 8%

ΚΥΠΡ

ΟΣ

15% 8%

ΓΑΛΛΙ

Α

19,60% 5,5,%

ΠΟΡΤΟ

ΓΑΛΙΑ

23% 13%

ΤΟΥΡΚ

ΙΑ

18% 8%

ΕΛΛΑ

ΔΑ

23% 13%

Με βάση τον παραπάνω πίνακα η Ελλάδα έχει

τους υψηλότερους συντελεστές του ΦΠΑ στην εστίαση

4β) Ο ΚΛΑΔΟΣ  ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η αύξηση του ΦΠΑ δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τον κλάδο επώνυμων καταστημάτων 

εστίασης. Δυσβάσταχτες είναι οι επιπτώσεις από την αύξηση του ΦΠΑ σύμφωνα με τους εκπροσώπους 

του Συνδέσμου Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (Goody's, Everest, TGI Friday's, 

Γρηγόρης, KFC, McDonald's, Flocafe, Φούρνοι Βενέτη, Απολλώνιον, Pizza Hut, Pizza Fan, Coffee 

Time κ.λπ.). Πρόκειται για 28 επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου της εστίασης  

και κλείνουν καταστήματα  επώνυμων οργανωμένων  αλυσίδων εστίασης, καθώς δεν αντέχουν το 

βάρος της αύξησης του ΦΠΑ  σε  23%..Έχουν ήδη κλείσει πολλά καταστήματα μέσα στο 2011 και  για 

το 2012  αναμένεται, αν δεν μειωθεί ο ΦΠΑ σε συνδυασμό με την φορολογία εισοδήματος να χάσουν 
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συγχρόνως τη δουλειά τους περισσότεροι από 20.000 εργαζόμενοι. Τα καταστήματα έχουν κατακόρυφη 

πτώση του τζίρου τους μέχρι 40% σε ορισμένες περιπτώσεις, απολύουν προσωπικό για να προσλάβουν 

ανασφάλιστους υπαλλήλους ,δεν εκδίδουν αποδείξεις και η φοροδιαφυγή έχει εκτιναχθεί στα ύψη με 

αποτέλεσμα να χάνονται από τα κρατικά ταμεία πολλά εκατομμύρια ευρώ. Τα επώνυμα καταστήματα 

είναι από τις πιο κερδοφόρες και συνεπείς επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας, πληρώνουν  όλες τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις  και διαθέτουν προϋποθέσεις  ανάπτυξης και 

απασχόλησης γεγονός που θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τους υπουργούς Οικονομικών.

5) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η κινητή τηλεφωνία κατέχει την πρώτη θέση με έσοδα που 

φτάνουν μέχρι τα 4,5 δισεκατομμύρια και παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής 

οικονομίας. Σύμφωνα  με μια μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η αύξηση του ΦΠΑ στα 

προϊόντα της κινητής τηλεφωνίας φαίνεται ότι πλήττει σοβαρά τον κλάδο.

   Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με την υψηλότερη φορολογία (φπα και τέλη συνδρομητών ) 

από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι  Έλληνες κατά κεφαλή πληρώνουν συνολικά την 

ακριβότερη κινητή τηλεφωνία. 

   Όλα  αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι συνδρομητές ,να εντάσσονται σε χαμηλά 

πακέτα, να μειώνεται σημαντικά ο τζίρος  τους, να κλείνουν επώνυμα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας   

και γενικά να δημιουργείται ένα αρνητικό κλίμα για την ελληνική οικονομία. Παρόλα αυτά τα 

καταστήματα κινητής τηλεφωνίας προσελκύουν πελάτες με μειώσεις τιμών, με χαμηλά πακέτα 

προσφορών και με δαπάνες έξυπνων και πρωτότυπων διαφημίσεων.

6) Ο  ΚΛΑΔΟΣ  ΤΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Αρνητικές  είναι οι επιπτώσεις από την αύξηση του ΦΠΑ στην τουριστική οικονομία σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΕΤΕ). Η 

ανακοίνωση αναφέρει ότι η αύξηση του ΦΠΑ θα επιβαρύνει δραματικά το ήδη υψηλό κόστος 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα επιφέρει αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα και πέρα από θα 

επηρεάσει και μια σειρά δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από τον τουρισμό θα αυξήσει την ανεργία. 

Ακόμη θα οδηγήσει σε μείωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού λόγω της αύξησης 

των τιμών των καταλυμάτων, των χώρων εστίασης, των χώρων ψυχαγωγίας και διασκέδασης και 
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γενικότερα στο συνολικό κόστος  των διακοπών στην Ελλάδα 

7) Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΛΑΔΟΣ 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του οικονομολόγου Αντώνη Τορτοπίδη η σημερινή ύφεση της 

οικοδομικής δραστηριότητας είναι  η χειρότερη  των τελευταίων 30 ετών και πιθανόν να ακολουθήσει 

ανάλογη πορεία με την ύφεση του 1979-84, καθώς έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτήν. Ο ΦΠΑ στα 

ακίνητα μπαίνει την 01/01/2006.  Πριν το 2006 όλοι οι Έλληνες έτρεχαν να αγοράσουν σπίτια, για να 

μην πληρώσουν φπα, παίρνοντας δάνεια χωρίς να γνωρίζουν  τις επιπτώσεις, κάνοντας ακόμη και 

πολιτικούς  γάμους για να μπορέσουν  να πάρουν περισσότερα χρήματα πληρώνοντας συχνά υψηλά 

επιτόκια λόγω της υπέρογκης ζήτησης. Εκ’ των υστέρων αποδείχθηκε ότι χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά 

ενώ αρχικά απαλλάχθηκαν από τον ΦΠΑ, στην συνέχεια πλήρωσαν σε απίστευτα υψηλές τιμές τα 

ακίνητα και εγκλωβίστηκαν σε δάνεια με  αποπληρωμή πολλών ετών. 

  Αμέσως μετά το ισχύον καθεστώς του ΦΠΑ έμειναν στις κατασκευαστικές εταιρίες και στους 

εργολάβους εκατομμύρια  νεόδμητα και απούλητα  ακίνητα. Για να μπορέσουν  να πουλήσουν τα  

ακίνητα θα πρέπει να περάσουν πέντε χρόνια από την έκδοση οικοδομικής άδειας γιατί μετά το πέρας 

της πενταετίας τα ακίνητα θεωρούνται μεταχειρισμένα και έχουν το δικαίωμα οι ίδιοι οι κατασκευαστές 

να πληρώσουν το ΦΠΑ, που θα πλήρωνε κανονικά ο πελάτης τους. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα 

πληρώνουν από την τσέπη τους τα χρήματα για την κατασκευή και για το ΦΠΑ αλλά θα πρέπει να 

ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα τα εισπράξουν από τους μελλοντικούς τους πελάτες.

  Ουσιαστικά οι κατασκευαστικές εταιρίες και οι εργολάβοι έχουν εγκλωβιστεί από την μια 

μεριά λόγω της αύξησης του ΦΠΑ και από την άλλη μεριά   οι ελληνικές κυβερνήσεις με τους 

συνεχόμενους φόρους  στα ακίνητα ( όπως Ε.Τ.Α.Κ , Ε.Τ.Η.Δ.Ε ) σε συνδυασμό με την οικονομική 

κρίση, και τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας  δεν μπορεί να αναθερμάνει  την αγορά της οικοδομής ενώ οι 

τράπεζες έχουν περιορίσει ή συχνά πάψει να δίνουν στεγαστικά δάνεια.

  Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα δύο χρόνια η έκδοση αδειών νέων οικοδομών (και με μικρή 

χρονική υστέρηση και η οικοδομική δραστηριότητα) θα υποχωρήσει περαιτέρω κατά 20%, κάτω από τα 

χαμηλά ήδη επίπεδα του 2008. Στα επόμενα πέντε χρόνια μετά το 2010, θα ανακτήσει το μισό περίπου 

των απωλειών, φτάνοντας το 2015 σε άδειες νέων οικοδομών  δηλαδή στο 70%-75% του αντίστοιχου 

μεγέθους-ρεκόρ που επιτεύχθηκε το 2005.
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   Όλη αυτή η κατάσταση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία γιατί  υπάρχει 

αλληλεπίδραση και συσχέτιση μεταξύ οικοδομικής και συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και 

ΑΕΠ. Χρησιμοποιώντας ένα απλό μοντέλο, εκτιμάται ότι θα υπάρξει καθήλωση του ΑΕΠ σε χαμηλούς, 

μηδενικούς ή και ελαφρά αρνητικούς ρυθμούς στην περίοδο έως το 2011.

   Ως αποτέλεσμα της ύφεσης στο κατασκευαστικό  κλάδο  το 2009-2010 θα χαθούν από 40.000 

θέσεις απασχόλησης στην οικοδομή κάθε χρόνο. Οι συνολικές απώλειες θέσεων απασχόλησης έως το 

2011 θα ξεπεράσουν τις 100.000. Οι μισθοί και τα εισοδήματα στον τομέα θα μειώνονται με ρυθμό 1 

δις. € κάθε χρόνο στην περίοδο 2009-2010.

   Ο κύκλος εργασιών των οικοδομικών επιχειρήσεων θα μειωθεί περισσότερο από 3 δις. €, ενώ 

των  επιχειρήσεων οικοδομικών υλικών κατά περίπου 1,5 δις. € ετησίως στην περίοδο 2009-2010.

Συνακόλουθα, ιδιαίτερα από τον οικοδομικό κλάδο αναμένεται η επίδραση του ΦΠΑ να έχει σημαντική 

επίδραση στα δημόσια οικονομικά. Το ταμείο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και εν πολλοίς το 

έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, θα επιβαρυνθεί από:

i)μείωση εσόδων ΦΠΑ στην οικοδομή,

ii)μείωση εσόδων φόρου εισοδήματος, λόγω περιορισμού μισθών και εισοδημάτων στην οικοδομή,

iii)μείωση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, λόγω περιορισμού της απασχόλησης στην οικοδομή,

iv) αύξηση των επιδομάτων ανεργίας για τους ανέργους στον τομέα της οικοδομής.

Η συνολική άμεση επίπτωση στα δημόσια οικονομικά από αυτές τις επιβαρύνσεις υπολογίζεται 

ότι θα πλησιάσει το 1,5 δις. € τόσο το 2009 όσο και το 2010. Σωρευτικά έως το 2011 η επιβάρυνση θα 

είναι της τάξεως των 3 δις. €.Παρακάτω παραθέτω κάποια στατιστικά στοιχεία στα οποία φαίνονται οι 

σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στα εισοδήματα στον οικοδομικό κλάδο
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Οι μισθοί και τα εισοδήματα από την οικοδομή θα μειώνονται με ρυθμό της τάξεως του 1 δις. € 

κάθε χρόνο στην περίοδο 2009-2010.

Ο κύκλος εργασιών των οικοδομικών επιχειρήσεων θα μειωθεί περισσότερο από 3 δις. € 

κάθε χρόνο την περίοδο 2009-2010.

Τέλος, για την ολοκληρωμένη επίδραση της αύξησης του ΦΠΑ κρίθηκε αναγκαίο να 

αναφερθούμε ξεχωριστά στα Νησιά του Αιγαίου. Η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ θα 

οδηγήσει σε δραματική κατάσταση το κόστος ζωής των κατοίκων των νησιών δηλαδή στην 

αύξηση κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων, πρώτων υλών  και παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς 

και στην μείωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων με  αποτέλεσμα  την 

πτώση του τουρισμού ,την μείωση αεροπορικών δρομολογίων και πλοίων αντίστοιχα, την πτώση 

του τζίρου των επιχειρήσεων,το κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της 

κατο μμύρια €

Εκτίμηση μεταβολής μισθών και εισοδημάτων από την οικοδομή έναντι 

Το 2009-2010 θα χαθούν από 40.000 θέσεις απασχόλησης στην οικοδομή κάθε χρόνο. Οι 
συνολικές απώλειες θέσεων απασχόλησης έως το 2011 θα ξεπεράσουν τις 100.000

Εκτίμηση απώλειας θέσεων εργασίας στην οικοδομή 2009-2015

ι     ι Ετήσια Αθροιστική
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ανεργίας και την  συρρίκνωση των τοπικών οικονομιών. Ταυτόχρονα θα αυξηθεί σε μεγάλα 

ποσοστά η παραοικονομία που σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ ενώ η Ελλάδα έχει τους 

υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει  και  τα  

υψηλότερα  ποσοστά  παραοικονομίας.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΡΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σήμερα που η Ελλάδα έχει τόσο σημαντικά προβλήματα από την οικονομική κρίση, η αύξηση του 

ΦΠΑ ήταν η χαριστική βολή για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όλοι οι κλάδοι τα τελευταία χρόνια 

αντιμετωπίζουν  σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κυρίαρχο πρόβλημα  των επιχειρήσεων είναι η 

έλλειψη ρευστότητας. Ακόμη προβλήματα υπάρχουν λόγω της αύξησης της ανεργίας και της 

μικρότερης καταβολής εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία που οδηγεί  στην μείωση των κρατικών 

εσόδων  και κατά συνέπεια στην χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών. Από την μείωση των 

πωλήσεων και κατά συνέπεια την  πτώση του τζίρου έχουμε μεγάλο αριθμό λουκέτων των 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων 

τους όπως πληρωμή μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών, ενοικίων, φπα γεγονός που έχει σαν 

αποτέλεσμα να μην μπορεί το ελληνικό κράτος  να εισπράξει τους φόρους των επιχειρήσεων. Οι 

ελληνικές τράπεζες δεν δανειοδοτούν ούτε τους ιδιώτες, ούτε τους επιχειρηματίες, ο τουρισμός 

δέχεται μεγάλα πλήγματα από το υψηλό κόστος στις τιμές των ξενοδοχείων και των 

καταλυμάτων, αναγκάζονται οι ξενοδοχειακές μονάδες να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές, 

συρρικνώνονται οι τοπικές κοινωνίες των νησιών, αυξάνεται το κόστος μεταφοράς αγαθών και 

υπηρεσιών και μειώνεται ο αριθμός των τουριστών. Ο κλάδος των αυτοκινήτων σημειώνει 
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τραγική μείωση  των πωλήσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα 

αφού δεν πωλούνται διαμερίσματα σχεδόν καθόλου, ο κλάδος της εστίασης με την μεγαλύτερη 

αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 23% έχει δεχτεί δυσβάσταχτες συνέπειες με τα καταστήματα να 

κλείνουν το ένα μετά το άλλο  καθώς και τα καταστήματα επώνυμων αλυσίδων εστίασης και 

ψυχαγωγίας.

   Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να 

προτείνει την μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη της 

οικονομίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αυξήσουν  τις πωλήσεις τους, και την ρευστότητα τους, 

θα μειωθεί η ανεργία και αυξηθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών εισφορών  και κατά συνέπεια τα 

δημόσια έσοδα. Οι έλληνες επιχειρηματίες  θεωρούν ότι σύντομα η ελληνική οικονομία θα 

οδηγηθεί σε ανοδική πορεία γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα την  οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της  χώρας, την αύξηση του τουρισμού, της αγροτικής παραγωγής, των πωλήσεων των 

αυτοβιομηχανιών, και γενικότερα την μείωση των λουκέτων των επιχειρήσεων σε όλους τους 

κλάδους της ελληνικής κοινωνίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φ1  Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
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Φ2  Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
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Φ4  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων 
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Φ5  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων 

υπηρεσιών
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