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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Ν 1642/86
ΚΕΦΑΛ ΑΙΟ A
- ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
Κάθε αγαθό πριν φτάσει στον καταναλωτή περνάει από πολλά στά
δια (αγορά α' ύλης, μετατροπή, έτοιμο προϊόν, χονδρέμπορος, λιανοπωλη
τής, καταναλωτής), σε καθένα από τα οποία προστίθεται και μια αξία η ο
ποία είναι φορολογΐ]τέα. Έτσι ο φόρος που επιβάλλεται στην προστιθέμε
νη αξία πήρε την ονομασία <Ι>1ΙΑ.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθιερώθηκε στη χώρα μας
από 1.1.1987 με το νόμο 1642/86. Οι διατάξεις του νόμου αυτού τροπο
ποιήθηκαν και συμπληρδιθηκαν στη συνέχεια με διάφορους νόμους και
κυρίως το ν. 1676/86. Π τελευταία τροποποίηση των διατάξεων αυτών έ
γινε με το νόμο 2093/92, με τις διατάξεις του οποίου υιοθετήθηκε το με
ταβατικό καθεστώς φορολόγησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από
1.1.1993.
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.
1. Είναι έμμεσος φόρος που επιβάλλεται κατά την πώληση των αγα
θών, την παροχή υπηρεσιών και την εισαγωγή των αγαθών από το εξωτε
ρικό. Έτσι φορολογούνται οι εισαγωγές αγαθών από άλλα κράτη (εντός ή
εκτός της κοινότητας), ενώ αποφορολογούνται πλήρως οι εξαγωγές αγα
θών προς τρίτες χώρες καθώς και οι αποστολές αγαθών προς άλλα κράτη μέλη της κοινότητας.
2. Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
(παραγωγή, εισαγωγή, χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο) και επιβαρύνει κάθε
φορά την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου.
Αυτό επιτυγχάνεται στο επίπεδο καθεμιάς επιχείρησης, με τη χρέωση φό
ρου σε ολόκληρη την αξία πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών, την α
φαίρεση του ποσού του φόρου, με τον οποίο επιβαρύνθηκε η επιχείρηση
για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δαπανών κλπ. και την απόδοση στο
δημόσιο της διαφοράς του φόρου.

Παράδειγμα : Προϊόν πριοτογενούς παραγωγής με φόρο 18%.
Αξία αγαθού

ΦΠΑ 18%

εισπραηόμηος σε κάθε στάδιο
Φόρος που Φόρος που
Αποδοτέος
ΠροστιΟέμε- εισπράχΟη- κατεβλήΟη
στο Δημόσιο
Πώλησης Αγοράς
νη
κε από αγο στον πωλη- ΦΠΑ
__________________________________ραστή______ ττ|______________________

- Ολική επιβάρυνση καταναλοηή δρχ. 630.
3.
Είναι φόρος ουδέτερος, δηλαδή επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο τα
αγαθά και τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από :
- Την προέλευση αυτών (εγχώρια, εισαγόμενα από το εξωτερικό).
- Τον αριθμό των παραγωγικών σταδίων, από τα οποία διέρχεται
ένα αγαθό μέχρι να διατεθεί στην τελική κατανάλωση.
,
4. Ο ΦΠΑ, σε σχέση με τους φόρους τους οποίους αντικατέστησε,
είναι πιο αποτελεσματικός, όσον αφορά την άσκηση δημοσιονομικής πο
λιτικής, διότι παρέχει τη δυνατότητα :
- Πλήρους απαλλαγής των επενδύσεων, και των εξαγωγών συμ
βάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
- δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών, με την κα
θιέρωση χαμηλότερου συντελεστή στα αγαθά και τις υπηρεσίες πρώτης α
νάγκης,
- απλούστερης διαχείρισης του φόρου αυτού, τόσο για το δημό
σιο, όσο και για τις επιχειρήσεις, σε σχέση με τους διάσπαρτους φόρους
που αντικατέστησε.
5.
Το σοβαρότερο μειονέκτημα του φόρου αυτού, μπορεί να θεωρη
θεί η επιβολή του και στο στάδιο του λιανικού εμπορίου διότι με τον τρό
πο αυτό αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των υποκειμένων με αποτέλεσμα
το δυσκολότερο έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων αυτών για
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής
Αλλα μειονεκτήματα του φόρου αυτού είναι:
- η βεβαίωση και είσπραξη είναι πολύπλοκη και δυσχερής
- η ίση μεταχείριση εγχωρίων και εισαγόμενων αγαθών δυσχε
ραίνει την άσκηση εθνικής προστατευτικής πολιτικής.

- ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΠΑ (Αρθρο 3)
Στον ΦΠΑ υπόκεινται τα φυσικά και νομιικά πρόσωπα που ασκούν
οικονομιική δραστηριότητα (επιχειρήσεις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπο
ρικές, ελεύθερα επαγγέλματα κλπ.)
Εξαιρούνται από τον «ύΐ ΙΑ οι μιισθωτοί για την αμοιβή της εξαρτημέ
νης εργασίας τους. Επίσης εξαιρούνται το Δημόσιο και τα Ν.Π,Δ.Δ. μόνο
για τις πράξεις τους οις δημιόσια εξουσία (αρθ. 3, παρ. 3). Π.χ, για τις υ
πηρεσίες που παρέχουν τα Υπουργεία, οι Νομαρχίες, οι Δ.Ο.Υ κλπ. Στους
πολίτες δεν βάζουν ΦΠΑ.
Το τελο^νείο για τα έσοδα που εισπράττει όταν εκποιεί αζήτητα ε
μπορεύματα, δεν προσθέτει ΦΠΑ αλλά χαρτόσημο 3,6% (ή 2,4% για τα
πλωτά
μέσα).
Αν όμως το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. ασκούν δραστηριότητες που εκφεύγουν της αποστολής τους, τότε αυτές υπόκεινται στον ΦΠΑ. Π.χ. αν
μια κοινότητα ανοίξει στην περιοχή της ένα κατάστημα τροφίμων για τον
εφοδιασμό των δημοτών της, τότε για τη δραστηριότητα αυτή θα υπόκειται σε ΦΠΑ. Στις πωλήσεις δηλαδή τροφίμων που θα πραγματοποιεί το
κατάστημα θα βάζει στα τιμολόγια και ΦΠΑ. Στη συνέχεια τον ΦΠΑ που
θα εισπράττει θα τον αποδίδει στο Δημόσιο. Το ίδιο γίνεται και όταν πω
λείται παλαιό στρατιωτικό υλικό από το Γ.Ε.Ε.Α. ή όταν πωλείται αυτο
κίνητο από τον Ο.Δ.Δ.Υ. κλπ.
Όταν οι άλλοι επιτηδευμιατίες πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών στο Δημόσιο, τότε στην αξία της πώλησης προσθέτουν και
ΦΠΑ που τον εισπράττουν και τον αποδίδουν πάλι στο Δημόσιο.

ΚΕΦΛΑΛΙΟ Β
- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΙΙΛ ΑΤΛΘΩΝ ΚΛΙ ΥΓΊΠΡΕΣΙΩΝ
Σύμφο^να με το άρθρο 17 του Ν. 1642/86 όπο)ς αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 26 του Ν.2093/92, οι συντελεστές υπολογισμού του
ΦΠΑ που ισχύουν σήμερα ορίζονται στον κανονικό 18% και στον χαμηλό
8% ,

Για τον υπολογισμό του ΦΠΑ εφαρμόζονται οι συντελεστές του
ΦΠΑ που ισχύουν κατά τον χρόνο που ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός από το
Δημόσιο (παραδόσεις αγαθό^ν, παροχή υπηρεσιών, ενδοκοινοτική απόκτη
ση αγαθών).
Για τα νησιά το^ν νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυ
κλάδων και τα νησιά του Αιγαίου, Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες
και Σκύρο οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα στα εκατό
(30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος
γίνεται απαιτητός :
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκεί
μενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο
, στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώ
ρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό
πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο
ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσο)πο που είναι εγκαταστημένο
στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω μείωση το3ν συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
Η μείωση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις υπηρεσί
ες που εκτελούνται υλικά στην περιοχή αυτή από υποκείμενο στο φόρο, ο
οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκαταστημέ
νος στην Περιοχή αυτή. Οι συντελεστές που προκύπτουν από την πιο πά
νω μείωση στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.
Έτσι οι συντελεστές έχουν 03ς εξής : 3%, 6%, 13%.
Από την έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ στη χώρα μας, τα βιβλία , οι
εφημερίδες και τα περιοδικά υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή, ο
οποίος καθορίζεται στο 50% του εκάστοτε χαμηλού συντελεστή. Ο συ
ντελεστής αυτός ισχύει και μετά τις 8/8/92 (4% συντελεστής).
Δεδομένου ότι στον κατάλογο των υπηρεσιών που υπάγονται στο
χαμηλό συντελεστή δεν περιλαμβάνεται καμιά υπηρεσία σχετική) με την
έκδοση το)ν εντύπων αυτών, στο χαμηλό συντελεστή υπάγεται μόνο η πα-

-5 ράδοση βιβλίων, εφημερίδοιν και περιοδικόιν χαρακτηρίζεται ως παράδο
ση αγαθών. Το υπουργείο οικονομικοιν ερμήνευσε στενά την παραπάνω
διάταξη και έκανε δεκτό, ότι παραγωγή βιβλίων, εφημερίδων και περιοδι
κών συνιστά μόνο η ανάληψη εκτέλεσης όλων των εργασιών που απαι
τούνται για την ολοκλήρωση των εντύπων αυτών, καθώς και η ανάληψη
του πακέτου εργασιών που αρχίζει τουλάχιστον από το σχέδιο της εκτύ
πωσης και καταλήγει στο έτοιμο έντυπο (βιβλιοδεσία για τα βιβλία και
περιοδικά ή τελικό δίπλωμα προκειμένου για τις εφημερίδες).
Κατά συνέπεια από τις 8/8/92 και μεταγενέστερα ο συντελεστής 4%
εφαρμόζεται :
- Στην πώληση βιβλίων (από βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οργανι
σμούς, συγγραφείς κλπ.)
- στην ανάληψη εκτέλεσης όλοιν τοιν εργασιών για την ολοκλή
ρωση των εντύπων αυτών που πραγματοποιείται από εκδότες ή άλλες επι
χειρήσεις και ανεξάρτητα, αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την ίδια
την επιχείρηση ή από υπεργολάβους, και
- στην ανάλη\|/η της εκτέλεσης του πακέτου των εργασιών, που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στάδια της εκτύπωσης και της βιβλιοδεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ (1>ΓΙΛ.
Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με την εφαρμογή, στην φορολογη
τέα αξία, των συντελεστών που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνε
ται απαιτητός.
Στην παράδοση αγαθών, την παροχή υπηρεσιών και την ενδοκοινο
τική απόκτηση αγαθών, κατά κανόνα, ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά την
ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου (τιμολόγιο - ΑΛΠ κλπ.)
και στην εισαγωγή κατά το χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή
των δασμών. Κατά το χρόνο αυτό λοιπόν εφαρμόζεται ο ισχύων συντελε
στής ΦΠΑ.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επιστροφής αγαθών ή μείωσης
της τιμής προγενέστερης φορολογητέας πράξης. Στο πιστωτικό σημείωμα
(πιστωτικό τιμολόγιο) εφαρμόζεται ο συντελεστής που ισχύει κατά την η
μερομηνία έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, ανεξάρτητα αν η αρχική
πράξη είχε υπαχθεί σε διαφορετικό συντελεστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
- ΙΙΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΓΙΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΓΟΡΛΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στα πλαίσια της προσπάθειας υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς
της κοινότητας, ο>ς ενός ενιαίου εσοίτερικού χώρου, όπου η κυκλοφορία
των αγαθών, των υπηρεσιών, των προσοιπο^ν και των κεφαλαίων θα είναι
ελεύθερη, τελικί] επιδίωξη της κοινότητας, όσον αφορά στις συναλλαγές
μεταξύ το>ν κρατών-μελόιν, είναι η επιβολή του ΦΠΑ στο κράτος-μέλος α
γοράς το)ν αγαθών και όχι στο κράτος-μέλος κατανάλωσης.
Η εφαρμογή όμοις της αρχής αυτής προϋποθέτει τη δημιουργία ενός
συστήματος συμψηφισμού του ΦΗΑ, ώστε να μη θιγεί η αρχή της απόδο
σης τοιν φορολογικών εσόδων που αντιστοιχούν στην τελική κατανάλωση,
στο κράτος-μέλος εντός του οποίου πραγματοποιείται η Τελικι'ι αυτή κατανάλϋίση. .
Επειδή η απότομη μετάβαση στο οριστικό καθεστώς φορολόγησης
των συναλλαγών στη χιΐιρα προέλευσης, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει
χωρίς κλυδωνισμούς των οικονομιών των κρατών-μελών, καθιερώθηκε το
μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟ
ΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.
Το μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των ενδοκοινοτικών συναλ
λαγών υιοθετήθηκε από 1.1.93 και προβλέπεται να έχει εφαρμογή για μια
περιορισμένης διάρκειας μεταβατική περίοδο (μέχρι 31.12.96).
Στο διάστημα αυτό θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, για την ορ
γάνωση και επιτυχή λειτουργία του οριστικού καθεστώτος από 1.1.97.
Με την καθιέρωση του μεταβατικού καθεστώτος, επιτυγχάνεται ο
στόχος της κατάργησης των ελέγχων και διατυπώσεων κατά τη διέλευση
το)ν αγαθών από τα εσωτερικά σύνορα το>ν κρατών - μελών ενώ Παράλ
ληλα διατηρείται η αρχή της φορολόγησης των ενδοκοινοτικών συναλλα
γών στη χώρα κατανάλωσης.
Οι κυριότερες ρυθμίσεις του μεταβατικού καθεστώτος, το οποίο υ
λοποιήθηκε στη χώρα μας με τις διατάξεις του ν. 2093/92 και συμπληρώ
νεται με τις διατάξεις νέου νομοσχεδίου, οι διατάξεις του οποίου δεν έχουν
ακόμη ψηφιστεί, αλλά εφαρμόζονται ήδη από 1.1.93, είναι οι εξής:
1.

Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.
Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δηλαδή οι παραδόσεις αγαθών που
γίνονται μεταξύ δύο κρατών-μελιίιν, απαλλάσσονται από το φόρο στο κρά-

τος-μέλος της αγοράς και φορολογούνται ο)ς «ενδοκοινοτικές αποκτή
σεις» στο κράτος-μέλος άφιξης των αγαθών, στην περίπτωση που οι συ
ναλλασσόμενοι είναι επιχειρήσεις (πρόσοοπα που υπάγονται στο φόρο και
έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών).
2. Αγορές απαλλασσόμενων επιχειρήσεων και Ν.Π. μη υποκείμενων
στο φόρο.
Όταν πραγματοποιούν αρκετά σημαντικές ενδοκοινοτικές αγορές
αγαθών και παρόλο που δεν έχουν δικαίοιμα έκπτωσης, οι επιχειρήσεις, οι
οποίες απαλλάσσονται πλήρο)ς από το ΦΓΙΑ (όπως οι ασφαλιστικές επι
χειρήσεις, οι κλινικές, οι γιατροί), οι αγρότες του άρθρου 33 κλπ., καθώς
και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπόκεινται στο ΦΠΑ (κυρίως οργα
νισμοί δημοσίου δικαίου), πρέπει να καταβάλλουν το ΦΠΑ επί των απο
κτήσεων αυτών, σαν να υπόκειντο κανονικά στο φόρο. Το όριο φορολόγησης των ενδοκοινοτικών αγορών για την Ελλάδα, ανέρχεται σε
2.500.000 δρχ. ετησίοις.
Όταν οι ενδοκοινοτικές αγορές υπερβαίνουν το όριο αυτό, οι εν
λόγο) επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αποκτήσουν αριθ
μό φορολογίκού μητρώου ΦΠΑ.
3. Πθ)λήσεις από απόσταση.
Όταν μία επιχείρηση, η οποία υπόκειται στο ΦΠΑ, πραγματοποιεί
πωλήσεις προς άλλο κράτος-μέλος, σε πρόσωπα που αναφέρονται στο
’ σημ. 2 παραπάνο), των οποίων οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν ξεπερ
νούν το όριο των 2.500.000 δρχ., ή σε ιδιώτες, αναλαμβάνοντας η ίδια τη
μεταφορά των αγαθών, υποχρεούται να τιμολογεί το ΦΠΑ, με βάση το
συντελεστή που ισχύει στη χώρα άφιξης των αγαθών, στην Περίπτωση
που οι πο)λήσεις της υπερβαίνουν ένα όριο το οποίο καθορίζεται από τα
κράτη-μέλη (100.000 Ecus ή 35.000 Ecus ).
Για την Ελλάδα το όριο αυτό είναι 8.200.000 δρχ.
Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θεωρείται ότι πραγμιατοποιεί
παράδοση εντός του άλλου κράτος-μέλος και έχει υποχρέωση απόδοσης
του φόρου αυτού στο κράτος-μέλος αυτό. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
έχει λάβει ΑΦΜ στο άλλο κράτος-μέλος ή θα πρέπει να έχει ορίσει αντι
πρόσωπο στο κράτος αυτό.
4. Εργασία Facon.
Η εργασία Facon, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ υποκειμένων
εγκαταστημένων σε δυο διαφορετικά κράτη-μέλη, φορολογείται στο κρά
τος-μέλος όπου είναι εγκαταστημένος ο πελάτης και ως φορολογητέα βά
ση λαμβάνεται η αμοιβή του εργολάβου κατασκευής. Η μετακίντιση των
υλικών, από τον εργοδότη, προς τον εργολάβο δεν υπάγεται στο φόρο.
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δικό φόρο κατανάλωσιις.
Τα καινούργια μεταφορικά μέσα φορολογούνται πάντοτε στη χώ
ρα του αγοραστή, ανεξάρτητα αν είναι υποκείμενος ή όχι στο φόρο, δη
λαδή ακόμη και στη περίπτωση που αγοραστής είναι ιδιώτης, ως ενδοκοι
νοτικές αποκτήσεις.
Επίσης, τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
(καύσιμα, οινοπνευματώδη, καπνικά), φορολογούνται πάντοτε στη χώρα
του αγοραστή, είτε ο)ς ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είτε ο^ς πωλήσεις από
απόσταση, όταν πρόκειται για ιδκίιτες.
6. ΓΙωλήσεις προς ιδκοτες.
Οι ιδιώτες οι οποίοι μετακινούνται από ένα κράτος-μέλος σε ένα
άλλο για τις αγορές τους, καταβάλλουν το «ύΙΙΑ στον τόπο όπου αγορά
ζουν τα αγαθά και δεν Οα υπόκειται πλέον στο ά>ΠΑ κατά την επιστροφή
τους στο κράτος-μέλος τους, εκτός από τις αγορές καινούργιων μεταφορι
κών μέσιυν.
Έτσι οι ιδιώτες Οα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μέσα στην
εσωτερική αγορά, χο^ρίς να υπόκεινται σε ελέγχους και σε φορολογικές ή
τελωνειακές διατυπώσεις.
Οι πωλήσεις με απαλλαγή στα καταστήματα αφορολογήτων ει
δών (duty free), θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου
1999, στα λιμάνια και στα αεροδρόμια για τους ταξιδιώτες εντός της κοι' νότητας. Οι πωλήσεις αυτές θα υπόκεινται στα ίδια όρια, με τα όρια τα ο
ποία εφαρμόζονται σήμερα για τους ταξιδιώτες, οι οποίοι εισέρχονται
στην κοινότητα, προερχόμενοι από τρίτες χώρες. Τα όρια θα εφαρμόζο
νται κατά τη στιγμή της πώλησης.
7. Παροχές υπηρεσιών.
Οι ρυθμίσεις που αφορούν τον τόπο παροχής υπηρεσιών για την ε
πιβολή του ΦΠΑ έχουν παραμείνει στην πλειοψηφία τους αμετάβλητες.
Νέες ρυθμίσεις υπάρχουν μόνο για την ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών,
καθώς και για τις υπηρεσίες που σχετίζοχ’ται με τη μεταφορά αυτή, όπως
φόρτωση εκφόρτωση κλπ.
α) Ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών - μεσολάβηση για την υ
πηρεσία αυτή.
Ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών είναι η μεταφορά της ο
ποίας η αναχώρηση και η άφιξη βρίσκεται στο εσωτερικό δύο διαφορετι
κών κρατών - μελών. H ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών φορολογείται,
κατά κανόνα, στο κράτος-μέλος εντός του οποίου βρίσκεται η αναχώρηση
της μεταφοράς, εκτός και αν ο λήπτης της υπηρεσίας αυτής, είναι υποκεί
μενος στο φόρο, εγκαταστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, οπότε η υπηρε
σία αυτή φορολογείται στο κράτος-μέλος, όπου ο υποκείμενος λήπτης έχει
την εγκατάστασή του.
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ρεσίες.
Οι παρεπόμενες της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών υπηρεσί
ες φορολογούνται, κατά κανόνα στο κράτος-μέλος όπου εκτελούνται υλι
κά, εκτός από την περίπτωση, που ο λήπτης είναι υποκείμενος στο φόρο,
εγκαταστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, οπότε φορολογούνται στο κράτοςμέλος της εγκατάστασης του λήπτιγ
8. Ανταλλαγή πληροφοριών (V.I.Ii.S).
Ο έλεγχος του ΊΜΙΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, στηρίζεται
μετά την 1.1.93 στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικό^ν
αρχιόν τοιν κρατών-μελών. Ο έλεγχος αυτός είναι αναγκαίος, για να εξα
σφαλιστούν τα έσοδα των κρατών-μελιίιν και για να επιτευχθεί ίση μετα
χείριση όλων των επιτηδευματιοιν, και θα γίνεται μέσω ενός συστήματος
ανταλλαγής πληροφοριών για το <1)1ΙΑ.
ΓΙρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί από
την 1.1.93 και με το οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα κράτη-μέλη.
Το σύστημα αυτό έχει δύο βασικές λειτουργίες :
ά) Περιλαμβάνει ένα σύστημα επικύρωσης των αριθμών φο
ρολογικού μητρώου <1)ΠΑ, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη και μέσω αυτών
στους ίδιους τους επιτηδευματίες, να έχουν πρόσβαση σε καθένα από τα
φορολογικά μητρώα ΦΙ1Α των χωρούν της κοινότητας,
β) τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν τα στοιχεία σχετικά με τις
' ενδοκοινοτικές πουλήσεις, τα οποία τους κοινοποιούνται από τους πωλητές, χάρη σε ένα σύστημα ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Στο πλαίσιο του μεταβατικού καθεστώτος, οι επιτηδευματίες οι
οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πωλήσεις θα πρέπει να παρέχουν
τα ακόλουθα στοιχεία στη φορολογική τους αρχή, με τους περιοδικούς α
νακεφαλαιωτικούς πίνακες :
- το δικό τους Α<Ι)Μ καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό το)ν
πελατών τους,
- τη συνολική αξία των ποίλήσεών τους σε καθένα από τους
πελάτες τους για κάθε κράτος-μέλος.
Για τις ενδοκοινοτικές πράξεις οι επιτηδευματίες, θα χρησιμο
ποιούν τον ΑΦΜ, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ειδικό κώδικα για κάθε
κράτος-μέλος (για την Ελλάδα «EL»).
9.

Σύστημα INTRASTAT.
Αόγω της κατάργησης των τελωνειακών διατυπώσεων, όσον αφο
ρά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών και με σκοπό τη στατιστική
Παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου, καθιερώνεται υποχρέωση
υποβολής δήλωσης INTRASTAT.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε μήνα από τους υποκείμενους,
οι οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές απαιτήσεις ή ενδοκοινοτικές
παραδόσεις μαζί με την υποβολή τιις προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ.

Κ Ε ΦΛ Λ Λ Ι Ο Ε'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (Αρθρο 2)
Αντικείμενο του φόρου είναι:
α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον
πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσοιτερικό της χώρας, από υπο
κείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα,
β) η εισαγοιγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,
γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται
από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο, ο
οποίος ενεργεί με αυτή την ιδιότητα ή από μή υποκείμενο στο φόρο νομι
κό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος
σε άλλο κράτος-μέλος, ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται
από το φόρο λόγω ύν|ΐους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών.
Ειδικά, η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων μεταφορικών μέσων
υπάγεται στο φόρο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκαταστημένου στο
εσωτερικό της χώρας προσώπου.,
δ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε
ειδικό φόρο κατανάλωσιις, που πραγματοποιείται από υποκείμενο φόρο ή
από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο εφόσον τα πρόσωπα αυτά
εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10α.
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρείται ως «εσωτερικό της
χώρας» η Ελληνική Επικράτεια εκτός της περιοχής του Αγίου Όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '
<Ι)ΟΡΟΛΟΙΉΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ (Άρθρο 5)
Παράδοση αγαθών, θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβι
βάζεται το δικαίομια να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγα
θά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Ως ενσώματα αγαθά θεωρούνται
και οι φυσικές,δυνάμεις ή ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν αντικεί
μενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το αέριο, το ψύχος και
η θερμότητα.
Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ε
νεργεί στο όνομά του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών μετα
ξύ αυτού και του παραγγελέα.
Στην περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελιοδοχικών εργασιών
αγοράς ή πώλησης αγαθών, δηλαδή στην περίπτωση που κάποιος
(παραγγελιοδόχος) αναλαμβάνει να αγοράσει ή να πωλήσει αγαθά στο ό
νομά του, αλλά για λογαριασμό άλλου προσώπου (παραγγελέα), θεωρείται
ότι πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθόιν : η πραγματική παράδοση
που γίνεται μεταξύ του παραγγελιοδόχου και τον πωλητή ή αγοραστή, κα
τά περίπτωση και η πλασματική παράδοση, που γίνεται μεταξύ του πα
ραγγελιοδόχου και του παραγγελέα.
Συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι ότι, η προμήθεια του παραγγε
λιοδόχου υπάγεται στον ίδιο συντελεστή, που υπάγονται τα αγαθά. Διαφο
ρετική είναι η περίπτιοση της μεσολάβησης προσώπου σε αγορά ή πώληση
αγαθών, δηλαδή όταν κάποιο πρόσωπο απλώς φέρνει σε επαφή τον πωλη
τή και τον αγοραστή και η πώληση πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τον
πωλητή στον αγοραστή, οπότε πρόκειται για παροχή υπηρεσίας, η οποία
υπάγεται στον κανονικό συντελεστή (18%), ανεξάρτητα από το συντελε
στή στον οποίο υπάγονται τα αγαθά.
Ως παράδοση λογίζεται επίσης :
α) η πώληση αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της Κυ
ριότητας μέχρι την αποπληροιμή του τμήματος,
β) η εκτέλεση εργασιών παραγοιγής, κατασκευής, συναρμολό
γησης κινητών αγαθών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, από υλικά και αντι
κείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό
αυτό, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά. Πρό
κειται για τις γνωστές εργασίες Facon.
Για να θεωρηθεί ότι πρόκειται για παράδοση αγαθών και να
υπαχθεί κατά συνέπεια, στο συντελεστή του παραγόμενου είδους, θα πρέ
πει η εργασία, που εκτελεί ο εργολάβος να καταλήγει στη δημιουργία νέου
προϊόντος . Επομένως δεν μπορεί να θεαιρηθεί ως παράδοση αγαθών, η α
πλή επεξεργασία, η διασκευή ή μετασκευή αγαθού, όποις πχ. Το σιδέρωμα
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ντων κλπ.
Η διάταξί] αυτή ισχύει και στην περίπτο^ση που ο εργοδότης εί
ναι υποκείμενος στο φόρο εγκαταστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, εφόσον
τα υλικά και αντικείμενα αποστέλλονται από το κράτος αυτό και τα αγαθά
που παράγονται ή κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από τον εργολά
βο, μεταφέρονται ή αποστέλλονται στον εργοδότη στο κράτος-μέλος όπου
αυτός είναι εγκαταστημένος.
γ) η μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της κυριότητας
αγαθού, που ενεργείται κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή στο όνομά της
ή σε εκτέλεση νόμου. Στη διάταξη αυτή εμπίπτουν κυρίως, η αναγκαστι
κή απαλλοτρίωση, η εκποίηση, ο πλειστηριασμός κινητών ή ακίλσ|των, με
την προϋπόθεση ότι αυτά ανήκουν σε υποκείμενο στο φόρο και όχι σε ι
διώτη.
Δεν θεωρείται οις παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών ε
πιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική'! αι
τία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσω
πο. Στην περίπτιυση αυτή, το πρόσοιπο που απαιτεί τα αγαθά θεωρείται,
για την εφαβμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δι
καιώματα και στις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάτα
ξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο
που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίω
μα έκπτωσης του φόρου.
2.ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΕΑΘΩΝ
(Αρθρο 7)
Θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 2, η διάθεση από υποκείμενο στο φόρο αγαθών της επιχείρη
σής του για τις ανάγκες της, εφόσον πρόκειται για αγαθά που προβλέπουν
οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23, για τα οποία δεν παρέχεται
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση απόκτησής τους από άλλον
υποκείμενο στο φόρο.
Τέτοια αγαθά του άρθρου 23 παρ.4 είναι τα καπνοβιομηχανικά
προϊόντα (τσιγάρα, καπνός κλπ.). τα οινοπνευματώδη ποτά, οι δεξιώσεις,
οι ΐ|/υχαγωγίες και φιλοξενίες γενικά, η στέγαση, η τροφή, τα ποτά, η με
τακίνηση και ψυχαγωγία για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επι
χείρησης, τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 9 θέσεων κλπ.
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, οι επιχειρήσεις που παράγουν τα
παραπάνω είδη και διαθέτουν π.χ. στο προσωπικό τους ορισμένα απ’ αυτά,
για την αξία των ειδών αυτών υπόκεινται σε <Ι)ΠΑ.
Στη φορολογητέα αξία συμπεριλαμβάνονται:
α) τα έξοδα που βαρύνουν τον αγοραστή των αγαθών, όπως τα
έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορ
τοεκφόρτωσης.
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ρίας. Ο συντελεστής του 4)1 ΙΑ τοιν πιο πάνω τόκων είναι αυτός με τον ο
ποίο φορολογείται και η αντίστοιχη παράδοση τοιν αγαθών.
γ) επίσης στην αξία που υπόκειται σε ΦΠΑ συμπεριλαμβάνονται και οι κάθε είδους φόροι, δικαιώματα, εισφορές, τέλη για το Δημόσιο
ή για τρίτους, τέλη χαρτοσήμου κλπ., με εξαίρεση το ΦΠΑ.
Στη φορολογητέα αξία δεν συμπεριλαμβάνονται :
α) οι χορηγούμενες στον πελάτη εκπτδ)σεις,
β) οι επιστροφές σε περίπτωση ολικι'ις ή μερικής ακύρωσης
της πώλησης κλπ. Για τις επιστροφές και εκπτώσεις από χονδρικές πωλήσεις εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια, ενώ για τις επιστροφές λιανικής πώ
λησης εκδίδονται αποδείξεις επιστροφής.
3. ΙΙΑΡΑΔΟΣΙI ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Αρθρο 6)
Παράδοση ακινήτοιν είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένοιν ή ημι
τελών κτιρίων, ή τμημάτιον τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μιαζί με αυτά, εφόσον πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’
αυτά.
Παραδόσεις ακινήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ είναι:
α) οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Τέτοιες μεταβιβάσεις που υπόκεινται στο ΦΠΑ είναι :
1) Η παράδοση (μεταβίβαση) ακινήτων (κτιρίων κλπ.) που
είναι αποπερατωμένα ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβά’ ζεται μαζί μ’ αυτά, εφόσον πραγματοποιείται από εργολάβο ή επιχείρηση
(όχι ιδιώτη), πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά (καινούργιο), δη
λαδή πριν από ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, εκμίσθωση, ή άλλη χρήση και
εφόσον η άδεια ανέγερσης εκδίδεται μετά την 1.1.95, υπόκειται σε ΦΠΑ.
Δηλαδή, για τις μεταβιβάσεις αυτές των ακινήτων που θα πραγματοποιού
νται μέχρι 31.12.94, θα καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης και όχι ΦΠΑ.
2) Όταν μαζί με τα κτίσματα ποίλείται από τον υποκείμενο
σε ΦΠΑ (εργολάβο, επιχείρηση κλπ.) και οικόπεδο μεγαλύτερο από εκεί
νο που ορίζεται σαν οικοδομήσιμο, η παράδοση του επιπλέον οικοπέδου
υπόκειται σε ΦΠΑ. Αν όμιυς το επιπλέον οικόπεδο μπορεί να αποτελέσει
άλλο αυτοτελές οικοδομιήσιμιο, τότε το επιπλέον αυτό οικόπεδο υπάγεται
στο ΦΜΑ και όχι στο ΦΙ ΙΑ.
3) Ί α διαμερίσματα που πωλούνται από τον εργολάβο
κατασκευαστή υπόκεινται σε «ύΠΑ για την κανονική αξία, ενώ η πλασμα
τική αξία της μεταβίβασης το)ν ποσοστών οικοπέδου από τον οικοπεδούχο
υπόκειται σε ΦΜΑ.
4) Π αξία της αντιπαροχής υπόκειται σε ΦΠΑ με την κα
τάρτιση του εργολαβικού προσυμιφώνου.
β) Η μιεταβίβαση της νμιλής κυριότητας , της επικαρπίας κλπ.
και η σύσταση ή παραίτηση από το δικαίωμα της προσωπικής δουλείας.
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μίσθωσης έργου, ανεξάρτητα αν διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργο
λάβος τέτοιες εργασίες είναι:
1) Οι εκσκαφές και οι κατεδαφίσεις.
2) Οι κατασκευές οικοδομών, γεφυρών και υδραγωγείων
κλπ.
Παραδόσεις ακινήτων που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ αλλά σε ΦΜΑ
είναι:
α) Τα κτίρια που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν α
πό την 1.1.95.
β) Η πώληση καινούργιων διαμερισμάτων από ιδιώτη,
γ) Το οικόπεδο που πωλείται από τον υποκείμενο σε ΦΠΑ
(εργολάβο, εταιρεία κλπ.) αν είναι αυτοτελές οικοδομήσιμο,
δ) Η δωρεά και η γονική παροχή.
ε) Η μεταβίβαση (πώληση κλπ.) των παλιών ακινήτων και οι
μεταβιβάσεις γενικά των αγρών, βοσκοτόπων και δασικών εκτάσεων.
στ) Τα διαμερίσματα που πωλούνται από τον οικοπεδούχο ι
διώτη, που τα πήρε με αντιπαροχή από τον εργολάβο.
Αν μια μεταβίβαση υπόκειται σε ΦΠΑ δεν υπόκειται παράλληλα και
σε ΦΜΑ.
Αν το καινούργιο ακίνητο το ιδιοχρησιμοποιεί για πρώτη φορά η ίδια
επιχείρηση που το έκτισε και που είναι ιδιοκτησία της, τότε το ακίνητο αυ
τό θεωρείται επένδυση και ο ά’ΠΑ των εισροών που έχει ήδη εκπέσει δια' κανονίζεται σε 5 έτη, έτσι ώστε αν το ακίνητο πωληθεί πριν τη λήξη της
5ετίας, να καταβληθεί ο <ύΠΑ που αναλογεί στο έτος πώλησης και στα τυ
χόν υπόλοιπα έτη μέχρι τη λήξη του διακανονισμού της 5ετίας,
Όταν ένα καινούργιο ακίνητο ιδιοκατοικείται, ιδιοχρησιμοποιείται,
μισθώνεται ή χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο για ικανοποίηση α
ναγκών του ίδιου του επιχειρηματία ή του προσωπικού της επιχείρησης ή
τέλος για ικανοποίηση σκοπών ξένων προς την άσκηση της επιχείρησης,
τότε η αξία του ακινήτου (αγοραία κλπ.) υπόκειται σε ΦΠΑ, που κατα
βάλλεται με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης του μήνα που γίνεται
η έναρξη της χρήσης του κτιρίου.
4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΠΡΕΣΙΩΝ (Αρθρο 8)
Παροχή υπηρεσιών θεωρείται κάθε πράξη που Δε συνιστά παρά
δοση αγαθών.
Ενδεικτικά ως πράξεις παροχής υπηρεσιών θα μπορούσαμε να α
ναφέρουμε, τις εργασίες των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο άρθρο 45 του ν.δ.3323/55, των ηλεκτρολόγων, υ
δραυλικών και τεχνιτών, τις μεταφορές προσώπων και πραγμάτων, τις υ
πηρεσίες μεσιτικών γραφείων, συμβούλων γενικά, τοιν γραφείων επεξερ
γασίας στοιχείων και παροχής πληροφοριών, των κουρείων, κομμωτηρίων,
ινστιτούτων αισθητικής, το)ν διαφημιστικόιν επιχειρήσεων κλπ.

Σχετικά με το νέο θεσμό τιις σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικο'ιν
απαιτήσεων (factoring), ο οποίος θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του
V. 1905/15,1 1.90, σημειώνουμε ότι, η εκχόιρηση τοιν απαιτήσεων των επιχειρήσεοιν προς τις ΛΕ πρακτορείας επιχειρηματικών απαντήσεων, συνιστά παροχή υπηρεσιών που υπάγεται στο φόρο.
Επίσης όσον αφορά το νέο θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο
οποίος θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1665/86, σημειώνουμε ότι,
το τίμημα που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησης των αγαθο'ιν, εξομοιώνεται με υπηρεσία μίσθοισης κινητών πραγμάτων, το δε τί
μημα εξαγοράς κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης συνιστά Πα
ράδοση αγαθών.
Με την ίδια διάταξη ορίζεται ρητά, για την αποφυγή κάθε αμφισβή
τησης ότι πράξη παροχής υπηρεσιών είναι ;
α) Η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγα
θού, όπως π.χ. των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημά
των, προνομίων, σχεδίων, προτύπων μεθόδων, τεχνικιίς βοήθειας, φήμης
και πελατείας και λοιπών παρομοίων δικαιοιμάτων, και
β) η υποχρέωση για παράλειΐ|/η ή ανοχή μιας πράξης ή κατά
στασης, όπως π.χ. η υποχρέωση έναντι αποζημίοισης για μη άσκηση επαγ
γελματικής δραστηριότητας σε μια ορισμένη περιοχή.
Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομι
κών, ως πράξεις παροχής υπηρεσιών μπορεί να θεωρηθούν :
^
- Η αποζημίοιση που καταβάλλεται από τον εκμισθωτή ακινή
του ή τρίτο, στο μισθωτή λόγω έξωσης, με την προϋπόθεση ότι, κατά το
χρόνο της καταβολής της αποζημίωσης ο μισθωτής ήταν υποκείμενος στο
φόρο.
- Τα ποσά που εισπράττουν υπό μορφή εξόδων, που γίνονται
για λογαριασμό των παραγωγών μελών των, οι συνεταιρισμοί, κοινοπρα
ξίες, ομάδες παραγωγών και λοιπά πρόσωπα, όταν εκδίδουν εκκαθαρίσεις,
η μεταγραφή ποδοσφαιριστών από μια ΠΑΕ σε άλλη ή σε ερασιτεχνικό
σωματείο.
- Η παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησί
ας από ξένους εκδότες, ξένα πρακτορεία, ή μεμονωμένους πράκτορες δι
καιωμάτων σε Έλληνες εκδότες.
Σε ΦΠΛ υπάγονται και τα δικαιώματα που παραχωρούνται α
πό τρίτους, οι οποίοι είναι νόμιμοι δικαιούχοι τοιν δικαιωμάτων αυτών ή
αντιπρόσωποι των συγγραφέων, καθώς και οι κληρονόμοι αυτών, οι οποίοι
εκμεταλλεύονται το έργο του αποβιώσαντος συγγραφέα.
- Η συμμετοχή στα έξοδα ελληνικών επιχειρήσεων, από αλλο
δαπές επιχειρήσεις, ακόμη και στην περίπτωση που δεν αντιπροσωπεύει
αντιπαροχή για συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας.

- 17 Ως παροχή \)πηρεσιών λογίζεται επίσης ;
α) Η εκμιετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλοίμένων δωματίων και
oiKiojv, κατασκηνώσεων και παρομοίων εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευ
σης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτου,
β) η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλα
στεία, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατα
νάλωσης,
γ) η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα
από επιταγή δημόσιας αρχής ή στο όνομά της ή σε εκτέλεση νόμου,
δ) η μίσθωση βιομηχανοστασίοιν και χρηματοθυρίδων.
5.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Αρθρο 9).
Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο :
α) Χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικα
νοποίηση αναγκόιν του ή του προσιοπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς
ξένους προς αυτή, ειρόσον κατά την απόκτηση το^ν αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες
του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του,
γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα
του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης
ικαι η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρη
σής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 23, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκ
πτωσης του φόρου σε περίπτοιση λήψης ομοίων υπηρεσιών από άλλο υπο
κείμενο στο φόρο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 4 δεν παρέχεται
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει τις δαπάνες :
- δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
- στέγασης, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό
της ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
- επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας γενικά
επιβατικών αυτοκινήτιον ιδιωτικής χρήσης μέχρι 9 θέσεων, μοτοσικλετών,
μοτοποδηλάτων, καθώς και των σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρή
σης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.
6. ΕΙΣΑΕΩΕΗ ΑΙ ΑΘΩΝ (Αρθρο 10).
Η είσοδος αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από χώρες εκτός της
κοινότητας ονομάζεται «εισαγωγή». Π εισαγωγή συντελείται όταν τα εισαγόμενα αγαθά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία ή βρίσκονται σε ανά
λωση στο εσωτερικό της χώρας. Τα αγαθά αυτά λοιπόν που εισάγονται α
πό τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που ενεργεί την εισαγωγή,
υποκείμενο η μη στο <Ι>ΠΑ ή ιδιώτη, υπάγονται στο ΦΠΑ. Έτσι, τα αγαθά
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φορία στο εσωτερικό της κοινότητας, θεωρείται ότι δεν προέρχονται από
τρίτες χώρες και κατά συνέπεια δεν θεοιρούνται «εισαγωγές». Έτσι μέχρι
τις 31.12.92 ως εισαγοιγή αγαθών, θεοιρείτο κάθε είσοδος στο εσωτερικό
της χώρας αγαθών που προέρχονται από οποιοδήποτε κράτος εκτός της
Ελλάδας. Μετά την 1.1.93, δεδομένης της κατάργησης των φορολογικών
συνόροιν μεταξύ των κρατών-μελών της κοινότητας, οι συναλλαγές μετα
ξύ της Ελλάδας και των άλλοιν κρατών-μελών δε θεωρούνται ως εισαγω
γές.
Επίσης για τα αγαθά που εισάγονται από το Αγιο Όρος στο εσω
τερικό της χώρας, οφείλεται και καταβάλλεται ο ΦΠΑ, όποις αυτό συμβαί
νει και για τα εισαγόμενα αγαθά από τρίτες χώρες.
Διευκρινίζεται ότι δεν θεοιρείται ως εισαγωγή αγαθών, αλλά ως
ενδοκοινοτική απόκτηση η περίπτωση αποστολής αγαθών από άλλο κράτος-μέλος και παραλαβής αυτών στην Ελλάδα από επιχείρηση ή και από
άλλο πρόσωπο.
7. ΕΝΑΟΚΟΙΝΌΊΊΚΙΙ Α110ΚΤΗΣ1Ι ΑΓΑΘΩΝ (Αρθρο 10α)
Ως· ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται κάθε πράξη, με
την οποία μεταβιβάζεται σε κάποιο πρόσωπο το δικαίωμα να διαθέτει ως
κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται
από τον πωλητή ή τον αγοραστή, ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λο
γαριασμό των προσώπων αυτών, από άλλο κράτος-μέλος προς το εσωτεI ρικό της χώρας.
Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών δεν είναι νέα κατηγορία πρά
ξεων, αλλά πρόκειται για παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται σε άλ
λο κράτος-μέλος, η οποία φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας και υ
πόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αποκτών τα αγαθά στο εσω
τερικό της χώρας.
Για να θεωρηθεί μια πράξη ως «ενδοκοινοτική απόκτηση αγα
θών» θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :
α) να πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονται στην Ελλάδα α
πό άλλο κράτος-μέλος,
β) ο αποκτών (αγοραστής) να είναι πρόσωπο υποκείμενο στο
ΦΠΑ, ή νομικό πρόσοιπο μη υποκείμενο στο ΦΠΑ, που ενεργεί όμως με
την ιδιότητα του υποκειμένου στο ΦΠΑ.
γ) ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ σε άλλο κράτοςμέλος , και να μην απαλλάσσεται λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων στη
χώρα του, ούτε να πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών, για τις οποίες ο τό
πος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας (πώληση αγαθών με
τά από συναρμολόγηση ή πώληση από απόσταση).
δ) η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία, δηλα
δή με την ύπαρξη ανταλλάγματος σε χρήμα ή σε είδος. Υπάρχουν όμως
και ορισμένες πράξεις οι οποίες υπάγονται στο (ύΠΑ χωρίς όμως να υπάρ
χει αντάλλαγμα.
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οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή.
Στην έννοια της ενδοκοινοτικής απόκτησης περιλαμβάνεται και η
μεταφορά στην Ελλάδα έτοιμοιν προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε άλ
λο κράτος-μέλος από υλικά και αντικείμενα που στάλθηκαν από την Ελ
λάδα στο κράτος αυτό προκειμένου να υποστούν μεταποίηση στα πλαίσια
σύμβασης μίσθωσης έργου (εργασία Facon).
Ενδοκοινοτική απόκτηση συνιστά και η απόκτηση αγαθών προερχόμενοιν από άλλο κράτος-μέλος, που πραγματοποιείται.
α) από πρόσωπα , τα οποία ενεργούν αποκλειστικά πράξεις α
παλλασσόμενες από το φόρο χο^ρίς δικαίοιμα έκπτωσης του φόρου εισρο
ών (δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18),
β) από νομικά πρόσωπα, τα οποία Δε θεοιρούνται ότι ασκούν
οικονομική δραστηριότητα και κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο ε
φαρμογής του φόρου (Δημόσιο, ΟΤΑ κλπ.), και
γ) από αγρότες , οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς της
κατ’ αποκοπή επιστροφής του φόρου εισροών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 33.
Εντόύτοις, όταν το ύΐ|/ος τοιν αποκτήσεων των προσώπων αυτών
δεν είναι σημαντικό, δε Οεοιρείται ότι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές α
ποκτήσεις και κατά συνέπεια, για τις πράξεις αυτές δεν οφείλεται φόρος
στην Ελλάδα. Οι πράξεις αυτές φορολογούνται, ως παραδόσεις αγαθών,
εντός του κράτους-μέλους, στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση.
I
Προϋπόθεση για την εξαίρεση αυτή είναι, οι συνολικές αγορές α
πό όλα τα κράτη-μέλη (χωρίς ΦΠΑ), να μην υπερβαίνουν κατά τη διάρ
κεια της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, το όριο των 2.500.000 δρχ.
και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο να μην έχουν υπερβεί το
όριο αυτό.
Ειδικότερα, αν τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω, πραγμα
τοποιούν κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου, αγορές από όλα
τα άλλα κράτη-μέλη, μέχρι το ποσό τοιν 2.500.000 δρχ.(χωρίς ΦΠΑ), δεν
έχουν υποχρέωση για καταβολή φόρου στην Ελλάδα.
Η υποχρέϋ)ση αυτή (καταβολής φόρου στην Ελλάδα) αρχίζει από
την αγορά, με την οποία διαπιστώνεται η υπέρβαση του ορίου και συνεχί
ζει να υφίσταται για τις μεταγενέστερες αγορές που, τυχόν θα πραγματο
ποιήσουν εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, καθώς και για τις αγο
ρές που θα πραγματοποιήσουν κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική
περίοδο.
Αν κατά τη διάρκεια της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, οι εν
δοκοινοτικές τους αποκτήσεις από όλα τα άλλα κράτη-μέλη, δεν υπερβούν
το όριο των 2.500.000 δρχ. (χυιρίς ιΙ>ΠΑ), κατά τη μεθεπόμενη διαχειρι
στική περίοδο, δεν έχουν πλέον υποχρέωση καταβολής φόρου στην Ελλά
δα.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο και τα
οποία καλύπτονται από την εξαίρεση, που αναφέρεται στην ίδια παράγρα
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ενδοκοινοτικών τους αποκτήσεο^ν στην Ελλάδα. Για την επιλογή αυτή
πρέπει να υποβάλουν δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ η οποία δεν μπορεί να
ανακληθεί πριν από την παρέλευση τουλάχιστον δύο ολόκληρων διαχειρι
στικών περιόδων.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, αν επιθυμούν την υπα
γωγή τους στην εξαίρεση και εφόσον βέβαια συνεχίζουν να υφίστανται οι
προϋποθέσεις υπαγωγής στην εξαίρεση, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση
μεταβολών μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Αν δεν υποβληθεί
τέτοια δήλωση, θεο)ρείται ότι το δικαίωμα επιλογής, ισχύει τουλάχιστον
για μια ακόμη διαχειριστική περίοδο.
Η εξαίρεση, που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους,
δεν ισχύει προκειμένου για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων μετα
φορικόν μέσων και προίόντοιν, που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλοισης.
Αυτό σημαίνει ό τι:
α) φορολογούνται πάντοτε στην Ελλάδα, ως ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις, και οι αποκτήσεις τοιν αγαθών αυτών, που πραγματοποιού
νται από τα άνωτέρο) πρόσωπα, και
β) η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αυτών των αγα
θών, Δε λαμβάνεται υπόιμη για τον υπολογισμό του ορίου των 2.500.000
δρχ.
Προϊόντα υπαγόμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θεωρού’νται τα ορυκτέλαια, το οινόπνευμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά.
Τα Ν.Π. που δεν υπόκεινται στο φόρο και οι αγρότες του ειδικού
καθεστώτος του άρθρου 33, τα οποία πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές α
ποκτήσεις κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου, που υπερβαί
νουν το όριο των 2.500.000 δρχ., υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έ
ναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ.
Με την υποβολή της δήλωσης αυτής χορηγείται στα πρόσωπα αυ
τά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου με το πρόθεμα «ΕΕ», το οποίο πρέπει
να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους, με υποκείμενους εγκαταστημέ
νους σε άλλο κράτος-μέλος, κατά τη διενέργεια ενδοκοινοτικών αποκτή
σεων, ώστε να απαιτήσουν από τους προμηθευτές τους τη μη χρέωση
ΦΠΑ στο κράτος-μέλος προέλευσης το3ν αγαθοιν.
Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη ΑΦΜ μετά, από υποβολή προη
γούμενης δήλωσης έναρξης, για την ένταξη στο καθεσπός αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση )ΐεταβολο)ν-μετάταξης. Το ίδιο ισχύει και
για τους υποκείμενους, οι οποίοι πραγματοποιούν αποκλειστικά πράξεις
απαλλασσόμενες, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίοι υποχρεούνται να υ
ποβάλουν δήλωση μεταβολό)ν-μετάταξης για την εγγραφή τους στο Μη
τρώο ΦΠΑ/VIES και να χρησιμοποιούν το πρόθεμα «ΕΤ» πριν από τον
ΑΦΜ.

Όταν τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό
της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, τότε, για τον
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η επίσημη τιμή
πώλησης του συναλλάγματος που περιλαμβάνεται στο δελτίο τιμών συ
ναλλάγματος που εκδίδει η τράπεζα της Ελλάδος την προτελευταία Τε
τάρτη του προηγούμενου μήνα και η οποία ισχύει για ολόκληρο τον επό
μενο μήνα, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε επόμενη ημέρα Τετάρ
τη, μεταβολή της ισοτιμίας αυτής + - πέραν του 5%. Όταν υπάρχει τέτοια
μεταβολή, από την επόμενη Τετάρτη εφαρμόζεται η νέα ισοτιμία.
Πράξεις οι οποίες εξομοιοινονται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
αγαθών παρότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επαχθούς αιτίας ή της
μεταβίβασης της κυριότητας του αγαθού είναι οι εξής ;
α) Παραλαβή αγαθού από υποκείμενο στο ΦΠΑ.
Όταν ο υποκείμενος στο <Ι)ΠΛ μεταφέρει από εγκατάστασή
του σε κράτος-μέλος αγαθά της επιχείρησής του και τα παραλαμβάνει
στην Ελλάδα, η παραλαβή αυτή εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική απόκτη
ση, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :
(α) τα αγαθά αυτά έχουν αποκτηθεί με οποιοδήποτε
τρόπο (αγορά, εισαγωγή κλπ.), στο κράτος μέλος,
(β) τα αγαθά αυτά προορίζονται για την εκπλήρωση
τοιν σκοπών της επιχείρησης.
Η μεταφορά τοιν αγαθόιν αυτών μπορεί να γίνεται από τον ίδιο ή
από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του.
'
Παοάδειγαα Ιο : Η επιχείρηση «Α» με εγκατάσταση στην Ελλά
δα μεταφέρει στην Ελλάδα από την εγκατάστασή της στη Γαλλία ένα
computer, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στο λογιστήριό της. Η πα
ραλαβή του στην Ελλάδα θεωρείται ως ενδοκοινοτική απόκτηση.
Παοάδειγιια 2ο : Η επιχείρηση «Β» με εγκατάσταση στην Ελλά
δα εισάγει από Τρίτη χώρα σε εγκατάστασή της στη Γαλλία ένα τόρνο, τον
οποίο στη συνέχεια τον μεταφέρει στην Ελλάδα. Η παραλαβή του τόρνου
στην Ελλάδα θεωρείται ο>ς ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.
β) παραλαβή αγαθού από μη υποκείμενο στο «ΕΠΑ νομικό
πρόσωπο
Όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη περίπτωση [α)] ισχύ
ουν αναλόγοις και για την περίπτωση που τα αγαθά τα παραλαμβάνει μη
υποκείμενο στο ιΙ>ΠΑ νομικό πρόσωπο.
8.

ΕΝΔΌΚΌ1ΝΌΤ1ΚΠ ΠΑΡΑΔΌΣΙI ΑΓΑΘΩΝ.
Η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-μέλος
για τους σκοπούς της ίδιας της επιχείρησης, παρότι δεν υπάρχει μεταβίβα
ση και της κυριότητας των αγαθών αυτών θεωρείται ως «παράδοση αγα
θών». Η παράδοση αυτή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα, διότι σύμ
φωνα με το άρθρο 22α του Ν. 1642/86 απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, αλλά
φορολογείται όμως ως «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών» στο άλλο κρά
τος-μέλος. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας

-22VIES από τον υποκείμενο στο ΦΙΙΑ εφόσον αυτά πωληθούν στο άλλο
κράτος-μέλος. Έτσι πχ. στην περίπτοιση που μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος αγαθά με σκοπό την επίδειξη και στη συνέχεια αυτά πωλούνται,
τότε κατά το τρίμηνο που ποιλούνται αυτά περιλαμβάνονται στον ανακε
φαλαιωτικό πίνακα (listing) από τον Έλληνα αποστολέα. Επειδή το γεγο
νός αυτό αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση στο άλλο κράτος-μέλος προς
το οποίο μετακινήθηκαν τα αγαθά αυτά.
Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα θεώρησης ως παράδοσης α
γαθών της μετακίνησης τοιν αγαθών μιας επιχείρησης από την Ελλάδα σε
ένα άλλο κράτος-μέλος για τις ανάγκες της επιχείρησης, αποτελούν οι με
τακινήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται για τους πιο κάτω σκοπούς :
α) όταν τα προϊόντα προορίζονται να αποτελόσουν αντικείμε
νο παράδοσης αγαθών, της οποίας ο τόπος είναι το άλλο κράτος-μέλος
πχ. παράδοση πάνω σε πλοίο ή αεροπλάνο ή τραίνο κατά την διάρκεια του
ταξιδιού που ξεκινάει από το άλλο κράτος-μέλος με άφιξη άλλο κράτοςμέλος ή την Ελλάδα.
β) όταν πρόκειται για παράδοση αγαθών, η οποία απαλλάσσε
ται από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 22 και 22α.
γ) όταν γίνεται μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα σε άλλο
κράτος-μέλος για να μεταποιηθούν (εργασία φασόν) σ’ αυτό. Στην περί
πτωση αυτή, κατά την επιστροιρή τους στην Ελλάδα ως έτοιμα αγαθά, θα
φορολογηθεί η αξία της εργασίας φασόν ως ενδοκοινοτική απόκτηση.
δ) όταν γίνεται μετακίνηση αγαθού μιας επιχείρησης από την
•Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος με σκοπό να γίνουν σ’ αυτό το κράτοςμέλος διάφορες εργασίες πάνω στο συγκεκριμένο αγαθό πχ. βελτίωση, ε
πισκευή, επεξεργασία, διασκευή, μετασκευή κλπ.
ε) όταν γίνεται μετακίνηση αγαθού από την Ελλάδα σε άλλο
κράτος-μέλος με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή του για παροχή υ
πηρεσιών στο άλλο κράτος-μέλος άφιξης, δεν θεωρείται παράδοση αγα
θού.
στ) όταν γίνεται μετακίνιιση από την Ελλάδα αγαθού για να
χρησιμοποιηθεί μέχρι 24 μήνες σε άλλο κράτος-μέλος, όπου πραγματο
ποιεί φορολογητέες πράξεις, με την προϋπόθεση ότι, αν το αγαθό αυτό εισαγόταν από τρίτη χιΐιρα θα υπαγόταν στο καθεστώς της προσωρινής ει
σαγωγής με πλήρη απαλλαγή από το ΦΠΑ, τότε η μετακίνηση αυτή δεν
θεωρείται παράδοση αγαθού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ
ΛΙΙΑΛΛΛΙ ΓίΣ Α1ΙΟ ΤΟ ΦΟΙ’Ο (Αρθρο 18)
Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται απαλλαγές από ΦΠΑ, που αφο
ρούν πράξεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. Παρά το
γεγονός ότι με την καθιέρωση των απαλλαγών αυτών περιορίζεται το χα
ρακτηριστικό της γενικότητας του φόρου, εντούτοις οι απαλλαγές αυτές,
κρίθηκαν απαραίτητες για λόγους κυρίως κοινωνικούς, χρηματοοικονομι
κούς, μορφωτικούς και άλλους παρόμοιους, με σκοπό την γενικότερη εξυ
πηρέτηση του κοινοινικού συνόλου.
Οι πράξεις στις οποίες αναφέρονται οι απαλλαγές αυτές, αφορούν
παροχή υπηρεσιών και ορισμένες παραδόσεις αγαθών, που συνδέονται ά
μεσα με τις υπηρεσίες αυτές.
Το κύριο χαρακτηριστικό των πράξεων αυτών, είναι ότι δεν παρέ
χουν στον υποκείμενο στο φόρο, που τις πραγματοποιεί δικαίωμα έκπτω
σης του φόρου που επιβάρυνε τις εισροές, που απαιτούνται για την πραγ
ματοποίηση των πράξεων αυτών.
Τέλος σημειώνουμε, ότι σε όλες τις περιπτώσεις των απαλλαγών που
καθιερώνονται με το άρθρο αυτό, οι υποκείμενοι στο φόρο απαλλάσσονται
κατά την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών (για τα έσοδά τους), όχι όμο)ς και από τον κατ’ επίρριΐ|ΐη φόρο, όταν εισάγουν ή αγοράζουν αγαθά ή
δέχονται υπηρεσίες, τον οποίο περιλαμβάνουν στο κόστος των παραδιδόμενων αγαθών ή των παρεχομένιον υπηρεσιών.
Οι υποκείμενοι που ενεργούν τις πράξεις αυτές εξομοιώνονται δηλα
δή με τελικούς καταναλωτές.
Επίσης δεν οφείλονται για τις πράξεις αυτές, ούτε τέλη χαρτοσήμου
ή άλλες επιβαρύνσεις που υπήρχαν προηγούμενα, εκτός από τις ασφαλι
στικές και τραπεζικές εργασίες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται από το
φόρο οι παρακάτω υπηρεσίες :
1. Υπηρεσίες Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΑ.ΤΑ).
2. Δραστηριότητες Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης.
3. Παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης
και διάγνωσης.
4. Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ά
μισθους υποθηκοφύλακες, δικαστικούς, επιμελητές, γιατρούς, οδοντογια
τρούς, μαίες, νοσοκόμους και φυσιοθεραπευτές.

-245. H παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθδις και η παρά
δοση ειδϋδν οδοντικής - προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογια
τρούς και τους οδοντοτεχνίτες.
6. Η παράδοση ανΟροιπίνοιν οργάνων, ανΟροιπινου αίματος, αν
θρώπινου γάλακτος.
7. Η παροχή υπηρεσιοδν από σωματεία ή ενώσεις προσδιπων προς
τα μέλη τους.
8. Η παροχή υπηρεσιοιν και η παράδοση αγαθοί που συνδέονται
στενά με την κοινοινική πρόνοια και ασφάλιση που πραγματοποιούνται α
πό Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλους οργανισμούς και ιδρύματα.
9. Η μεταφορά ασθενών ή τραυματιοιν με οχήματα ειδικά κατα
σκευασμένα ή διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτό.
10. Η παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμη
νευτές έργων τέχνης, εκτός από αυτές που παρέχονται απευθείας στο κοι11 Η παροχή υπηρεσιόιν εκπαίδευσης γενικά.
12. Η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων όλοιν τοιν βαθμιδών εκ
παίδευσης.
13. Η παροχή υπηρεσιοιν που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή
την σωματική αγωγή, από νομικά πρόσοιπα μη κερδοσκοπικού χαρακτή
ρα.
14. Η παροχή υπηρεσιδιν και η στενά συνδεδεμένη με αυτές πα
ράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσαιπα και οργανισμούς
(Φιλανθρωπικά Σιοματεία κλπ.).
15. Υπηρεσίες πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης.
16. Διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή
φιλοσοφικού χαρακτήρα.
17. Εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση νομικών προσώπων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
18. Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες καθώς και οι συ
ναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφα
λιστικούς πράκτορες.
19. Οι εργασίες που αφορούν τις αγορές και πωλήσεις συναλλάγ
ματος, χαρτονομισμάτων, και νομίσματα, με εξαίρεση τα νομίσματα και
χαρτονομίσματα για συλλογές.
20. Οι εργασίες που αφορούν μετοχές ανωνύμων εταιριών, εται
ρικά μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους τίτλους που
αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα (π.χ. φορτωτικές κλπ.).
21. Η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.
22. Η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων.
23. Η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυή
σεων και λοιπών ασφαλειών.
24. Οι εργασίες που αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαρια
σμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πι-

στοηικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραιρα. Απαλλάσσονται από το
φόρο οι τόκοι καθιίις και οι προμήθειες που εισπράττουν οι τράπεζες.
25. Οι μισθώσεις ακινήτων.
26. Η παράδοση κρατικών λαχείων, δελτίων ΓΙΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ,
ΠΡΟΤΟ και λαχείων του Οργανισμού Ιπποδρομιών Ελλάδος.
27. Η παράδοση στην ονομαστική τους αξία των γραμματοσήμων
που βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επισήματος και λοιπών ενσημάTOJV, καθώς και ταινιών ή ενσημάτων ασφαλιστικών οργανισμών και παρόμοιο^ν αξιών.
28. Η παράδοση χρησιμοποιηθέντοιν σε αφορολόγητη δραστηριό
τητα αγαθϋΐν. ■
29. Η παροχή υπηρεσιών, των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη
φορολογητέα αξία κατά την εισαγυιγή.
30. Η παράδοση ακινήτων, εκτός από αυτά που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 6.
31. Η παράδοση και διανομή εφημερίδθ)ν και περιοδικών από
πρακτορεία, εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές, εφόσον αυτά
διακινούνται μέσω πρακτορείων διανομής.
32. Η παράδοση αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται
από το φόρο προστιθέμενης αξίας.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΎίΙΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΟΣ ΚΟΙ
ΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
>
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Αρθρο 20).
Οπως έχει ήδη αναφερθεί, ο <Ι>ΠΛ είναι φόρος που επιβαρύνει την
εγχώρια κατανάλωση, δηλαδή την τελική κατανάλωση που πραγματο
ποιείται στο εσωτερικό της χώρας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προβλέπεται απαλλαγή των αγα
θών που εξάγονται από την Ελληνική Επικράτεια.
Η απαλλαγή αυτή, σε αντίθεση με τις απαλλαγές που προβλέπονται
στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 18) παρέχει δικαίωμα έκπτωσης του φό
ρου, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα εξαγόμενα αγαθά σε προηγούμενα
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Κατά συνέπεια τα εξαγόμενα αγαθά εξέρχονται από τη χώρα, χωρίς
καμία επιβάρυνση από φόρο προστιθέμενης αξίας.
Μέχρι 31.12.92 ως εξαγωγή εθεωρείτο κάθε έξοδος αγαθών από τη
χώρα, με προορισμό οποιαδήποτε χώρα, εντός ή εκτός της κοινότητας.
Με την εφαρμογή του μεταβατικού καθεστώτος, από 1.1.93, ως εξα
γωγή θεωρείται μόνο η αποστολή αγαθών σε Τρίτη προς την κοινότητα
χώρα.
Βέβαια και οι αποστολές αγαθών προς άλλο κράτος-μέλος συνεχί
ζουν να απαλλάσσονται από το φόρο.

Ειδικότερα οι απαλλαγές που προβλέπονται κατά την εξαγωγή αγα
θών εκτός κοινότητας είναι οι πιο κάτω :
I Απαλλαγή της εξαγωγής που πραγματοποιείται από τον πωλητή (εξαγοιγέα).
Η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από τον πωλητή
(εξαγωγέα) τα οποία αγαθά έχουν προορισμό έδαφος εκτός της κοινότη
τας, απαλλάσσεται από το φόρο.
Η απαλλαγή αυτή καλύπτει το τιμολόγιο της εξαγωγής αγα
θών και η ορθή εφαρμογή της απαλλαγής αυτής, διαπιστώνεται από την ύ
παρξη διασάφησης ή άλλου τελωνειακού παραστατικού, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Η απαλλαγή αυτή καλύπτει επίσης και την παράδοση προς ε
ξαγωγή αγαθών, που πραγματοποιείται από τρίτο πρόσοιπο, το οποίο ενερ
γεί στο όνομά του και για λογαριασμό τον πωλητή (εξαγωγέα).
Κατά συνέπεια στην περίπτωση εξαγωγής αγαθών μέσω πα
ραγγελιοδόχου, απαλλάσσεται από το φόρο τόσο το τιμολόγιο της εξαγω
γής που εκδίδεται από τον παραγγελιοδόχο, όσο και η πλασματική παρά
δοση αγαθών από τον πωλητή προς τον παραγγελιοδόχο και η οποία προ
κύπτει από την εκκαθάριση του παραγγελιοδόχου. Στην εκκαθάριση αυτή
θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία τοιν τελοινειακών εγγράφων, από τα
οποία αποδεικνύεται ΐ] πραγματική έξοδος τοιν αγαθών από τη χώρα με
ιπροορισμό τρίτη προς την κοινότητα χώρα.
Σημειώνουμε ότι και η προ^ιήθεια που εισπράττει ο παραγγε
λιοδόχος εξαγωγής απαλλάσσεται από το φόρο.
2.
Απαλλαγή της εξαγωγής που πραγματοποιείται από τον ίδιο
τον αγοραστή των αγαθών.
Η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της
χώρας προς αγοραστή ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, α
παλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο αγοραστής εξάγει ο ίδιος τα αγαθά
αυτά εκτός της κοινότητας.
Η απαλλαγή αυτή καλύπτει :
α) τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται προς αγο
ραστή υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος δεν έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, είναι δηλαδή εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κράτοςμέλος και,
β) τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται προς ιδιώ
τες (ταξιδιώτες), ανεξάρτητα από τον τόπο όπου έχουν την κατοικία ή τη
μόνιμη διανομή τους, εφόσον υποδεικνύεται η εξαγωγή των αγαθών εκτός
της κοινότητας.
II χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής είναι κατά κανόνα έμμεση,
δηλαδή μετά την διαπίστωση του πραγματικού γεγονότος της εξαγωγής,
πραγματοποιείται επιστροφή του φόρου στον αγοραστή των αγαθών.

-27Για τη διαδικασία της χορήγησης της απαλλαγής αυτής μετά την
1.1.93, έχουν εκδοθεί οι ΑΥΟ 1000840/72/ΠΟΛ 1002/4.1.93 και
1052999/4190/ΠΟΛ 1143/9.4.93, για την απαλλαγή των αγαθών που μεταφέρονται στις αποσκευές τοιν ταξιδιωτών και 1015809/1597/ΠΟΛ
1024/21.1.93, για την επιστροφή στον υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκατα
στημένο εκτός ΕΟΚ , του φόρου, που επιβάρυνε τα αγαθά εμπορικού χα
ρακτήρα, τα οποία εξάγονται από τον ίδιο, εκτός ΕΟΚ.
Η επιστροφή αυτή γίνεται από τον υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος
πραγματοποίησε την παράδοση τοον αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, με
έκδοση πιστωτικού σημειώματος (πιστωτικό τιμολόγιο), για την αξία του
ΦΙ1Λ και μόνο. ■
Σημειώνεται ότι η διαπίστοιση της εξαγωγής των αγαθών εκτός
κοινότητας, είναι δυνατόν να πιστοποιείται από τελωνειακή αρχή, τόσο
της Ελλάδας, όσο και άλλου κράτος-μέλος, στην περίπτωση κατά την ο
ποία τα αγοραζόμενα αγαθά μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος και στη
συνέχεια εξάγονται προς τρίτη χώρα από το κράτος αυτό.
- Εξαίρεση από την απαλλαγή.
Η αναφερόμενη στην παράγραφο αυτή απαλλαγή, δεν καλύπτει
αγορές αγαθοιν που προορίζονται για εξοπλισμό ή εφοδιασμό ιδιωτικών
μέσων μεταφοράς (σκάφη, αεροσκάφη, επιβατικά αυτοκίνητα ιδιο)τικής
χρήσης)
3. Απαλλαγή της Facon εργασίας που αφορά εξαγόμενα αγαθά εκτός
(κοινότητας.
Η μεταποίηση αγαθών, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον τα με
ταποιημένα αγαθά (έτοιμα προϊόντα) εξάγονται εκτός κοινότητας.
Η απαλλαγή αυτή καλύπτει την αξία της μεταποίησης, που πραγ
ματοποιείται σε αγαθά τα οποία έχουν αποκτηθεί στο εσωτερικό της χώ
ρας ή από άλλο κράτος-μέλος ή έχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα, με σκοπό
να μεταποιηθούν και στη συνέχεια να εξαχθούν εκτός της κοινότητας και
η εξαγωγή αυτή γίνεται από το πρόσωπο το οποίο πραγματοποίησε τη με
ταποίηση, ή από το λήπτη της εργασίας αυτής, ο οποίος δεν είναι εγκατα
στημένος εντός της χώρας.
4. Απαλλαγή της παράδοσης αγαθών προς αναγνωρισμένα σωματεία
ή ιδρύματα με σκοπό την εξαγωγή εκτός κοινότητας.
Η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της
χώρας προς αναγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον τα
πρόσωπα αυτά προτίθενται να εξάγουν τα αγαθά αυτά εκτός κοινότητας,
στα πλαίσια των ανθρωπιστικών, φιλανθρωπικών ή εκπαιδευτικών τους
δραστηριοτήτων.

5. Απαλλαγή υπηρεσιών που συνδέονται με την εξαγωγή ή τη διεθνή
διακίνηση αγαθών.
Οι υπηρεσίες γενικά, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεταφορά και
οι παρεπόμενες της μεταφοράς υπηρεσίες απαλλάσσονται από το φόρο.
6. Απαλλαγή μεσιτικών εργασιών.
Απαλλάσσονται επίσης από το φόρο οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης
από πρόσιυπα, που ενεργούν στο όνομά τους και για λογαριασμό άλλων
προσδιποιν και τα οποία μεσολαβούν για την πραγματοποίηση πράξεων
που απαλλάσσονται από το φόρο, καΟδις και για την πραγματοποίηση
πράξεοιν εκτός της κοινότητας.
7. Απαλλαγή το^ν εισροών γενικά του εξαγοιγέα.
Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές, έχουν δικαίωμα
απαλλαγής των πάσης φύσεο)ς εισροών τους, που είναι απαραίτητες για
την πραγματοποίηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Η απαλλαγή
αυτή καλύπτει αξία εισροών μέχρι του ποσού των πραγματοποιηθέντων ε
ξαγωγών, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Παοάδειγαα : Κπιχείρηση «Α» πραγματοποίησε κατά το έτος 1992
εξαγωγές προς τρίτες χώρες ύψους 50.000.000 δρχ.
Κατά το έτος 1993 έχει δικαίο)μα να αγοράζει αγαθά, από το εσω
τερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος ή να κάνει εισαγωγές από τρίτη
χώρα, ή να λαμβάνει υπηρεσίες γενικά, μέχρι το συνολικό ποσό των
'50.000.000 δρχ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της απαλλαγής αυτής, έχουν καθορι
στεί με την ΑΥΟ ΠΟΑ 1104/93, η οποία παρατίθεται στις συναφείς διατά
ξεις.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η απαλλαγή αυτή χορηγείται με
έκδοση ειδικού θεοιρημένου δελτίου απαλλαγής προς τους προμηθευτές
της εξαγωγικής επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, η ενδιαφερόμενη επιχεί
ρηση, πρέπει να υποβάλει αίτηση στιιν αρμόδια ΔΟΥ, η οποία θεωρεί το
παραπάνω δελτίο απαλλαγής, αναγράφοντας το όριο της απαλλαγής και ο
εξαγωγέας χρησιμοποιεί αυτό για τις αγορές, εισαγωγές αγαθών και λή
ψεις υπηρεσιών μέχρι την κάλυψη του ορίου εξαγωγών της προηγούμενης
διαχειριστικής περιόδου.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται ταμειακά οι εξαγωγικές επι
χειρήσεις, οι οποίες δε θα υποχρεώνονται πλέον στην καταβολή φόρου,
κατά την αγορά των προς εξαγωγή αγαΟιον τους.
1Ιαράλληλα, για τον έλεγχο των συναλλαγών αυτών, καθιερώνεται
υποχρέωση υποβολής ετήσκον συγκεντρωτικών καταστάσεων, τόσο από
τους προμηθευτές, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν προς δικαιούχους
απαλλαγής, όσο και από τους εξαγωγείς, για τους προμηθευτές που χρησι
μοποίησαν για τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών που έλαβαν χωρίς
φόρο.
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Κατάργηση της απαλλαγής στην παράδοση αγροτικών προϊόντων
από συνεταιριστικές οργανώσεις προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, με
σκοπό την εξαγωγή.
n απαλλαγή αυτή δεν ισχύει από 1.1.93, δεδομένου ότι οι εξαγω
γές αγροτικών προϊόντων μπορούν να τύχουν απαλλαγής, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο (7) μέχρι του ποσού των εξαγοιγών της προη
γούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Απαλλάσσονται επίσης από το <ύΠΛ η παράδοση αγαθών και η
παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ό
ρους.
Απαλλάσσονται έτσι από το <1>1ΙΑ :
α) Μ εισαγωγή αγαθών από το εξοιτερικό και η παράδοση α
γαθών από την λοιπή Ιΐλλάδα στην περιοχή του Αγίου Όρους, εφόσον αυ
τά προορίζονται να αναλοιθούν ή να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή αυτή,
β) Η παράδοση αγαθών σε εργολάβο ή υπεργολάβο, που προ
ορίζονται για την εκτέλεση πράξεων στην περιοχή του Αγίου Όρους κα
θώς και οι πράξεις το^ν προσώπων αυτών προς το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ), κατά το μέρος που αυτό ενεργεί για
λογαριασμό των 1. Μονών κλπ. στην περιοχή του Αγίου Όρους ή απ’ ευ
θείας προς τις 1. Μονές, Σκήτες κλπ.
γ) Η παροχή υπηρεσιών προς τις I. Μονές κλπ. ή σε λήπτες
που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Αγίου Όρους.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΙΓΙΏΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (Άρθρο 23).
Η έκπτωση του (ρόρου εισροών, είναι ο κύριος μηχανισμός του
συστήματος ΦΠΑ, με τον οποίο επιτυγχάνεται η σταδιακή φορολόγηση
της εγχώριας κατανάλοισης αγαθών και υπηρεσιών.
Κάθε υποκείμενος στο φόρο, επιβάλλει φόρο στο σύνολο της αξίας
των πράξεοιν που πραγματοποιεί. Από το φόρο αυτό αφαιρεί το φόρο, με
τον οποίο επιβαρύνθηκε από τους άλλους υποκείμενους στο φόρο και α
ποδίδει στο δημόσιο τη διαφορά του φόρου που προκύπτει.
Με τον τρόπο αυτό, κάθε υποκείμενος στο φόρο, αποδίδει στο δη
μόσιο, το φόρο που αναλογεί στην καθαρή προστιθέμενη αξία που επιτυγ
χάνεται στο Οτάδιο της επιχείρησής του.
Με το μηχανισμό αυτό της έκπτωσης, εξασφαλίζεται η ουδετερό
τητα του φόρου, με τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού στις επιχει
ρήσεις και την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των αγαθών και υπηρε
σιών στο εσωτερικό της κοινότητας.
I
Κάθε υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει, από το φό
ρο που αναλογεί στις διενεργούμενες από αυτόν πράξεις, ήτοι παραδόσεις
αγαθών, παροχές υπηρεσιών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
(φόρος εκροών), το φόρο με τον οποίο έχει επιβαρυνθεί για τις παραδόσεις
αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που έγιναν σ’ αυτόν, τις εισαγωγές α
γαθών, καθώς επίσης και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές α
παιτήσεις που πραγματοποίησε (φόρος εισροών). Δηλαδή ο υποκείμενος
στο φόρο, δικαιούται να εκπέσει το φόρο που επιβάρυνε όλες τις εισροές
του, όποις το φόρο τοιν εισαγωγών και αγορών από το εσωτερικό, εμπο
ρευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, των επενδυτικών αγαθών,
τοιν υπηρεσιών που του παρασχέθηκαν και των δαπανών που πραγματο
ποίησε.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, τόσο στο φόρο εκροών όσο
και στο φόρο εισροιίιν, περιλαμβάνεται και ο φόρος των ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο.
Το γεγονός αυτό είναι φυσική συνέπεια του χαρακτηρισμού ως
φορολογητέων πράξεων, από την Ι.Ι.93 και των ενδοκοινοτικών αποκτή
σεων που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στο φόρο.
ΙΊροκειμένου δηλαδή για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υ
πάρχει υποχρέωση για απόδοση του φόρου, που αναλογεί αλλά ταυτόχρο
να παρέχεται και δικαίωμα έκπτωσής του.
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H υποχρέθ)ση για απόδοση του φόρου και η ταυτόχρονη έκπτωση
του ίδιου ποσού, έχει οις αποτέλεσμα κατά κανόνα τη μιη πληρωμή καθα
ρού ΦΠΛ .
Συνεπώς για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ουσιαστικά, δεν κα
ταβάλλεται φόρος, αλλά γίνεται μια λογιστική τακτοποίηση σε κάθε φο
ρολογική περίοδο, η οποία και απεικονίζεται και στις προσωρινές δηλώ
σεις, που υποβάλουν οι υποκείμενοι στο φόρο. 11 αξία κάθε ενδοκοινοτι
κής απόκτησης, θα παρακολουΟείται στα τηρούμενα βιβλία ως εισροή και
εκροή σε χωριστούς λογ/σμούς ή στήλες, ο δε φόρος θα χρεοινεται και θα
πιστδινεται ισόποσο.
Το ίδιο ισχύει και για τις λήψεις υπηρεσιδιν από το εξωτερικό για
τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στην Ελλάδα είναι ο υ
ποκείμενος που λαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές.
Βασική προϋπόθεση για την άσκιιση του δικαιώματος έκπτωσης '
από τον υποκείμενο στο φόρο, είναι τα αγαθά, που έχουν αγοραστεί’ εισαχθεί, ή αποκτηθεί, καθδις και οι υπηρεσίες που έχουν ληφθεί, να χρησιμο
ποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.
Επομένως δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου :
α) πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του υποκείμενου
στο φόρο όπως οι ιδιώτες-καταναλωτές, το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, για τις πράξεις που πραγματοποιούν στα πλαίσια της ά
σκησης δημόσιας εξουσίας καθώς και κάθε πρόσωπο ή ένωση προσώπων
το οποίο δεν θεωρείται ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
I
β) οι υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι πραγματοποιούν πράξεις
απαλλασσόμενες από το φόρο, εξομοιούμενοι στην περίπτωση αυτή με τε
λικούς καταναλωτές.
ΙΙροκειμένου για αγαθά επένδυσης το δικαίωμα έκπτωσης του φό
ρου που τα επιβάρυνε κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο που θα αρχίσουν
να χρησιμοποιούνται.
Δεν παρέχεται δικαίοιμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν
επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
α) Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καπνοβιομηχανικών προϊόντοον.
β) Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση οινοπνευμα
τωδών ποτών, εφόσον αυτά διατίθενται για την πραγματοποίηση μη φορο
λογητέων πράξεων.
γ) Δαπάνες για δεξιώσεις, ψυχαγωγία και φιλοξενία γενικά,
δ) Δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχα
γωγίας για το προσωπικό η τους εκπροσώπους της επιχείρησης.
ε) Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) μέχρι εννέα (9) θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων,
σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυ
χή ή αθλητισμό καθώς επίσης και οι δαπάνες για καύσιμα, επισκευή, συ
ντήρηση, μίσθωση και κυκλοφορία των μέσων αυτών.

-

32-

Λντίθετα η πιο πάνω εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης, δεν ε
φαρμόζεται για τα μεταφορικά μέσα που προορίζονται για μεταπώληση,
μίσθο^ση, ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.
στ) Αγορά, εισαγοιγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών συσκευασίας που επιστρέφονται και των οποίων η παράδοση καλύπτεται από
εγγύηση που καταβάλλεται από τον αγοραστή.
Το δικαίοιμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υ
ποκείμενος στο φόρο κατέχει (άρθρο 25):
1 Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών.
2. Τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τι
μολογίου.
3. Στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών.
4. Τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις.
5. Κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης δήλωσης.
Όταν το ποσό της έκπτο^σης είναι μεγαλύτερο του φόρου που ο
φείλεται στην ίδια περίοδο (μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο), η επιπλέον διαφορά
μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο.
Η μεΐαφορά του πιστο3τικού υπολοίπου δε μεταθέτει το χρόνο έ
ναρξης της παραγραφής του δικαιώματος, έναντι του δημοσίου και ότι, η
τριετής περίοδος παραγραφής αρχίζει από το τέλος του έτους, εντός του ο
ποίου υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.
Δηλαδή πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/87 παραγράφεται στις
.31/12/91.
2. ΕΙ11ΣΤΡΟΦ11 Ί ΟΥ <DOPOY. (Αρθρο 27)
Ο φόρος επιστρέφεται μόνο εφόσον συντρέχει κάποια από τις α
κόλουθες περιπτώσεις :
1. Επιστροφή φόρου, που καταβλήθηκε στο δημόσιο αχρεώστητα.
2, Επιστροφή φόρου, που είναι αδύνατο να μεταφερθεί σε ε
πόμενη διαχειριστική περίοδο, λόγω παραγραφής εξ’ αιτίας
της τριετίας.
3, Επιστροφή φόρου, στις περιπτώσεις πράξεων που απαλ
λάσσονται από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
των εισροών τους. Π.χ. εξαγωγές αγαθών εκτός της κοινό
τητας.
4. Επιστροφή του φόρου που αφορά αγαθά επένδυσης.
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου των περιπτώ
σεων 3 και 4.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις το δικαίωμα της επιστροφής του φόρου
μπορεί να ασκηθεί για κάθε φορολογική περίοδο, ή συγκεντρωτικά για
κάθε διαχειριστική περίοδο, ανάλογα με την επιθυμία του υποκείμενου
στο φόρο.

I ο αιτουμενο προς επιστροφή ποσό του φορου επιστρεφεται χωρίς
έλεγχο κατά ποσοστό 90% αυτού εφόσον αφορά μια ή περισσότερες φο
ρολογικές περιόδους και εντός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτη
σης επιστροφής.
Το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται με την εκκαθαριστική δήλωση.
Για τους υποκείμενους στο φόρο, που υποβάλλουν αίτηση για
πρώτη φορά, η επιστροφή του φόρου, πραγματοποιείται μέσα στην παρα
πάνω προθεσμία, αλλά μετά από προσωρινό έλεγχο.
Το ποσό του φόρου, του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν μπορεί
να μεταφερθεί σε επόμενη φορολογική περίοδο για έκπτωση.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΔΗΛΩΣΙI ΚΑΙ ΣΥΝΑ(Ι)ΗΙΣ ΥΙΙΟΧΡΗΩΣΠΙΣ (Αρθρο 3 1)
Οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις
απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίοιμα έκπτωσης του
φόρου εισροών, οφείλουν να υποβάλουν στη ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για
την επιβολή του φόρου εισοδήματός τους, τις πιο κάτω δηλώσεις :
α) Περιοδική δήλοιση (βλέπε σελίδες 40,41) για κάθε φορολογική
περίοδο ως εξής :
αα) κάθε μήνα και μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα, εφό
σον τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ββ) κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα
που ακολουθεί το δίμηνο εφόσον τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του
Κ.Β.Σ.
γγ) κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μή
να που ακολουθεί το τρίμηνο εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας
του Κ.Β Σ.
Παρέχεται και η δυνατότητα κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ, της
περιοδικι)ς δήλωσης με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
Π περιοδική δήλοιση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ άσχετα με
το υπόλοιπο χρεωστικό ή πιστωτικό της δήλωσης αυτής.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλ
λαγές υποβάλλουν περιοδική δήλιυση ιΙ>ΠΑ κάθε μήνα, ανεξάρτητα από
την κατηγορία βιβλίων που υπάγονται.
β) Εκκαθαριστική δήλωση <1>ΠΑ μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου
μήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη
λήξη της περιόδου αυτής δεν τηρούσαν βιβλία ή τηρούσαν βιβλία πρώτης
ή δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ ή μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα
που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λή
ξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία τρίτης κατηγορίας του
ΚΒΣ. (βλέπε σελίδες 42 έως 45).
γ) Δήλωση 1NTRASTAT για κάθε ενδοκοινοτική συναλλαγή
(απόκτηση-παράδοση), άφιξης για τις ενδοκοινοτικές απαιτήσεις, αποστο
λής για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις .(βλέπε σελίδες 46 και 47).
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε μήνα μαζί με την περιοδική
δήλωση ΦΠΑ.

δ) Ανακεφαλαιο)τικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων
(LISTING).
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από πρόσοίπα που έχουν
ΑΦΜ/ΦΓΙΑ και πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών και λοιπές αποστολές
αγαθών σε άλλα κράτη-μέλη της κοινότητας, χωρίς χρέωση ΦΠΑ, εξατομικευμένες για κάθε ένα αγοραστή. Υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην
αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το ημερολο
γιακό τρίμηνο σε τρία (3) αντίτυπα, μαζί με την περιοδική δήλωση
ΦΠΑ.(βλέπε σελίδα 48 ).
ε) Ανακεφαλακυτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
(LISTING).
Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο (δ)
(Βλέπε σελίδα 49).
Οι περιοδικές, εκκαθαριστικές δηλώσεις, οι δηλώσεις INTRASTAT
και οι Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεοιν υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ. Εκ των οποίθ3ν το ένα έπιστρέφεται θεωρημένο στον υποκείμενο, το άλλο αντίτυπο
διαβιβάζεται στο ΚΕΙΙΥΟ και το τρίτο αντίγραφο παραμένει στο αρχείο
της ΔΟΥ
Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων ΦΠΑ
είναι η ΔΟΥ, η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήμα
τος.
Σε περίπτωση που συμπληρώνονται λανθασμένες περιοδικές δηλώ
σεις, εκκαθαριστικές δηλώσεις, δηλώσεις IN TRASTAT και Ανακεφαλαι0)τικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικοιν Παραδόσεων, αποκτήσεων συμπληρώνο
νται εκ το)ν υστέρων νέες δηλώσεις με τα σωστά ποσά, άσχετα αν ορισμέ
να από τα ποσά αυτά είχαν γραφεί και στα αρχικά έντυπα.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ (Αρθρο 32)
1. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Στο κανονικό καθεστώς επιχειρήσεων του «ΡΓΙΑ ανήκουν οι υποκεί
μενοι του <Ι>ΠΑ, (δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι αντιπρόσωποι, όσοι πραγμα
τοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες ενδο
κοινοτικής μεταφοράς αγαθόιν, οι λήπτες υπηρεσιών, οι παραλήπτες αγα
θών κλπ.) που τηρούν βιβλία (υποχρεοιτικά ή προαιρετικά) β' κατηγορίας
ή γ' κατηγορίας.
Υποχρεώσεις τοιν υποκειμένων στο Φ11Α που ανήκουν στο κανονικό
καθεστώς τού ΦΙΙΑ είναι :
α) Να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία του ΚΒΣ.
β) Να εκδίδει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 31 δηλώσεις του
ΦΠΑ.
γ) Να υποβάλλει δήλωση για καταβολή του ΦΠΑ, στην περίπτω'ση μεταβίβασης ακινήτοιν του άρθρου 6, πριν από τη σύνταξη του συμβο
λαιογραφικού εγγράφου (από 1.1.95).
δ) Να ορίζει φορολογικό αντιπρόσοιπό του, πριν από την ενέργεια
οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης στην Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για
υποκείμενο στο ΦΠΑ που δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένος στο εσωτερι
κό της χώρας.
ε) Να τηρεί ιδιαίτερο λογ/μό με τίτλο «Φόρος Προστιθέμενης Α
ξίας».
2. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων ή τεκμαρτό καθεστώς, ε
ντάσσονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
υποχρεούνται να τηρούν και τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας (αγορών).
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εξής περιπτώσεις :
α) Τα φυσικά πρόσοιπα που ασκούν δραστηριότητα σε πόλη ή
χώρο με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, οι οποίες δεν έχουν χαρα
κτηριστεί τουριστικές περιοχές και έχουν αποκλειστικό αντικείμενο εργα
σιών την πώληση αγαθών ή την εκμετάλλευση παραδοσιακού καφενείου.
β) Τα πρόσαιπα της προηγούμενης περίπτωσης εφόσον τα ακα
θάριστα έσοδα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ήταν μέχρι του
ποσού των 15.000.000 δρχ.
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γ) Οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν αγαθά αποκλειστικά στις
κινητές λαϊκές αγορές.
δ) Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης περιπτέρων,
ε) Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και λιπαντικών μόνο για
την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και
στ) Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ψιλικών και συναφών, ε
φημερίδων, περιοδικών και τσιγάρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στις απαλλασσόμενες ή στο ειδικό
καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, μετατάσσονται υποχρεωτικά στο ειδικό
καθεστώς μικρών επιχειρήσεοιν ή στο κανονικό καθεστώς, από το χρόνο
κατά τον οποίο'παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παραμονή
τους στα καθεστώτα αυτά.
Για τη μετάταξη αυτή, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μεταβο
λών - μετάταξης μέσα σε δέκα μέρες από την ημερομηνία της μετάταξης.
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης μεταβολών - μετάταξης, επιβάλλεται
το σχετικό πρόστιμο του άρθρου 48, αλλά η μετάταξη θεωρείται ότι πραγ
ματοποιήθηκε, από το χρόνο κατά τον οποίο ήταν υποχρεωτική.
Σε περίπτωση που η μετάταξη οφείλεται σε υπέρβαση του ορίου των
ακαθαρίστοιν εσόδων, η μετάταξη πραγματοποιείται , από την έναρξη της
επόμενης περιόδου και η δήλωση μεταβολών - μετάταξης υποβάλλεται
μέχρι τη I Οη μέρα του πρώτου μήνα.
Επίσης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στις απαλλασσόμενες ή στο
ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων μπορούν να μεταταγούν σε ανώτε' ρο καθεστώς προαιρετικά, με την προϋπόθεση ότι, θα τηρούν όλες τις υ
ποχρεώσεις που προβλέπονται για το ανώτερο καθεστώς.
Η προαιρετική αυτή μετάταξη ισχύει υποχρεωτικά τουλάχιστον για
μια πενταετία.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΛΡΛΛΕΙΨΙΙ ΥΠΟΒΟΛΜΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ
Οι υπόχρεοι που δεν υποβάλουν περιοδική δήλωση ή υποβάλουν α
νακριβή ή εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο 5% του οφειλομένου ποσού για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Η εκ πρόθεση υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης, η ανακρίβεια του
περιεχομένου της και η παράλειψη της υποβολής της, συνεπάγονται την ε
πιβολή προστίμοιν, από 150.000 δρχ. (π.χ. σε περίπτωση μη υποβολής δή
λωσης ) έως 30.000 δρχ..
Στην περίπτωση παράλεινι/ης υποβολής περιοδικής δήλωσης επιβάλ
λεται πρόσθετος φόρος ίσος με 300% του φόρου, την πληρωμή του οποίου
θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης.
Στην περίπτωση ανακριβούς περιοδικής δήλωσης επιβάλλεται πρόσ
θετος φόρος ίσος με 200%, αν η ανακρίβεια είναι ως 1.000.000 δρχ. Αν
υπερβαίνει το ποσό αυτό ο πρόσθετος φόρος έχει οριστεί σε 300%.
Οι πιο πάνω πρόσθετοι φόροι επιβάλλονται αναλόγως και για τη δια
φορά φόρου που οφείλεται με την εκκαθαριστική δήλωση. Σημειώνεται
ότι οι πιο πάνω πρόσθετοι φόροι επιβάλλονται χωρίς να εξετάζεται η ύ
παρξη δόλου ή αμέλειας του υπόχρεου στο ΦΠΑ.
Εξάλλου, όποιος δεν υποβάλει περιοδικι'ι ή εκκαθαριστική δήλωση
ΦΠΑ ή δεν αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, έχει τις
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις για τη φορολογία
εισοδήματος. Έ τσι:
Όποιος κατακρατεί, καταστρέφει, πλαστογραφεί οποιοδήποτε βιβλίο,
έγγραφο ή στοιχείο, ή συντάσσει ψευδή δήλωση ή αποδέχεται ή υπογρά
φει ψευδή δήλωση ή πιστοποιητικό σε σχέση με την περιουσιακή ή οικο
νομική γενικά κατάσταση του φορολογουμένου ή άλλου προσώπου υπό
χρεου σε καταβολή φόρου, τιμωρείται σε φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και
χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. ως τρία εκατομ
μύρια (3.000.000) δρχ., εκτός αν οι πράξεις αυτές τιμωρούνται βαρύτερα
με άλλες διατάξεις.
Τα πιο πάνω πρόστιμα ισχύουν από 7 Μαρτίου 1996.
Εκτός από τα πιο πάνω πρόστιμα με νέα ρύθμιση ορίζεται ότι στα
πρόσωπα που παραβαίνουν τις Διατάξεις του νόμου για τον ΦΠΑ επιβάλ
λεται αυτοτελώς για κάθε παράβαση πρόστιμο από 20.000 δρχ. έως
400.000 δρχ.
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ΕΥΡηΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ Ν
Αποστολή IX ]

mmsTAriiL
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ :
ΑΡΜΟΔΙΑ Υ.Σ.Ν :
(Υπηρεσία Στατιστικής Νομού)

flEIMEXOMENA
(Ο ι α ρ ιθ μ ο ί π α ρ α π έ μ π ο υ ν σ τ ις σ ε λ ίδ ε ς )

ΓνίΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
- ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΠΛ.
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.
- ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΠΑ.

1
1
2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ.

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
- ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

7

- ΜΕΤΑΒΑΤΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.

11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
■ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΗΡΛΞΕΙΣ.
1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

12

2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

13

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

14

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ

Ο

7. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

18

8. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

21

Λ1ΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
- ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ.
- ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ,
ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞ0Μ010ΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ
ΑΥΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΙΏΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
- ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΗΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΗΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

30

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

32

ΜΕΡΟΣ ΓΕΤΛΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
- ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΗΟΧΡΕΩΣΕ1Σ

ΜΕΡΟΣ ΙΓΕΜ ΠΊ Ό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
- ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΠΑ
1. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

36

2. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
- ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΗΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
- ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΝΛΚΡΙΒΗΣ
ΔΗΑΩΣΗ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ

r
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