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Σκοπό; των ρυθμίσεων των παραγράφων 2 και 3. με 
τι; οποίες όλες οι παραπάνω πράξεις χαρακτηρίζονται ως 
παραδόσεις αγαθών, είναι η .αποφυγή αμφισβητήσεων και 
αμφιβολιών ως προς το χαρακτηρισμό τους και η ομοιό
μορφη φορολογική τους αντιμετώπιση.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άοθρου 
γίνεται ειδική μεταχείριση στις περιπτώσεις της μεταβί
βασης. με οποιαδήποτε αιτία, ολόκληρης επιχείρησης ή 
κλάδου επιχείρησης ή ενός μέρους αυτής. Έτσι, οι περιπτώ
σεις αυτές δε θεωρούνται ως παράδοση αγαθών, με την 
προϋπόθεση όμως ότι το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η 
μεταβίβαση συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η διευκόλυνση της οικο
νομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και η αποφυγή 
γραφειοκρατικών διατυπώσεων για καταβολή φόρων, οι 
οποίοι σε τελική ανάλυση θα καταβληθούν σε επόμενα στά
δια συναλλαγής.

Άρθρο .6.
Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 καθορίζει 

την έννοια της παράδοσης ακινήτων, που είναι πράξη φορο
λογητέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. Έτσι 
θεσπίζεται, ότι στο φόρο προστιθέμενης αξίας υπάγεται 
η μεταβίβαση της κυριότητας καινούργιων χτισμάτων και 
κάθε είδους κατασκευών που συνδέονται με το έδαφος κατά 
τρόπο σταθερό και μόνιμο, καθώς επίσης και του οικοπέδου 
που μεταβιβάζεται μαζί με τα καινούργια αυτά κτίσματα.

Ως καινούργια κτίσματα θεωρούνται αυτά που δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη μετα
βίβασή τους.

Εκτός από τις μεταβιβάσεις ακινήτων, στο φόρο υπά
γονται και ορισμένες άλλες πράξεις επί ακινήτων που ανα- 
φέοονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και θεωρούνται 
κατά πλάσμα του νόμου ως παράδοση ακινήτων. Τέτοιες 
πράξεις είναι η μεταβίβαση της* ψιλής κυριότητας καινούρ
γιων ακινήτων, η εκτέλεση διαφόρων εργασιών στα ακί
νητα με σχέση μίσθωσης έργου κλπ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 καταργείται ο φόρος 
μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις που επιβάλλεται 
ο φόρος ο οποίος εισάγεται με το προτεινόμενο σχέδιο 
νόμου.

Άρθρο 7.
Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου θεσπίζεται παρέκκλιση 

από τον κανόνα της περίπτωσης α' του άρθρου 2. βάσει 
του οποίου απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας 
πράςης στο φόρο προστιθέμενης αξίας είναι να γίνεται από 
επαχθή και όχι από χαριστική αιτία. Έτσι, εξο
μοιώνονται με παράδοση αγαθυδν και επομένως Φορολο
γούνται. ορισμένες πράξεις αν και γίνονται χωρίς αντάλλαγ- 
μ-α.

Ιυιόικστερα. με την πρώτη παράγραφο του εν λ.όγω άρθρου 
ορίζεται ότι αποτελεί παράδοση και επομένως φορολογητέα 
πράξη, η διάθεση από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της 
επιχείρησής του για την εξυπηρέτηση αναγκών της, όταν 
για τα αγαθά αυτά δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης 
του φόρου εισροών. Τέτοια αγαθά είναι ορισμένα επιβατικά 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, οινοπνευματώδη ποτά κ.λ,.π.

Στη δεύτερη παράγραφο χναφέρονται περιοριστικά ορι
σμένε; πράξεις διάθεσης αγαθών της επιχείρησης που γί
νονται χωρίς αντάλλαγμα, οι οποίες θεωρούνται ως παρα
δόσεις αγαθών και φορολογούνται. Κύριο χαρακτηριστικό 
των πράξεων αυτών είναι ότι η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
έκπτωσης του φόρου των εισροών με τον οποίο έχουν επι
βαρυνθεί τα αγαθά αυτά.

Οι λόγοι που συνηγόρησαν για τη θέσπιση της ανωτέρω 
παρέκκλισης είναι αφενός η διασφάλιση των εσόδων του 
Δημοσίου και αφετέρου η εξασφάλιση της φορολογικής 
ισότητας μεταξύ εκείνων που προμηθεύονται με αντάλλαγμα 
τα αγαθά από τρίτους και εκείνων που τα προμηθεύονται 
δωρεάν από τη δική τους επιχείρηση.

Εξαιρούνται και δε θεωρούνται παραδόσεις αγαθών, 
δώρα και δείγματα που διαθέτονται για τους σκοπούς της 
επιχείρησης, εφόσον είναι μικρής αξίας. Η έννοια των 
δώρων μικρής αξίας θα καθοριστεί με κοινές υπουργικέ; 
αποφάσεις, όπως προβλέπει η σχετική εξουσιοδοτική διά
ταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 8.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η έννοια, 

της παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 
παροχή υπηρεσιών είναι κάθε πράξη που δε θεωρείται από 
τον παρόντα νόμο ως παράδοση αγαθών. 0 ορισμός αυτό; 
υλοποιεί το βασικό χαρακτηριστικό του φόρου προστιθέ
μενη; αξίας ως γενικού φόρου κατανάλωσης που πλήττε, 
όλκχ τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Ακολούθως, με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, εξο
μοιώνονται με παροχή υπηρεσιών ορισμένες μεικτές πρά
ξεις, οι οποίες δεν είναι μόνο παροχή υπηρεσιών, αλλά 
έχουν και χαρακτήρα παράδοσης αγαθών. Τέτοιες πράξεις 
είναι η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλ,ωμένων δωμα
τίων, η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχα
ροπλαστεία κλ.π.

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η απλούστευση του 
υπολογισμού του φόρου για τις επιχειρήσεις που διε
νεργούν τέτοιες μεικτές πράξεις παροχής υπηρεσιών, οι 
οποίες διαφορετικά θα ήταν δυνατό να υπαχθούν <ιε πε
ρισσότερους από ένα συντελεστές του φόρου. ■

Όπως ορίζεται από την παράγραφο 3, η μεσολάβηση 
σε παροχή υπηρεσίας, εφόσον γίνεται από υποκείμενο στο 
φόρο που ενεργεί με το δικό του όνομα, αλλά για λογαριασμό 
τρίτου, θεωρείται ως παροχή υπηρεσίας από και προς τον 
ίδιο το μεσολαβούντα.

Με την παράγραφο 4 θεσπίζεται κατ' αναλογία εφαρμογή 
της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και για την περίπτωση 
μεταβίβασης επιχείρησης παροχή; υπηρεσιών.

Άρθρο 9.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι πράξεις, 

οι οποίες κατά π/.άσμα του νόμου θεωρούνται ως παροχή 
υπηρεσιών.

Π ρόκειται για διατάξεις ανάλογες με εκείνες του άρθρου , 
και έχουν την ίδια αιτιολογία. Οη/.αδή τη διασφάλ.ιση των 
εσόδων του Δημοσίου και της φορολογικής ισότητας μεταξύ 
των υποκειμένων στο φόρο.

Έτσι, ως παροχές υπηρεσιών και συνεπώς πράξεις φορο
λογητέες. θεωρούνται οι ιδιοχρησιμοποιήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών της επιχείρησης καθώς και οι ιδιοπαροχές υπη
ρεσιών. αε τις προϋποθέσεις που χναφέρονται στο άρθρο 
αυτό.

Άρθρο JO.

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού ορίζεται ω; αντικειμε
νικά φορολογητέα πράξη η εισαγωγή αγαθών. Έτσι, η 
πράξη αυτή Φορο/.ογειται χνεςάρτητχ από το πρόσωπο που 
την ενεργεί, δη/,χδή αδιάφορα αν το πρόσωπο αυτό είναι 
ή όχι υποκείμενος στο φόρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Τόπος Πεαγμχτοποίηση; Φορολογητέων Πράξεων.

Άρθρο Μ.
Όπω; προκύπτει από τι; διατάξεις του άρθρου 2 του 

προτεινόυιενου νομοσχεδίου, οι πράξεις που εμπίπτουν στο 
Φόρο προστιθέμενης αξίας είναι φορολογητέες στην Ελύ,άδχ. 
εφόσον πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. Εςάλ- 
λου. με τις διατάξει; του άρθρου 1 \ καθώς και του επόμενου 
άρθρου 12 θέτονται τα κριτήρια με βάση τα οποία μια πράςη 
θεωρείται ότι γίνεται στην Ελλάδα και επομένως φορολο
γείται στο εεωτερικό της χώρας.


























