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 Τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσας δημοσίευσης του Ενημερωτικού Δελτίου της  

«ΣΟΛ Α.Ε.», ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία αυτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του  
ν. 2121/93, όπως ισχύει, η εταιρεία δεν παρέχει την άδεια σε οποιονδήποτε να αναπαράγει το 
σύνολο, μέρος ή αποσπάσματα της έκδοσης, χωρίς γραπτή άδεια των αρμοδίων οργάνων 
της. Η χρήση των κειμένων χωρίς άδεια, επισύρει τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο 
και ιδρύει υποχρέωση αποζημίωσης της εταιρείας.  
 
Οι απόψεις που περιέχονται, είναι απόψεις της συντακτικής επιτροπής ή των αρθρογράφων, 
δεν είναι δεσμευτικές για τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή 
οποιοδήποτε Δικαστήριο και δεν δίδεται διασφάλιση σε οποιονδήποτε χρήστη ότι οι 
παραπάνω Αρχές δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά από τις απόψεις που εκφράζονται στο 
παρόν. 
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Α. ΑΡΘΡΑ 

 

Τα άρθρα των συναδέλφων που δημοσιεύονται, εκφράζουν τις προσωπικές 
επιστημονικές απόψεις των συγγραφέων 

 
 
 

Εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών 

πιστώσεων1, επί των εμπορικών  

απαιτήσεων, εφαρμόζοντας τις οδηγίες 

του ΔΠΧΑ 9 

 
Δρ. Σταμάτιος Δρίτσας 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Επικεφαλής Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΛ Crowe 

 
 
 
 
 
 
Οι οντότητες, οι οποίες δεν είναι χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, προκειμένου να εκτιμήσουν τις αναμενό-
μενες πιστωτικές ζημίες επί των εμπορικών τους 
απαιτήσεων, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΔΠΧΑ 9, 
υιοθετούν συνήθως την  απλοποιημένη μέθοδο 
υπολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το ποσό 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών υπολογίζεται 
σε ατομική ή σε συλλογική βάση ή σε συνδυασμό 
και των δύο. 
 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, διά-
φορες οντότητες εφαρμόζοντας την απλοποιημένη 
μέθοδο υπολογισμού των αναμενόμενων πιστωτι-
κών ζημιών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΠΧΑ 9, 
χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό της ατομικής και της 
συλλογικής εκτίμησης του ποσού των πιστωτικών 
ζημιών. Ως προς τη συλλογική εκτίμηση των αναμε-
νόμενων πιστωτικών ζημιών), συνήθως χρησιμο-
ποιείται ένας «πίνακας προβλέψεων» (βλέπε σχετι-
κή αναφορά στην παράγραφο Β5.5.35 στη συνέ-
χεια). Ως προς τον ατομικό υπολογισμό, εφαρμό-
ζουν ανά περίπτωση πελάτη μία συγκεκριμένη πι-
θανότητα αθέτησης επί της καθαρής αξίας της απαί-

                                                      
1  Ο Αγγλικός όρος “expected credit losses”, ο οποίος αφορά σε 

αναμενόμενες ζημίες επί πιστώσεων, έχει αποδοθεί κακώς 
στην Ελληνική μετάφραση ως «αναμενόμενες πιστωτικές ζημί-
ες». Η άποψη του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Crowe είναι ότι 
η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα  «αναμενόμενες πιστωτι-
κές ζημίες» είναι πέραν από μη δόκιμη, ως προς το εννοιολο-
γικό μέρος του αγγλικού όρου, και παραπλανητική. Ωστόσο, 
προκειμένου το παρόν να μην παρουσιάζει παρέκκλιση στην 
αναφορά των ορισμών που χρησιμοποιούνται από την Ελληνι-
κή μετάφραση του ΔΠΧΑ 9, η οποία θα μπορούσε να προκα-
λέσει σύγχυση στους αναγνώστες, χρησιμοποιείται ο όρος 
«αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες» αντί του ορθού «αναμενό-
μενες ζημίες πιστώσεων».  

τησης (βλέπε σχετικά στη συνέχεια). Στην περίπτω-
ση των εμπορικών απαιτήσεων με αντισυμβαλλόμε-
νο το Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιείται ως βέλτι-
στη πιθανότητα αθέτησης το  6,71%, βάσει των τι-
μών ομολόγων 31/12/2018 «Ελληνικών Εταιρικών 
Ομολόγων» («Greek Corporate Bonds»). 
 
Περαιτέρω, οι νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 εφαρμό-
ζονται αναδρομικά, σε συνέπεια και με τις απαιτή-
σεις του ΔΛΠ 8. Ωστόσο, στο πρότυπο προβλέπο-
νται μία σειρά από εξαιρέσεις σε το γενικό κανόνα 
της αναδρομικής εφαρμογής. Όταν τα συγκριτικά 
στοιχεία των προηγούμενων περιόδων δεν αναμορ-
φώνονται, οι οποίες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ 
των λογιστικών υπολοίπων των περιόδων αυτών 
και των νέων λογιστικών υπολοίπων τα οποία δια-
μορφώνονται από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πρέ-
πει να αναγνωρίζονται στο υπόλοιπο έναρξης των 
κερδών εις νέον (ή σε άλλο συστατικό της καθαρής 
θέσης, εάν αυτό είναι κατάλληλο), κατά την ετήσια 
περίοδο αναφοράς, στην οποία εφαρμόζεται για 
πρώτη φορά το υπό συζήτηση πρότυπο. Πάντως, 
όταν μία οντότητα αποφασίζει να αναμορφώσει τα 
συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων περιόδων, 
οι αναμορφώσεις αυτές πρέπει να αντανακλούν 
όλες τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9. 
 
Όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό της μεταβολής 
του σωρευμένου λογιστικού υπολοίπου των αναμε-
νόμενων πιστωτικών ζημιών, οι οποίες προκύπτουν  
από τη συλλογική εκτίμηση, βάσει ενός πίνακα 
προβλέψεων, από χρήση σε χρήση, ή μεταγενέστε-
ρα από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 είναι μάλ-
λον προφανές ότι αυτές αναγνωρίζονται στα αποτε-
λέσματα της χρήσης στην οποία έλαβε χώρα η με-
ταβολή. 
 
Ειδικότερα, τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από 
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μεταγενέ-
στερα αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος και τα 
οποία είναι υποκείμενα σε απομείωση, σύμφωνα με 
τις οδηγίες των παραγράφων 5.2.1 και  5.2.2, ανα-
γνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν 
τα στοιχεία αυτά διαγράφονται ή απομειώνονται ή 
κατά την διαδικασία απόσβεσής τους.  
 
Ωστόσο, στις περιπτώσεις της ατομικής εκτίμησης 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών τίθεται ένα 
θέμα προβληματισμού ως προς το λογιστικό χειρι-
σμό της αναστροφής της σχηματισμένου σωρευμέ-
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νου υπολοίπου των αναμενόμενων ζημιών αθέτη-
σης, ή του αρχικά σχηματισμένου υπολοίπου κατά 
την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, όταν τελικά ει-
σπραχθεί η συνολική απαίτηση από το Ελληνικό 
Δημόσιο σε μεταγενέστερο χρόνο.  
 
Για την προσέγγιση του θέματος αυτού εξετάζονται 
τα εξής: 
 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απλοποιημένης με-
θόδου, οι εμπορικές απαιτήσεις ομαδοποιούνται σε 
κατηγορίες πελατών που έχουν κοινό πιστωτικό 
προφίλ και οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες υπο-
λογίζονται για ολόκληρη της «διάρκεια της ζωής της 
απαίτησης» με τον τύπο: 
 

 
 
Όπου: 
 ΑΖΠΑ: Αναμενόμενη Ζημία Πιστωτικής Αθέτησης 

(σταθμισμένη με την πιθανότητα αθέτησης). 

 ΠΑ: Πιθανότητα Αθέτησης των υποχρεώσεων 
πληρωμής ενός αντισυμβαλλόμενου 

 ΠΖΠΑ: Ποσοστό Ζημίας λόγω Πιστωτικής Αθέ-
τησης. 

 ΛΥΕΑ: Λογιστικό Υπόλοιπο Εμπορικής Απαίτη-
σης (αφού έχει αφαιρεθεί η ρευστοποιήσιμη αξία 
των εξασφαλίσεων). 

 ΚΑΑ: Καθαρή Αξία απαιτήσεων 
 
Για την ομαδοποίηση των πελατών χρησιμοποιού-
νται κριτήρια όπως η γεωγραφική περιοχή, το είδος 
του προϊόντος, η διαβάθμιση του πελάτη, η εξασφά-
λιση, ή η ασφάλιση των εμπορικών πιστώσεων και 
το είδος του πελάτη. 
 
Για την πιθανότητα αθέτησης, χρησιμοποιούνται, 
ανά ομάδα πελατών, σταθεροί συντελεστές υπολο-
γισμού, οι οποίοι προκύπτουν, βάσει της εμπειρίας 
της οντότητας από το ιστορικό πιστωτικών ζημιών ή 
συντελεστές που σχετίζονται με το διάστημα καθυ-
στέρησης ανά ομάδα πελατών. 
 
Ως προς την εφαρμογή της απλοποιημένης μεθό-
δου, η παράγραφος Β5.5.35 του ΔΠΧΑ 9 εξηγεί ότι 
μια οικονομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιεί 
πρακτικές λύσεις κατά την επιμέτρηση των αναμε-
νόμενων πιστωτικών ζημιών εάν αυτές συνάδουν με 
τις αρχές της παραγράφου 5.5.17 του προτύπου. 
Ένα παράδειγμα πρακτικής λύσης είναι ο υπολογι-
σμός των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για 
εμπορικές απαιτήσεις χρησιμοποιώντας έναν πίνα-
κα προβλέψεων. Η οικονομική οντότητα χρησιμο-
ποιεί την πείρα της από το ιστορικό πιστωτικών ζη-
μιών (ύστερα από προσαρμογή, όπως ενδείκνυται 

σύμφωνα με τις παραγράφους Β5.5.51–Β5.5.52, 
βλέπε σχετικά στη συνέχεια) για εμπορικές απαιτή-
σεις προκειμένου να υπολογίσει τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημίες δωδεκαμήνου ή τις αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως 
ενδείκνυται. Ένας πίνακας προβλέψεων θα μπο-
ρούσε, για παράδειγμα, να καθορίζει σταθερούς 
συντελεστές προβλέψεων, ανάλογα με τις ημέρες 
που είναι σε καθυστέρηση η εμπορική απαίτηση (για 
παράδειγμα, 1 τοις εκατό εάν δεν είναι σε καθυστέ-
ρηση, 2 τοις εκατό εάν είναι σε καθυστέρηση λιγότε-
ρες από 30 ημέρες, 3 τοις εκατό εάν είναι σε καθυ-
στέρηση περισσότερες από 30 ημέρες αλλά λιγότε-
ρες από 90 ημέρες, 20 τοις εκατό εάν είναι σε καθυ-
στέρηση από 90 έως 180 ημέρες κ.λπ.). Ανάλογα με 
τη διαφοροποίηση της πελατειακής της βάσης, η 
οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί κατάλληλες ομα-
δοποιήσεις, εάν η πείρα της από το ιστορικό πιστω-
τικών ζημιών καταδεικνύει σημαντικές διαφορές στις 
κατανομές ζημιών για διαφορετικές ομάδες πελα-
τών. Στα παραδείγματα κριτηρίων που θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση πε-
ριουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται η γεωγρα-
φική περιοχή, το είδος προϊόντος, η διαβάθμιση πε-
λάτη, η εξασφάλιση ή η ασφάλιση εμπορικών πι-
στώσεων και το είδος πελάτη (όπως χονδρικής ή 
λιανικής). 
 
Ειδικές οδηγίες για το θέμα της εκτίμησης των ανα-
μενόμενων πιστωτικών ζημιών βάσει του πιστωτι-
κού κινδύνου του πελάτη, παρέχονται από την πα-
ράγραφο Β5.5.36 του ΔΠΧΑ 9, η οποία παραπέμπει 
στην παράγραφο 5.5.9 του προτύπου σύμφωνα με 
την οποία, όταν μια οικονομική οντότητα καθορίζει 
αν ο πιστωτικός κίνδυνος για ένα χρηματοοικονομι-
κό μέσο έχει αυξηθεί σημαντικά, πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τη μεταβολή του κινδύνου αθέτησης μετά την 
αρχική αναγνώριση. 
 
Επίσης, στην παράγραφο Β5.5.37 εξηγείται ότι, 
όταν η διοίκηση της οντότητας  ορίζει την αθέτηση 
για τους σκοπούς του καθορισμού του κινδύνου 
αθέτησης, εφαρμόζει ορισμό της αθέτησης που συ-
νάδει με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για τους 
σκοπούς της εσωτερικής διαχείρισης του πιστωτικού 
κινδύνου για το σχετικό χρηματοοικονομικό μέσο και 
λαμβάνει υπόψη ποιοτικούς δείκτες (για παράδειγ-
μα, χρηματοοικονομικές ρήτρες), κατά περίπτωση. 
Ωστόσο, υπάρχει ένα μαχητό τεκμήριο ότι πρέπει να 
θεωρείται ότι υφίσταται αθέτηση το αργότερο 90 
ημέρες αφού ένα χρηματοοικονομικό μέσο εμφανί-
σει καθυστέρηση, εκτός εάν η οικονομική οντότητα 
έχει λογικές και βάσιμες πληροφορίες από τις οποί-
ες προκύπτει ότι ένα κριτήριο αθέτησης που καθορί-
ζει μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι καταλληλότερο. Ο 
ορισμός της αθέτησης που χρησιμοποιείται για αυ-
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τούς τους σκοπούς πρέπει να εφαρμόζεται με συ-
νέπεια για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός 
εάν προκύψουν πληροφορίες που καταδεικνύουν 
ότι ένας διαφορετικός ορισμός της αθέτησης είναι 
καταλληλότερος για ένα συγκεκριμένο χρηματοοικο-
νομικό μέσο. 
 
Στην παράγραφο 5.5.15 του ΔΠΧΑ 9 προβλέπεται 
ότι, παρά τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 
5.5.3 και 5.5.5, μια οικονομική οντότητα επιμετρά 
πάντοτε την πρόβλεψη ζημίας σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρ-
κεια ζωής για: α) εμπορικές απαιτήσεις ή συμβατικά 
περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από συναλ-
λαγές οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΠΧΑ 15, και (i) δεν περιέχουν σημαντικό σκέ-
λος χρηματοδότησης (ή όταν η οικονομική οντότητα 
εφαρμόζει την πρακτική λύση για συμβάσεις ετήσιας 
ή μικρότερης διάρκειας) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15 ή 
(ii) περιέχουν σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, εάν η οικονομική οντότη-
τα επιλέξει ως λογιστική πολιτική της την επιμέτρη-
ση της πρόβλεψης ζημίας σε ποσό ίσο με τις αναμε-
νόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζω-
ής. Η εν λόγω λογιστική πολιτική εφαρμόζεται σε 
όλες αυτές τις εμπορικές απαιτήσεις ή τα συμβατικά 
περιουσιακά στοιχεία αλλά μπορεί να εφαρμοστεί 
χωριστά σε εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά 
περιουσιακά στοιχεία και β) απαιτήσεις από μισθώ-
ματα που προκύπτουν από συναλλαγές που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 17, εάν η οι-
κονομική οντότητα επιλέξει ως λογιστική πολιτική 
την επιμέτρηση της πρόβλεψης ζημίας σε ποσό ίσο 
με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής. Η εν λόγω λογιστική πολιτική εφαρ-
μόζεται σε όλες τις απαιτήσεις από μισθώματα αλλά 
μπορεί να εφαρμοστεί χωριστά σε χρηματοοικονο-
μικές και λειτουργικές απαιτήσεις από μισθώματα. 
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 5.5.17 
του ΔΠΧΑ 9, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 
εκτιμώνται στην υπολειπόμενη ζωή του χρηματοοι-
κονομικού περιουσιακού στοιχείου με τέτοιο τρόπο 
ώστε: α) να προσδιορίζεται ένα αμερόληπτο και 
σταθμισμένο ποσό,  το οποίο να προκύπτει από ένα 
εύρος πιθανών αποτελεσμάτων, β) να λαμβάνεται 
υπόψη η χρονική αξία του χρήματος και γ) να αντι-
προσωπεύονται οι εύλογες και βοηθητικές πληρο-
φορίες σχετικά με γεγονότα που συνέβησαν στο 
παρελθόν, με τις υφιστάμενες συνθήκες και στα 
οποία να αντανακλώνται οι εύλογες και βοηθητικές 
προϋπολογιστικές εκτιμήσεις για μελλοντικά  γεγο-
νότα και οικονομικές συνθήκες κατά την ημερομηνία 
αναφοράς. 
Επίσης, στην παράγραφο Β5.5.50 του ίδιου προτύ-
που προβλέπεται ότι, η διοίκηση της οντότητας 
πρέπει να εξετάζει τις πληροφορίες που είναι εύλο-

γα διαθέσιμες κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών. Εδώ, το πρότυπο εννοεί σαφώς 
και πληροφορίες μεταγενέστερες της ημερομηνίας 
εκτίμησης. Ο βαθμός της κρίσης που απαιτείται στο 
πλαίσιο της εκτίμησης αυτής εξαρτάται από τη δια-
θεσιμότητα λεπτομερών πληροφοριών. 
 
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο Β5.5.52 του ΔΠΧΑ 
9 εξηγείται ότι, κατά την εκτίμηση των αναμενόμε-
νων πιστωτικών ζημιών, χρησιμοποιούνται ιστορικά 
στοιχεία. Αυτά, πρέπει να αναμορφώνονται ώστε να 
αντανακλούν τις τρέχουσες συνθήκες και τις προϋ-
πολογιστικές εκτιμήσεις μελλοντικών συνθηκών, 
που δεν επηρεάζουν την περίοδο συλλογής των 
ιστορικών δεδομένων και τα οποία μετατρέπουν τις 
επιπτώσεις των συνθηκών των ιστορικών περιόδων 
που δεν είναι σχετικές με συμβατικές μελλοντικές 
ταμειακές ροές.  
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου στην ίδια 
παράγραφο, αλλαγές στις εκτιμήσεις επί των αναμε-
νόμενων πιστωτικών ζημιών πρέπει να αντανα-
κλούν και να είναι άμεσα συνεπείς με τις αλλαγές 
στα σχετικά δεδομένα που εντοπίζονται από περίο-
δο σε περίοδο. Η οντότητα πρέπει να επισκοπεί τα-
κτικά τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και τις πα-
ραδοχές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, προκειμέ-
νου να μειώνονται οι διαφορές μεταξύ των εκτιμή-
σεων και των πραγματικών γεγονότων πιστωτικών 
ζημιών. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο Β5.5.41 του 
ΔΠΧΑ 9, η διοίκηση της οντότητας πρέπει να εξετά-
ζει τις πληροφορίες που είναι εύλογα διαθέσιμες 
κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών και στο πλαίσιο αυτό τουλάχιστον δύο εναλ-
λακτικά αποτελέσματα εκτίμησης πρέπει να μελετώ-
νται. 
 
Ωστόσο, η παράγραφος Β5.5.51 του προτύπου 
διευκρινίζει ότι, μία οικονομική οντότητα δεν απαιτεί-
ται να διεξαγάγει εξαντλητική έρευνα για πληροφορί-
ες, αλλά λαμβάνει υπόψη όλες τις λογικές και βάσι-
μες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες χωρίς αδικαι-
ολόγητο κόστος ή προσπάθεια και είναι σχετικές με 
την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζη-
μιών, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των 
αναμενόμενων προπληρωμών. Στις πληροφορίες 
που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται παράγο-
ντες που αφορούν ειδικά τον συγκεκριμένο οφειλέτη 
(πελάτη), οι γενικές οικονομικές συνθήκες και μια 
αξιολόγηση της τρέχουσας καθώς και της προβλε-
πόμενης διαμόρφωσης των συνθηκών κατά την 
ημερομηνία αναφοράς. Μια οικονομική οντότητα 
μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορες πηγές δεδομένων, 
οι οποίες μπορούν να είναι και εσωτερικές (που να 
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αφορούν τις ίδιες) και εξωτερικές. Στις πιθανές πη-
γές δεδομένων περιλαμβάνονται η εσωτερική πείρα 
ιστορικού πιστωτικών ζημιών, οι εσωτερικές δια-
βαθμίσεις, η πείρα πιστωτικών ζημιών άλλων οικο-
νομικών οντοτήτων και οι εξωτερικές διαβαθμίσεις, 
αναφορές και τα στατιστικά στοιχεία. Οικονομικές 
οντότητες που δεν διαθέτουν καθόλου ή έχουν ανε-
παρκείς πηγές δεδομένων που αφορούν τις ίδιες, 
μπορούν να χρησιμοποιούν την πείρα ομάδων ομό-
τιμων ιδρυμάτων για το συγκρίσιμο χρηματοοικονο-
μικό μέσο (ή ομάδες χρηματοοικονομικών μέσων). 
 
Η παράγραφος Β5.5.52 συμπληρώνει αναφέροντας 
ότι, η ιστορική πληροφόρηση αποτελεί σημαντικό 
σημείο αναφοράς ή βάση για την επιμέτρηση των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Ωστόσο, μια 
οικονομική οντότητα προσαρμόζει τα ιστορικά δεδο-
μένα, όπως την εμπειρία πιστωτικών ζημιών, με 
βάση τα τρέχοντα δεδομένα που παρατηρούνται, 
ώστε να αντικατοπτρίζονται στις επιδράσεις των 
τρεχουσών συνθηκών και οι προβλέψεις της για 
μελλοντικές συνθήκες που δεν επηρέασαν την περί-
οδο στην οποία βασίζονται τα ιστορικά δεδομένα και 
να απαλείφονται οι επιδράσεις των συνθηκών της 
παρελθούσας περιόδου που δεν αφορούν στις μελ-
λοντικές συμβατικές ταμειακές ροές. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι βέλτιστες εύλογες και βάσιμες πλη-
ροφορίες μπορεί να είναι τα μη προσαρμοσμένα 
ιστορικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση των ιστορι-
κών στοιχείων και τον χρόνο υπολογισμού τους, τα 
οποία συγκρίνονται με περιστάσεις κατά την περίο-
δο αναφοράς και τα χαρακτηριστικά του υπό εξέτα-
ση χρηματοοικονομικού μέσου. Οι εκτιμήσεις μετα-
βολών σε αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες πρέπει 
να αντικατοπτρίζουν, και να συμβαδίζουν εύλογα με, 
τις μεταβολές σε σχετιζόμενα δεδομένα που παρα-
τηρούνται από περίοδο σε περίοδο (όπως τις μετα-
βολές στα ποσοστά ανεργίας, τις τιμές ακινήτων, τις 
τιμές εμπορευμάτων, την κατάσταση πληρωμών ή 
άλλους παράγοντες που υποδηλώνουν πιστωτικές 
ζημίες από το χρηματοοικονομικό μέσο ή εντός της 
ομάδας των χρηματοοικονομικών μέσων και το μέ-
γεθος αυτών των μεταβολών). Μια οικονομική οντό-
τητα επανεξετάζει τακτικά τη μεθοδολογία και τις 
παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για μείωση 
τυχόν διαφορών μεταξύ των εκτιμήσεων και των 
πραγματικών πιστωτικών ζημιών. 
 
Πάντως, ως προς το χρόνο έλευσης του μεταγενέ-
στερου γεγονότος της είσπραξης μίας απαίτησης και 
ειδικότερα τοποθετώντας το χρόνο αυτό μετά από 
την ημερομηνία της αρχικής εκτίμησης της αναμενό-
μενης πιστωτικής ζημίας και της ημερομηνίας ανα-
φοράς, αλλά πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των 
οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζει ενδιαφέρον 
η άποψη του IFRS Transition Resource Group for 

Impairment Financial Instruments (ITG) τον Απρίλιο 
του 2015.  
 
Σύμφωνα με την άποψη του ITG, διαπιστώνεται στο 
IFRS 9 έλλειμμα οδηγιών σχετικά με το θέμα και για 
το σκοπό αυτό συστήνεται η εφαρμογή του IAS 10 
για τα μεταγενέστερα γεγονότα. 
 
Η εφαρμογή των οδηγιών στην περίπτωση αυτή 
συνίσταται στην ανάγκη εξέτασης για το εάν το με-
ταγενέστερο γεγονός είναι διορθωτικό ή μη διορθω-
τικό. Το ITG συμφώνησε ότι το θέμα αυτό εμπεριέχει 
υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας και στο πλαίσιο 
αυτό χρειάζεται να εξετάζονται προσεκτικά οι συν-
θήκες και τα σενάρια που ισχύουν σε κάθε περί-
πτωση. Στο σημείο αυτό, το ITG επισημαίνει ότι ο 
προσδιορισμός της «ημερομηνίας αναφοράς» κα-
θορίζει για την οντότητα ένα χρονικό σημείο αναφο-
ράς, ώστε αυτή να διενεργήσει τις εκτιμήσεις της 
σχετικά με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, λαμ-
βάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη την εύλογες 
και βοηθητικές πληροφορίες  για τον προσδιορισμό 
ενός εύρους πιθανών αποτελεσμάτων. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση της εί-
σπραξης του συνολικού ποσού της απαίτησης από 
το Ελληνικό Δημόσιο, για την οποία έχει ήδη ανα-
γνωριστεί αναμενόμενη ζημία απομείωσης, είναι 
σκόπιμο να εξεταστεί κατ’ αρχήν το γιατί η μεταγε-
νέστερη είσπραξη δεν είχε ληφθεί υπόψη κατά την 
αρχική ατομική εκτίμηση της αναμενόμενης πιστωτι-
κής ζημίας, και συνεπακόλουθα γιατί αυτή η ατομική 
εκτίμηση ήταν υπερεκτιμημένη κατά την ημερομηνία 
αναφοράς.  Στο σημείο αυτό πρέπει να μελετάται το 
ενδεχόμενο λάθους στην αρχική αναγνώριση της 
εκτίμησης της αναμενόμενης ζημίας και η εφαρμογή 
του ΔΛΠ 8, με ότι αυτό συνεπάγεται.  
 
Σε αντίθετη περίπτωση, η όποια αναστροφή της 
αρχικά σχηματισμένης αναμενόμενης πιστωτικής 
ζημίας ζημιών που έχει αναγνωριστεί προηγουμέ-
νως, σε ατομικό επίπεδο, επί της συγκεκριμένης 
απαίτησης θα καταχωρηθεί στην κατάσταση των 
αποτελεσμάτων της μελλοντικής περιόδου αναφο-
ράς, κατά την οποία θα προκύψει η τελική είσπραξη 
του συνολικού ποσού. 
 
Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί, εφόσον η είσπραξη 
αυτή θα οφείλεται σε πραγματικά γεγονότα, τα 
οποία δεν ήταν γνωστά κατά την ημερομηνία της 
αρχικής αναγνώρισης, ή κατά τις μεταγενέστερες 
ημερομηνίες αναφοράς, στις οποίες διενεργήθηκε η 
επαναξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, που θα 
επέφεραν και τις αντίστοιχες αναμορφώσεις στην 
αρχική εκτίμηση, οι οποίες θα αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσματα των περιόδων αυτών. 
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 

Ανώνυμη Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση χρηματο-
δοτικής μίσθωσης και επαναγοράς ακινήτου (sales 
and lease back) στη χρήση 2008 η οποία λήγει στη 
χρήση 2023. 
 
Κατά την αρχική εγγραφή απεικόνισης της σύμβα-
σης leasing (sales and lease back) είχε αναγνωρίσει 
στα αποθεματικά της αφορολόγητο αποθεματικό 
ύψους € 8 εκατ. 
 
Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της αρχεία με βάση το 
λογιστικό πλαίσιο των  Δ.Π.Χ.Α. και εμφανίζει στη 
λογιστική της βάση την αξία του πάγιου περιουσια-
κού στοιχείου και την αντίστοιχη υποχρέωση προς 
την  εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
Στο φορολογικό έτος 2019, η εταιρεία προέβη σε 
μερική προεξόφληση ορισμένων μισθωμάτων τα 
οποία  σύμφωνα με τους όρους της  αρχικής σύμ-
βασης έπρεπε να καταβληθούν το έτος 2020. Κατά 
τον χρόνο   της πληρωμής αυτής δεν εξοφλήθηκε η 
σύμβαση leasing στο σύνολο της και δεν  να απο-
κτήθηκε η κυριότητα του ακινήτου. 
 
Ποιος ο φορολογικός χειρισμός των μισθωμάτων 
που προεξοφλήθηκαν στο έτος 2019 αλλά αφορούν 
το φορολογικό έτος 2020.  
 
Επηρεάζεται το αφορολόγητο αποθεματικό που 
σχηματίστηκε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβα-
σης leasing (sales and lease back);  
 
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στην εγκύκλιο Ε.2003/2019 με την οποία κοινο-
ποιήθηκαν μεταξύ των άλλων και οι διατάξεις 
του άρθρου 57 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218)» 
αναφέρονται τα εξής: 

«Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), με τις οποίες τροπο-
ποιείται το άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισο-
δήματος αναφορικά με τις συμβάσεις χρηματοοικο-
νομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την 
έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού,…. : 
 
I. ΑΡΘΡΟ 57 Ν.4587/2018 
 
Με το άρθρο 57 του ν.4587/2018, τροποποιήθηκε η 
παράγραφος 18 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. 
Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ορί-
ζεται ότι για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθω-
σης, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του προϊσχύοντος Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) μέχρι τη 
λήξη τους». 
 
Στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 περίπτωση 
ιστ’ Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι η έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα:  
 
ιστ) Των μισθωμάτων που καταβάλλει ο μισθωτής 
στις εταιρείες του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄) ή σε 
αλλοδαπές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
Εξαιρούνται τα μισθώματα που καταβάλλονται για 
ακίνητα κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του 
οικοπέδου. 
 
Στην ΠΟΛ 1005/14.1.2005 «Εκπιπτόμενες δαπά-
νες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσε-
ων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστη-
ριακή νομολογία» αναφέρονται τα εξής: 
 
«Ενοίκια σε εταιρείες leasing 
 
1. Τα ενοίκια που καταβάλλει η επιχείρηση σε εται-
ρείες leasing, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, 
με εξαίρεση αυτά που αφορούν ακίνητα κατά το μέ-
ρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου. (ΚΦΕ, 
άρθρο 31, παρ.1, περ ιστ’) 
 
2. Αν κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθω-
σης, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, προβλέ-
πεται εξ’ αρχής, κάποιο μίσθωμα να είναι πολλα-
πλάσιο των άλλων, το ποσό αυτό θα βαρύνει τα 
αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία θα κα-
ταβληθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31. 
(1089437/1835/Α0012/18-11-2002) 
 

Τα μισθώματα leasing, που προεξοφλήθηκαν 

χωρίς με την πληρωμή αυτή να εξοφλείται  

η σύμβαση στο σύνολο της και να αποκτάται 

η κυριότητα του ακινήτου, θα εκπέσουν 

αντίστοιχα από τα ακαθάριστα έσοδα 

των επόμενων φορολογικών ετών 

που αφορούν 

http://www.solae.gr/
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3. Σε περίπτωση προεξόφλησης μισθωμάτων 
leasing εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 
μόνο τα μισθώματα που αντιστοιχούν στην τρέ-
χουσα χρήση με βάση την σύμβαση. Τα μισθώ-
ματα επόμενων χρήσεων που προεξοφλήθηκαν 
(δηλαδή προπληρώθηκαν στην εταιρεία leasing 
πριν από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομη-
νία καταβολής), θα εκπεστούν αντίστοιχα από 
τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που αφο-
ρούν. (1109501/2342/Α0012/15-1-2004)» 
 
- Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με 
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018 «Φορο-
λογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματι-
κού από υπεραξία από πώληση και επαναμί-
σθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμ-
βάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και 
το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορο-
λόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 
4172/2013» αναφέρονται τα εξής: 
 
«1. Με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.3 του άρ-
θρου 28 του ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν 
την κατάργησή τους με τον ν.4172/2013, οριζόταν 
μεταξύ άλλων ότι η υπεραξία που προκύπτει από 
την πώληση ακίνητου επιχείρησης σε εταιρεία χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια 
θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 
πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από τον φό-
ρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανι-
σθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθε-
ματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση δια-
νομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπε-
ραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορί-
ζεται στη σύμβαση.  
 
2. Με την ΠΟΛ.1022/29.2.2004 εγκύκλιο μας διευ-
κρινίστηκε ότι σε περίπτωση που διακόπτεται η 
σύμβαση μίσθωσης (leasing) ή υποκαθίσταται ο 
μισθωτής από νέο πρόσωπο, τότε αίρεται η χορη-
γηθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ' της 
παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 απαλλαγή 
και η υπεραξία υπόκειται σε φορολογία με τις γενι-
κές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 
που προέκυψε. 
 
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 28 του άρ-
θρου 72 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για την περί-
οδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που 
αποκτά ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
από πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινή-
του αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως αυτό 
υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

4. Με την ΠΟΛ.1235/21.10.2015 εγκύκλιό μας διευ-
κρινίστηκε ότι για την υπεραξία που αποκτά ένα νο-
μικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του άρθρου 45 
του ν.4172/2013 από πώληση και επαναμίσθωση 
(sale and lease back) ακινήτου, για συμβάσεις που 
συνάφθηκαν την περίοδο από 1.1.2014 έως και 
31.12.2014, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 
28 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, δηλαδή αυτή 
θα αντιμετωπισθεί, για φορολογικούς σκοπούς, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 17. Σε περί-
πτωση πρόωρης εξαγοράς του ακινήτου από τον 
μισθωτή ή διακοπής της σύμβασης, το εναπομείναν 
ποσό της υπεραξίας μεταφέρεται στα αποτελέσματα 
του φορολογικού έτους που έγινε η εξαγορά ή δια-
κόπηκε η σύμβαση. 
 
Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι αναφορικά 
με την υπεραξία που προκύπτει για συμβάσεις που 
συνάπτονται από την 1.1.2015 και μετά και δεδομέ-
νου ότι αφενός μεν γι' αυτήν δεν προβλέπεται από 
τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ειδική φορολογική 
μεταχείριση, αφετέρου δε το κέρδος από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα προσδιορίζεται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 
4172/2013, με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσης που συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικό 
Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απει-
κόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), νυν ν. 4308/2014, 
συνάγεται ότι η φορολογική μεταχείριση της εν λόγω 
υπεραξίας δεν διαφέρει από τη λογιστική μεταχείρι-
σή της, όπως αυτή υπαγορεύεται από τις διατάξεις 
του ν. 4308/2014 (άρθρο 18 παρ. 5 και 6). 
 
5. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 
72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι δεν 
εμπίπτουν στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 τα αφορολόγητα 
αποθεματικά της περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 28 
του ν. 2238/1994, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται 
από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση 
ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια είχε συναφθεί 
σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της ε-
ταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλή-
τριας επιχείρησης. 
 
6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου 
της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 ορίζεται 
ότι σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερ-
δών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισο-
δήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, 
το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολο-
γείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
φορολογικών ζημιών. 
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7. Από τη Διοίκηση έχει διευκρινιστεί ότι σε περί-
πτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των αποθεμα-
τικών που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορο-
λόγηση της παρ.12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, 
τα υπόψη αποθεματικά φορολογούνται κατά το έτος 
διανομής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του 
ίδιου νόμου όπως ισχύουν (σχετ. οι ΠΟΛ.1143/ 
15.5.2014, ΠΟΛ.1059/18.3.2015, ΠΟΛ.1014/2018 
και ΠΟΛ.1069/2018 εγκύκλιοι μας). 
 
8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προ-
κύπτει ότι η διακοπή της σύμβασης χρηματοδοτικής 
σύμβασης (leasing), λόγω καταγγελίας της από την 
εκμισθώτρια εταιρεία, που έχει συναφθεί πριν την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και δεδομένου ότι για τις εν λόγω 
συμβάσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 
2238/1994, αποτελεί γενεσιουργό αιτία άρσης της 
χορηγηθείσας απαλλαγής (σχετ. η ΠΟΛ.1022/ 
29.2.2004 εγκύκλιός μας). Αναφορικά με τον χρόνο 
φορολόγησης και δεδομένου ότι η διακοπή της 
σύμβασης, και κατά συνέπεια η άρση της 
χορηγηθείσας απαλλαγής, ισοδυναμεί με διανομή 
του υπόψη αποθεματικού συνάγεται ότι θα έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47, όπως ισχύ-
ουν, κατά το έτος διακοπής της σύμβασης, όπως 
άλλωστε έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1235/ 
21.10.2015 εγκύκλιό μας για τις συμβάσεις που 
έχουν συναφθεί το χρονικό διάστημα από  
1-31.12.2014.». 
 
Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με 
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25.6.2015 
Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που 
καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα 
πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ακινήτου που συνήφθη πριν την 1.1.2014, κατά 
τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι και 
την 31.12.2018» αναφέρονται τα εξής: 
 
« (…) 
 
3. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα μισθώματα που καταβάλ-
λονται για ακίνητα και δεδομένου ότι με τον νέο 
Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), δεν προβλέπεται ρητά η μη 
έκπτωση των μισθωμάτων κατά το μέρος που ανα-
λογούν στην αξία του οικοπέδου, διευκρινίζεται, ότι 
αυτά εξακολουθούν και με τις νέες διατάξεις να εκ-
πίπτουν με τον ως άνω περιορισμό, εφόσον βέβαια 
πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 
22 του ν.4172/2013. Άλλωστε, και σε περίπτωση 
που η επιχείρηση (μισθώτρια) προέβαινε στην αγο-
ρά των υπόψη ακινήτων, δεν θα είχε δικαίωμα να 
διενεργήσει αποσβέσεις στην αξία του οικοπέδου. 
 
Επομένως, για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μί-
σθωσης ακινήτων που συνήφθησαν πριν την 
1.1.2014 με εταιρείες του ν.1665/1986, τα μισθώμα-

τα που καταβάλλονται στα φορολογικά έτη που αρ-
χίζουν μετά την 1.1.2014 και κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, ήτοι μέχρι και την 
31.12.2018, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από 
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το 
μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου, ενώ 
το υπόλοιπο ποσό των μισθωμάτων εκπίπτει από 
τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 
4172/2013.» 
 
Από τα δεδομένα του ερωτήματος και τον συν-
δυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει 
ότι: 
 
Οι συμβάσεις sales and lease back έχουν συναφθεί 
πριν από την 1/1/2014,ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του Ν. 4172/2013, και επομένως για τις εν λόγω 
συμβάσεις ισχύουν οι διατάξεις του προϊσχύοντος 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) 
μέχρι τη λήξη τους. 
 
Έτσι σε περίπτωση προεξόφλησης στο 2019 μι-
σθωμάτων leasing, χωρίς να εξοφλείται η σύμβαση 
στο σύνολο της και να αποκτάται η κυριότητα του 
ακινήτου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 
1005/2005.Δηλαδή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα του φορολογικού έτους 2019 μόνο τα μισθώ-
ματα που αντιστοιχούν στο έτος αυτό με βάση τη 
σύμβαση. Τα μισθώματα επόμενων ετών που προε-
ξοφλήθηκαν (δηλαδή προπληρώθηκαν στην εται-
ρεία leasing πριν από την αρχικά προβλεπόμενη 
από την σύμβαση ημερομηνία καταβολής), θα εκ-
πέσουν αντίστοιχα από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επόμενων φορολογικών ετών που αφορούν. Ευνόη-
το είναι ότι και στην εξεταζόμενη περίπτωση δεν 
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα το μέρος των 
προεξοφληθέντων μισθωμάτων leasing που αναλο-
γεί στην αξία του οικοπέδου. 
 
Επειδή με την προεξόφληση ορισμένων μισθωμά-
των επόμενων φορολογικών ετών δεν διακόπτεται η 
σύμβαση μίσθωσης (leasing), το αφορολόγητο 
αποθεματικό δεν επηρεάζεται και εξακολουθεί να 
εμφανίζεται σε λογαριασμό αποθεματικού. Σε περί-
πτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του αποθεμα-
τικού αυτού (το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτε-
λή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του 
Ν.4172/2013), θα φορολογηθεί κατά το έτος διανο-
μής του με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
47 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν.  
 

Νομοθεσία - Νομολογία 
Ε.2003/2019 

ΠΟΛ. 1005/14.1.2005 
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018 

ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25.6.2015 

http://www.solae.gr/
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

Ανώνυμη εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε 
τον Σεπτέμβριο 2019 προέβη σε συμψηφισμό του 
υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημίες κατά 
το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018. 
 
Οφείλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου με τον, 
κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, απευ-
θείας συμψηφισμός της «Διαφοράς από έκδοση με-
τοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημίες; 
 
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Στην θεωρία του εμπορικού δικαίου γίνεται δεκτό 
ότι οι νεοεισερχόμενοι μέτοχοι καταβάλλουν με-
γαλύτερο τίμημα από την ονομαστική αξία της 
μετοχής («υπέρ το άρτιο») αποκτώντας έτσι 
συμμετοχή στην υπεραξία της Α.Ε. με βάση την 
αρχή της ισότητας των μετόχων (άρθρο 36 του ν. 
4548/2018) ή, κατ’ άλλη διατύπωση, προκειμέ-
νου να επέλθει εξίσωση των δικαιωμάτων στην 
υπεραξία της επιχείρησης των νέων μετόχων 
προς τα δικαιώματα των παλαιών μετόχων2.  

 
2. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια («κατα-
βεβλημένα κεφάλαια»), χωρίς ωστόσο να εξο-
μοιώνεται με το μετοχικό κεφάλαιο καθ’ εαυτό. Εξ 
άλλου, δεν πρόκειται για αποθεματικό κατά κυ-
ριολεξία,  δεδομένου ότι πρόκειται για κεφάλαιο 
προερχόμενο από καταβολή εισφορών των με-

                                                      
2  Βλ. και Γ. Λαζαρίδη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο, e-forologia Άρθρο 1009/1999: «Από οικονομικής από-
ψεως η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δεν έχει 
το χαρακτήρα αποθεματικού επειδή δεν δημιουργείται από μη 
διανεμόμενα κέρδη αλλά είναι "συμπληρωματικός λογαρια-
σμός του Κεφαλαίου και απεικονίζει μαζί με το λογ/σμό Μετο-
χικό Κεφάλαιο τα κεφάλαια που κατέβαλαν οι μέτοχοι" (Κα-
θηγητής Εμμ. Σακέλλης). Συνήθως η διαφορά αυτή καταβάλ-
λεται σε περιπτώσεις αύξησης του κεφαλαίου από τους νέους 
μετόχους προκειμένου να εξομοιωθούν αυτοί με τους παλαι-
ούς μετόχους και να συμμετέχουν στα υπάρχοντα αποθεμα-
τικά. Δεν αποκλείεται όμως και κατά τη σύσταση μιας εταιρεί-
ας να εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο όταν εμφανίζονται 
προοπτικές καλής πορείας και υψηλής κερδοφορίας της εται-
ρείας.» 

τόχων και όχι από έσοδα των νομικών προσώ-
πων: «Στην έννοια του καταβεβλημένου κεφα-
λαίου περιλαμβάνονται και τα αποθεματικά που 
έχουν σχηματιστεί κατά την τυχόν υπέρ το άρτιον 
έκδοση των μετοχών, εταιρικών μεριδίων, κ.λπ. 
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 , δεδομένου ότι 
αυτά αποτελούν κεφάλαιο προερχόμενο από κα-
ταβολή εισφορών των μετόχων, εταίρων, κ.λπ. 
των πιο πάνω προσώπων και όχι από έσοδα 
των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων». 
(ΠΟΛ 1059/2015 σχετικά με την ερμηνεία του 
άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε.), σε αντιδιαστολή προς τα 
αποθεματικά τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φό-
ρο εισοδήματος, και τα οποία διανεμόμενα ή κε-
φαλαιοποιούμενα αποτελούν κέρδος από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα (ΠΟΛ 1059/2015 σχετι-
κά με την ερμηνεία του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε.). 

 
3. Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του 

άρθρου 35 του ν. 4548/2018: «3. Η διαφορά που 
προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή 
ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για 
πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί 
όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφι-
σθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός 
αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα 
οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.» 

 
α) Ως προς την κεφαλαιοποίηση, όπως προα-

ναφέρθηκε, η υπέρ το άρτιο διαφορά αντι-
προσωπεύει εισφορά που αυξάνει το ενεργη-
τικό, πλην ο νεοεισερχόμενος μέτοχος απο-
κτά (μόνον) τα δικαιώματα (ψήφου κ.λ.π.) 
που ενσωματώνονται στην ονομαστική αξία 
των αντίστοιχων μετοχών. Κατά την (επιγενό-
μενη) κεφαλαιοποίηση της υπέρ το άρτιο δια-
φοράς, όλοι οι μέτοχοι -παλαιοί και νέοι- θα 
λάβουν τις αντίστοιχες μετοχές, στις οποίες 
θα ενσωματώνονται τα σχετικά δικαιώματα 
(:ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή συμμετο-
χής στο προϊόν της εκκαθαρίσεως). 

 
β) Η β’ δυνατότητα -εκείνη του συμψηφισμού της 

υπέρ το άρτιο διαφοράς με ζημιές της εταιρεί-
ας προς απόσβεση αυτών-  θεσπίσθηκε με 
την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του ν. 
4587/2018 και σύμφωνα με την παράγραφο 
16 του ίδιου άρθρου ισχύει από 1.1.2019. Η 
αρχική διάταξη (13.6.2018) προέβλεπε ότι «3. 
Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση 
μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν 
μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων 
ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιη-
θεί.» Εξ άλλου, η διάταξη της παρ. 3 του άρ-
θρου 14 του ν. 2190: «3. Η εξ εκδόσεως με-

O συμψηφισμός του λογαριασμού  

«Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ  

το άρτιο» με σωρευμένες ζημιές προς 

απόσβεση αυτών δεν υπάγεται σε φόρο 

συγκέντρωση κεφαλαίου 
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τοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά 
δεν δύναται να διατεθή προς πληρωμήν μερι-
σμάτων ή ποσοστών.» Συναφώς γινόταν δε-
κτό ότι η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο δεν μπορούσε να διατεθεί για σχημα-
τισμό κάποιου αποθεματικού (να μετονομα-
στεί σε αποθεματικό), γιατί έτσι άνοιγε ο δρό-
μος για καταστρατήγηση της απαγορευτικής 
διάταξης (πραγματοποίηση μελλοντικής δια-
νομής με τη μορφή διανομής αποθεματικού 
κλπ), ούτε για κάλυψη ζημιών, διότι τούτο θα 
αποτελούσε έμμεση διανομή (ΝΣΚ Γνωμ.  
43/2012, 824/1986). Με την τελευταία τροπο-
ποίηση (άρθρ. 49 παρ. 4 του ν. 4587/2018) ο 
νομοθέτης ήρε ρητώς την απαγόρευση συμ-
ψηφισμού της υπέρ το άρτιο διαφοράς με ζη-
μιές της εταιρείας, υπάγοντας ωστόσο/μόνον 
την δυνατότητα αυτή στην αρχή της επικουρι-
κότητας, ήτοι επιτρέπει πλέον ρητώς την διά-
θεση της υπέρ το άρτιο διαφοράς προς από-
σβεση ζημιών στον βαθμό όπου αυτές δεν 
καλύπτονται από αποθεματικά3 ή άλλα κον-
δύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των 
ζημιών αυτών. 

 
4. Παρέπεται ότι πέραν της δυνατότητας κεφαλαιο-

ποίησης  που με τον ν. 4548/2018 (άρθρ. 35 
παρ. 3 αρχική) τέθηκε ρητώς, με τον νόμο 
4587/2018 (άρθρ. 45 παρ. 4) δόθηκε ρητώς  η 
δυνατότητα απ’ ευθείας διάθεσης της υπέρ το 
άρτιον διαφοράς προς απόσβεση ζημιών. Με την 
δυνατότητα αυτή παρακάμπτεται η κεφαλαιοποί-
ηση ως προϋπόθεση και διαδικασία. 

 
5. Ως προς τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου4, 

με τις Σ.τ.Ε 3015/2009 και 1774/2018 κρίθηκε ότι 
«στην περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρ-
τιο, η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της τιμής 
διάθεσης της μετοχής και της ονομαστικής αξίας 
αυτής, αποτελούσα εισφορά που αυξάνει το 
ενεργητικό της εταιρείας, δεν υπάγεται σε φόρο 

                                                      
3  Ως τέτοια νοούνται αυτά της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 

4548/2018: «Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το 
σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις των παρα-
γράφων 2 και 3 του άρθρου 30 δεν εφαρμόζονται, εφόσον το 
ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα 
τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται 
μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίη-
σής του ή του συμψηφισμού του προς απόσβεση ζημιών της 
εταιρείας.» 

4  Ν. 1676/1986 άρθρο 18 -«φορολογούμενες πράξεις»- παρ. 1 
περ. γ): «η αύξηση του ενεργητικού των προσώπων του άρ-
θρου 17, που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
οποιουδήποτε είδους, όχι για συμμετοχή στο εταιρικό κεφά-
λαιο ή την εταιρική περιουσία, αλλά για χορήγηση δικαιωμά-
των ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν οι εταίροι, όπως το δι-
καίωμα ψήφου ή το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή στο 
προϊόν της εκκαθάρισης» 

συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την περ. γ της 
παρ.1 του άρθρου 18 του ν.1676/1986, αφού, 
κατά το χρόνο της καταβολής, ο εισφέρων, από 
την εισφορά αυτή (για την οποία δεν του χορη-
γούνται μετοχές), δεν αποκτά δικαιώματα ψήφου 
κλπ, δηλαδή δεν αποκτά οποιοδήποτε πρόσθετο 
δικαίωμα (πέραν αυτών) που αντιστοιχούν στην 
ονομαστική αξία της εισφοράς του) σε σχέση με 
άλλους μετόχους που δεν έχουν εισφέρει κεφά-
λαια υπέρ το άρτιο, όπως βάσιμα υποστηρίζει 
και η προσφεύγουσα. Συνεπώς, μη νόμιμα η φο-
ρολογική αρχή, ερμηνεύοντας διαφορετικά την 
ως άνω διάταξη, θεώρησε ότι για την υπαγωγή 
στον ένδικο φόρο της επίμαχης διαφοράς, αρκεί 
η, εκ της καταβολής, προσδοκία απόκτησης των 
προαναφερόμενων δικαιωμάτων (σε περίπτωση 
μελλοντικής κεφαλαιοποίησης της διαφοράς) και 
όχι ο πραγματικός χρόνος απόκτησης αυτών 
(κατά την κεφαλαιοποίηση αυτής, οπότε χορη-
γούνται μετοχές στις οποίες είναι ενσωματωμένα 
τα εν λόγω δικαιώματα) και με το σκεπτικό αυτό 
υπήγαγε σε φόρο τη διαφορά του ποσού που 
προέκυψε στην ένδικη περίπτωση από την έκ-
δοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους … ευρώ». 
Σε συμμόρφωση προς τις ανωτέρω αποφάσεις 
εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1238/2018, με την οποία ανα-
κλήθηκαν προγενέστερες αντίθετες αποφάσεις 
της Διοίκησης (ΠΟΛ. 1044/3.2.2014, με την 
οποία είχε γίνει δεκτή η Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 
113/2009). 

 
6. Παρέπεται ότι ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 

κατά την περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 18 του 
ν.1676/1986 συναρτάται ευθέως με την χορήγη-
ση/απόκτηση μετοχών στις οποίες είναι ενσωμα-
τωμένα τα εν λόγω δικαιώματα (: ψήφου ή συμ-
μετοχής στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρι-
σης) κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης της 
υπέρ το άρτιο διαφοράς5. Με την νέα διάταξη ο 
απ’ ευθείας συμψηφισμός της υπέρ το άρτιο δια-
φοράς αποσυνδέθηκε από την κατά τα άνω κε-
φαλαιοποίηση (άλλως, θα στερούνταν νοήματος 
η προσθήκη της β΄ δυνατότητας). Στην κρινόμενη 
περίπτωση η ερωτώσα έκανε χρήση ακριβώς της 
δυνατότητας αυτής. 

 
Συμπέρασμα: κατά τον συμψηφισμό του υπο-
λοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημιές 
δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. 

                                                      
5  Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι, σχηματικά, από φορο-

λογική άποψη, υπάρχει μια παραλληλία μεταξύ αποθεματι-
κών και της υπέρ το άρτιο διαφοράς: όπως επί διανεμομένων 
ή κεφαλαιοποιουμένων αποθεματικών οφείλεται φόρος εισο-
δήματος (επί των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότη-
τα), έτσι και επί κεφαλαιοποιουμένης υπέρ το άρτιο διαφοράς 
οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. 

http://www.solae.gr/
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Η εταιρεία «Ζ Α.Ε.» συντάσσει τις οικονομικές της 

καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των 

ΕΛΠ. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την παραγω-

γή ειδών και διαστάσεων και την πρώτη ύλη που 

χρησιμοποιεί την προμηθεύεται από την διεθνή 

αγορά και είναι είδος διαπραγματεύσιμο σε χρημα-

τιστηριακή αγορά.  

 

Οι πωλήσεις των ειδών πραγματοποιούνται κατά 

κανόνα προς οίκους του εξωτερικού βάσει συμβο-

λαίων πώλησης. 

 

Τα συμβόλαια πώλησης περιλαμβάνουν, μεταξύ 

των άλλων, όρους σε σχέση με την ποιότητα και την 

ποσότητα του αγοραζόμενου/πωλούμενου προϊό-

ντος, καθώς και όρους σχετικούς με την τελική δια-

μόρφωση της τιμής πώλησης (fixation).  

 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο καθορισμός 

της τιμής πώλησης περιλαμβάνει το δικαίωμα του 

πωλητή να «φιξάρει» την τιμή μέσα σε ορισμένο 

χρονικό διάστημα (από τρείς έως έξι μήνες) με βάση 

την χρηματιστηριακή τιμή της πρώτης ύλης (μετα-

βλητό συνθετικό στοιχείο) plus κάποιο βασικό 

(standard) ποσό ανά τόνο.  

 

Στην πράξη σύμφωνα με το συμβόλαιο πώλησης 

γίνεται παράδοση της συμφωνημένης ποσότητας, 

με τιμολόγηση βάσει κάποιας αρχικής τιμής (π.χ. 

90% της χρηματιστηριακής τιμής της ημέρας έκδο-

σης του τιμολογίου). Στη συνέχεια η πωλήτρια εται-

ρεία εντός του προβλεπόμενου συμβατικού διαστή-

ματος φιξάρει την τιμή επιλέγοντας αυτή από μόνη 

της το χρόνο που θα γίνει αυτό.  

 

Εφόσον δεν γίνει κάτι τέτοιο εντός του καθοριζομέ-

νου διαστήματος το «φιξάρισμα» γίνεται αυτόματα 

στην καταληκτική ημερομηνία με βάση την τότε 

χρηματιστηριακή τιμή πλέον τη βασική τιμή. Με το 

«φιξάρισμα» της τιμής εκδίδεται συμπληρωματικό 

τιμολόγιο χρέωσης του πελάτη. 

 

Πως αντιμετωπίζονται λογιστικά κατά την λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου 31/12 οι πραγματοποιημέ-

νες πωλήσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί το 

φιξάρισμα της τιμής;  

 

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Στην παράγραφο 3 του ν.4308/2014, σχετικά με την 

καταχώριση των εσόδων, αναφέρεται ότι: 

 

«Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται 

όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: 

 

α)  Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί 

κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυ-

ριότητά τους. 

 

β)  Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

 

γ)  Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν 

να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή τους στην οντότητα». 

 

Ο ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και 

η Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου της ΕΛΤΕ 

δεν δίνουν περαιτέρω καθοδήγηση για την καταχώ-

ριση του εσόδου σε περιπτώσεις όπου το τίμημα της 

πώλησης περιλαμβάνει το δικαίωμα του πωλητή να 

επιλέξει την τελική τιμή πώλησης, εντός της περιό-

δου άσκησης του δικαιώματος, επί τη βάσει της 

χρηματιστηριακής τιμής, στην περίπτωση του ερω-

τήματος, της πρώτης ύλης. 

 

Στο πλαίσιο της λήψης ερμηνευτικής καθοδήγησης 

από τα Δ.Π.Χ.Α., που προβλέπεται από την παρά-

γραφο 7 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014, παραθέ-

τουμε τα προβλεπόμενα από το ΔΛΠ 39 και από το 

μεταγενέστερο ΔΠΧΑ 9. 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, το δικαίωμα προσαρμογής 

της τιμής μετά την ημερομηνία παράδοσης των 

αγαθών θα πρέπει να εξεταστεί αρχικά αν εμπίπτει 

στον ορισμό του ενσωματωμένου παραγώγου και 

ύστερα εάν αυτό θα πρέπει να διαχωριστεί από το 

κύριο συμβόλαιο. Οι σχετικές παράγραφοι με το θέ-

μα αυτό είναι οι παράγραφοι 10 έως 13 του ΔΛΠ 39 

Η αντιμετώπιση στο λογιστικό πλαίσιο 

των ΕΛΠ μεταβαλλόμενης τιμής πώλησης 

προϊόντων για την παραγωγή των οποίων 

χρησιμοποιείται χαλκός (commodity) 
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και οι παράγραφοι ΟΕ 30-33 του προσαρτήματος 

του προαναφερόμενου προτύπου. 

 

Το δικαίωμα προσαρμογής της τιμής που εμπεριέ-

χεται στο μη ακυρώσιμο συμβόλαιο πώλησης των 

προϊόντων, το οποίο βασίζεται στη χρηματιστηριακή 

τιμή του εμπορεύματος είναι ενσωματωμένο παρά-

γωγο.  

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, το παράγωγο αυτό απαιτεί 

διαχωρισμό γιατί η μελλοντική τιμή στην οποία θα 

διακανονιστεί δεν σχετίζεται στενά με την τιμή κατά 

την ημερομηνία μεταφοράς της κυριότητας και της 

αρχικής τιμολόγησης της πωλούμενης ποσότητας 

των προϊόντων.  

 

Το μη χρηματοοικονομικό συμβόλαιο για την πώλη-

ση των προϊόντων σε τιμή που θα καθοριστεί στην 

ημερομηνία «φιξαρίσματος» θα αποτελέσει το κύριο 

συμβόλαιο, ενώ η έκθεση στην μεταβολή της τιμής 

της πρώτης ύλης από την ημερομηνία της πώλησης 

έως της ημερομηνία λήξης του δικαιώματος θα λογι-

στικοποιηθεί ως ενσωματωμένο παράγωγο.  

 

Το έσοδο του κύριου συμβολαίου θα καταχωριστεί 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΔΠΧΑ 15 

κατά την ημέρα που παραδίδονται τα προϊόντα. Το 

ενσωματωμένο παράγωγο αρχικά καταχωρίζεται 

κατά την ημερομηνία της παράδοσης των προϊό-

ντων στον πελάτη και οποιαδήποτε μεταβολή έως 

την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος καταχω-

ρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα ενσωματωμένα παρά-

γωγα δεν διαχωρίζονται από την εμπορική απαίτη-

ση που προκύπτει από το κύριο συμβόλαιο και το 

σύνολο της απαίτησης μεταγενέστερα θα πρέπει να 

αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε-

σμάτων από την ημερομηνία της αρχικής καταχώρι-

σης της απαίτησης.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περίπτωση 

που η εταιρεία έχει επιλέξει να αποτιμά τα χρηματο-

οικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο κόστος κτήσε-

ως οι ανωτέρω λογιστικοί χειρισμοί από τα ΔΠΧΑ 

(αποτίμηση στην εύλογη αξία του παραγώγου) δεν 

δύναται να υιοθετηθούν καθώς δεν είναι συμβατοί 

με την λογιστική αρχή της εταιρείας.  

 

Η εταιρεία θα πρέπει κατά την ημερομηνία της πα-

ράδοσης των προϊόντων στον πελάτη να καταχωρί-

σει στα έσοδά της ποσό ίσο με την πωληθείσα πο-

σότητα επί την χρηματιστηριακή τιμή κατά την ημε-

ρομηνία της συναλλαγής πλέον τη βασική τιμή κατά 

την ημέρα τιμολόγησης. Ο πελάτης θα χρεωθεί με 

το τιμολογηθέν ποσό και με τη διαφορά θα καταχω-

ριστεί το ενσωματωμένο παράγωγο. Η τυχόν δια-

φορά αποτίμησης του παραγώγου (όπως η αξία του 

έχει προκύψει κατά την ημέρα τιμολόγησης μείον 

την εύλογη αξία του κατά την 31/12/20ΧΧ) εάν είναι 

αρνητική θα καταχωριστεί ως απομείωση ενώ σε 

περίπτωση που είναι θετική θα πρέπει να γνωστο-

ποιείται στο προσάρτημα όπως προβλέπεται από 

την παράγραφο 11 του άρθρου 29 του ν.4308/2014. 

 

Κατά το «φιξάρισμα» της τιμής πώλησης η τελική 

διαφορά δύναται να καταχωρίζεται είτε ως αποτέλε-

σμα από χρηματοοικονομικά μέσα είτε να διαμορ-

φώνει τον κύκλο εργασιών. Εκτιμούμε ότι το αποτέ-

λεσμα αυτό προτιμότερο θα ήταν να διαμορφώνει 

τον κύκλο εργασιών. Στην περίπτωση αυτή στις 

γνωστοποιήσεις του κύκλου εργασιών θα πρέπει να 

παρουσιάζεται το μέρος του εσόδου που προκύπτει 

από πωλήσεις προϊόντων και το μέρος που προκύ-

πτει από τον διακανονισμό των ενσωματωμένων 

παραγώγων. 
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Γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ι. ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) 
 

132052 ΕΞ 2019 
Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών  
 

ΥΠΟΙΚ 21/11/2019 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139/30-7-2018), και ιδίως την παρ. 13 του 
άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από την περ. η’ του άρθρου 62 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65/24-4-2019), 
και ισχύει. 
 
2. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α’ 134/9-8-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
3. Την υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών 
θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (ΦΕΚ Β 2443/20-6-2019) όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. πρωτ. (α) 73900 ΕΞ 2019/02-07-2019 (ΦΕΚ 2718/Β/2-7-2019) και (β) 121950 ΕΞ 31-10-2019 
(ΦΕΚ 3977/Β/1-11-2019) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
 
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 
Α’ 119/8-7-2019). 
 
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 121/9-7-2019). 
 
6. Την υπ' αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (ΦΕΚ Β’ 2902/9-7-2019). 
 
7. Την υπ' αρ. 300/13-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας για τον 
διορισμό μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 592/21-8-2019) 
 
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 122335 ΕΙ 2019/31-10-2019 αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Την αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα 
ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. 
 
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων». 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 
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Ε.2198/2019 
Φορολογική αντιμετώπιση της καταβολής μερισμάτων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας 
εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4141/2013, σε νομικό πρόσωπο 
συμφερόντων του δικαιούχου 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019  
 
Σε συνέχεια της Ε.2032/15-02-2019 εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για το πιο πάνω θέμα, 
τέθηκαν πρόσθετα ερωτήματα στην υπηρεσία μας σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της περίπτωσης 
κατά την οποία τα εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας καταβάλλονται σε νομικά 
πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου δυνάμει των σχετικών διατάξεων του νόμου. Για το θέμα αυτό 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.4141/2013 αναφέρεται ρητά ότι τα εκ της εισαγωγής 
του συναλλάγματος ποσά επιτρέπεται να καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου 
του ποσού που εισάγεται. 
 
Ήδη δε στην πιο πάνω εγκύκλιο (παρ. 4) αναφέρεται ότι ο φορολογούμενος (φ.π.), δικαιούχος, φέρει το 
βάρος απόδειξης της σχέσης αυτής (ότι δηλαδή τα μερίσματα καταβάλλονται σε νομικό πρόσωπο 
συμφερόντων του). Επίσης αναφέρεται (παρ. 5) ότι η απόδειξη τυχόν σχέσης δωρεάς θα πρέπει να γίνεται 
με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και με ενδελεχή εκτίμηση κάθε φορά των συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών.  
 
Κατά το αστικό δίκαιο προϋπόθεση για τη σύσταση δωρεάς κατά το άρθρο 496 ΑΚ είναι η παροχή 
περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, η μείωση της περιουσίας του παρέχοντος και η αύξηση της 
περιουσίας του λήπτη κατά το ποσό της παροχής. Παροχή περιουσίας χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς 
αντίστοιχη μείωση της περιουσίας του παρέχοντος δεν φέρει τα εννοιολογικά στοιχεία της δωρεάς. Επίσης, 
η παράλειψη απόκτησης περιουσίας προς όφελος τρίτου, ακόμη και αν η παράλειψη αυτή γίνεται σε 
συνεννόηση με το τρίτο πρόσωπο, δεν αποτελεί δωρεά (497 ΑΚ) (Απ. Γεωργιάδη-Μ. Σταθόπουλου - 
Αστικός Κώδιξ ΙΙΙ Ειδικό Ενοχικό εκδ.1980). 
 
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον τα μερίσματα που λαμβάνει ο φορολογούμενος (φυσικό πρόσωπο) από 
πλοιοκτήτριες εταιρείες, είτε απευθείας από αυτές είτε μέσω διαχειρίστριας εταιρείας, καταβάλλονται σε 
νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν.4141/2013, και εφόσον από τα προσκομιζόμενα στη Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικά αποδεικνύεται με 
οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1106/2014, βεβαίωση της 
αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας του αλλοδαπού κράτους, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία κ.λπ.) 
ότι το ή τα νομικά πρόσωπα, προς τα οποία γίνεται η καταβολή του μερίσματος, είναι συμφερόντων του 
δικαιούχου φυσικού προσώπου (το οποίο μάλιστα έχει δηλώσει το ποσό αυτό στην ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήματός του, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα), 
δεν στοιχειοθετείται δωρεά προς αυτά (τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του αριθμού τους) ενώ δεν είναι 
κρίσιμη και συνεπώς δεν εξετάζεται η τυχόν περαιτέρω διάθεση του καταβληθέντος μερίσματος. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Α.1419/2019 
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων.  
 

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 33, 
σύμφωνα με το οποίο ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο 
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προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού, 37, σύμφωνα με το οποίο ο τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου 
καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, 41 παρ. 3, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση 
εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου στον φορολογούμενο και του άρθρου 63. 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως ισχύουν. 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), όπως ισχύει. 
 
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94). 
 
5. Την 1/20-01-2016 (ΦΕΚ 18/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθ. 39/3/30-
11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν. 
 
6. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743)απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής 
Διοίκησης, όπως ισχύει. 
 
7. Τη Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
 
8. Την ΠΟΛ 1184/2014 (Β΄ 2074) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Μηχανογραφική 
διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων». 
 
9. Την ΠΟΛ 1200/2014 (Β΄ 2444) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και 
περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων». 
 
10. Το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δεν υπέβαλε δηλώσεις 
στοιχείων ακινήτων τα έτη 2013 και 2014 για επικαιροποίηση της περιουσιακής τους κατάστασης, παρότι 
υπήρχε σχετική υποχρέωση. 
 
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  
 

αποφασίζουμε: 
 
 
1. Για το έτος 2014 εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2014 δεν 
είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων τα έτη 2013 και 2014, 
εφόσον δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. 
 
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο 
υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
3. Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις 
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων. 
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4. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκτιμώμενος φόρος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΠΟΛ 1184/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο 
τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. 
 
5. Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με 
αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα, επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου 
υπάρχει ειδική επισήμανση γι’ αυτά. 
 
6. Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι 
πέντε (5) ευρώ. 
 
7. Η εκδοθείσα πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναρτάται στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων 
και κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013. Στις περιπτώσεις που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική ενημέρωση του φορολογούμενου για την έκδοση της πράξης, αυτή επιδίδεται από 
τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 
του ν. 4174/2013. 
 
8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος υποβάλει μέσω διαδικτύου δήλωση στοιχείων 
ακινήτων μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, εκδίδεται άμεσα δήλωση 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ο επιπλέον βεβαιωθείς φόρος διαγράφεται ο δε 
τυχόν επιπλέον καταβληθείς φόρος επιστρέφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4174/2013. 
 

 
 
9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  
Γεώργιος Πιτσιλής 
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Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019 
Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
 

13 Δεκέμβριος 2019  
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 
201), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 71 του ν.4172/2013 αναφορικά με τη μείωση του ποσοστού 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4646/2019 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου 71 του 
ν.4172/2013, με το οποίο ορίζεται ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό 
(95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο 
εισόδημα του έτους αυτού. 
 
2. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι ως άνω διατάξεις, θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος έτους από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία θα γίνει για λογαριασμό της κάθε Δ.Ο.Υ, ώστε να μειωθεί το ποσό 
της βεβαιωθείσας προκαταβολής στο 95% του ποσού του κύριου φόρου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
τροποποιητικής δήλωσης από τον φορολογούμενο. 
 
Bάση υπολογισμού θα αποτελέσει η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2018 (αρχική ή 
τροποποιητική) που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα και για την οποία έχει βεβαιωθεί 
προκαταβολή φόρου, με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 71 του ν.4172/2013. Όπως προκύπτει 
από την αιτιολογική έκθεση, επιχειρήσεις που έκαναν χρήση της μειωμένης προκαταβολής (50%) με βάση 
τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 71 για το φορολογικό έτος 2018, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των νέων διατάξεων. 
 
3. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που μέσα στο έτος 2019 έχει ήδη λάβει χώρα συμψηφισμός της 
προκαταβολής φόρου η οποία βεβαιώθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018, ήτοι στις περιπτώσεις εταιρειών που τέθηκαν σε εκκαθάριση μέσα στο έτος 2019, η βεβαιωθείσα 
προκαταβολή φόρου δεν θα μειωθεί και ως εκ τούτου, δεν θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση αυτής. Για 
παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία που τέθηκε σε εκκαθάριση την 1.3.2019, με τη δήλωση που υπέβαλε για το 
διάστημα 1.1.2019 - 28.2.2019, συμψήφισε την προκαταβολή που είχε βεβαιωθεί με τη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 (100%) και ως εκ τούτου, δεν θα λάβει χώρα νέα 
εκκαθάριση για τη δήλωση του φορολογικού έτους 2018. 
 
4. Αντίθετα, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που το φορολογικό έτος 2018 
τέθηκαν σε εκκαθάριση και για τον λόγο αυτό υπέβαλαν δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 
αυτό (μία για το διάστημα πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης και μία πρώτη προσωρινή δήλωση 
εκκαθάρισης), οι σχετικές διατάξεις θα εφαρμοστούν μόνο για την προκαταβολή που βεβαιώθηκε με τη 
δεύτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (προσωρινή δήλωση εκκαθάρισης), καθόσον η προκαταβολή 
που βεβαιώθηκε με την πρώτη δήλωση (για το διάστημα πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης) έχει ήδη 
συμψηφισθεί. 
 
Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία με φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12.2017 και η οποία τέθηκε σε 
εκκαθάριση στις 15.3.2018, υπέβαλε δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018, 
μία για το διάστημα πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης (ήτοι από 1.1.2018 έως 14.3.2018) με την οποία 
βεβαιώθηκε προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100% και μία δεύτερη (πρώτη προσωρινή δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος) για το διάστημα 15.3.2018 - 14.3.2019, στην οποία επίσης βεβαιώθηκε 
προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100%. 
 
Στην περίπτωση αυτή θα διενεργηθεί νέα εκκαθάριση μόνο για την προκαταβολή που βεβαιώθηκε με την 

πρώτη προσωρινή δήλωση, καθόσον η προκαταβολή που είχε βεβαιωθεί με τη δήλωση προ της έναρξης 

της εκκαθάρισης έχει ήδη συμψηφισθεί. Αν η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει υποβάλει ακόμη την πρώτη 
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προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι διατάξεις της παρ.2 του 

άρθρου 68 του ν.4172/2013, η προκαταβολή που βεβαιώθηκε για το διάστημα πριν από την έναρξη της 

εκκαθάρισης θα συμψηφιστεί με τη δήλωση αυτή, χωρίς να απαιτείται νέα επανεκκαθάριση της δήλωσης 

που υποβλήθηκε προ της έναρξης της εκκαθάρισης. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

ΔΕΑΦ Α 1134720 ΕΞ 2019 

Φορολογική αντιμετώπιση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας («de minimis») στον 

γεωργικό τομέα (σύμφωνα με τον Καν. 1408/2013)  

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2019 

 

Απαντώντας στο σχετικό σημείωμά σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αριθ. 105/26.9.2019 αναφορά 

του Βουλευτή κ. Ανδρέα Πουλά και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν.4387/2016, ειδικά, για 

τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από 

επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που 

υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές 

αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

2. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ("de minimis") στον γεωργικό τομέα (Καν. 1408/2013) 

συμπεριλαμβάνονται στις αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις (σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντάσσονται στην 

κατηγορία ΠΥΛΩΝΑΣ1/Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Επιδοτήσεων) και δεν αποτελούν αγροτικές 

αποζημιώσεις (ΕΛΓΑ). Ωστόσο, οι αγροτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ("de minimis") δεν φέρουν 

φορολογικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις για τις αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις 

εφόσον δεν αποτελούν βασική, πράσινη ή συνδεδεμένη ενίσχυση. 

 

Ο Γ. Δ/ΝΤΗΣ Φ.Δ. 

ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ 

 

 

Ε.2196/2019 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για διανεμόμενα μερίσματα και 

καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους 

Ελβετίας  

 

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019 

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 63 του ν.4172/2013 ορίζονται οι προϋποθέσεις, με τις 

οποίες προβλέπεται απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους υπόχρεους του 

άρθρου 61 του ν.4172/2013, για τα διανεμόμενα μερίσματα και τους καταβαλλόμενους τόκους ή 
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δικαιώματα, προς νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι της ημεδαπής και των λοιπών κρατών-

μελών της Ε.Ε. 

 

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63 του ν.4172/2013 καθορίζεται η διαδικασία 

απαλλαγής παρακράτησης φόρου στα διανεμόμενα μερίσματα και τους καταβαλλόμενους τόκους ή 

δικαιώματα στις περιπτώσεις που ο λήπτης φορολογούμενος δεν πληροί την προϋπόθεση διακράτησης του 

ποσοστού συμμετοχής (24 μήνες) κατά τον χρόνο χορήγησης του φορολογικού πλεονεκτήματος. 

 

3. Επίσης, με την ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των 

άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και 

παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων, ότι σε στις περιπτώσεις που 

ο λήπτης φορολογούμενος δεν πληροί την προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής (24 

μήνες) κατά το χρόνο χορήγησης του φορολογικού πλεονεκτήματος, ο υπόχρεος σε παρακράτηση στην 

Ελλάδα μπορεί προσωρινά να μην προβεί σε παρακράτηση φόρου με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει 

εγγύηση στη Φορολογική Διοίκηση, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλλει σε περίπτωση 

μη χορήγησης της απαλλαγής. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα δεν 

καταθέσει εγγυητική επιστολή και προβεί σε παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ποσά (μερίσματα- 

τόκους-δικαιώματα), κατά τον χρόνο της συμπλήρωσης προϋπόθεσης της διετίας η ενδιαφερόμενη εταιρεία 

(ημεδαπή ή αλλοδαπή), σε βάρος της οποίας έγινε η παρακράτηση φόρου, θα μπορεί να ζητήσει την 

επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου. Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1 των άρθρων 48 (εισπραττόμενα μερίσματα) και 63 (καταβαλλόμενα μερίσματα) εφαρμόζονται 

ανάλογα και για τα μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 

από νομικό πρόσωπο με έδρα την Ελβετία καθώς επίσης και για τα μερίσματα που καταβάλλει υπόχρεος 

του άρθρου 61 σε νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελβετία, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

Ελβετικής Συνομοσπονδίας που κυρώθηκε με το ν.3363/2005 (ΠΟΛ.1085/2010 εγκύκλιος της Δ/νσης 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων). 

 

4. Με τις διατάξεις του ν.3363/2005 κυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

Ελβετικής Συνομοσπονδίας. 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου αυτού ορίζεται ότι με την επιφύλαξη της εφαρμογής 

στην Ελβετία και στα κράτη μέλη των εθνικών διατάξεων ή των διατάξεων που βασίζονται σε συμφωνία για 

την πρόληψη της απάτης ή των καταχρήσεων: Τα μερίσματα που καταβάλλονται από θυγατρικές εταιρείες 

σε μητρικές εταιρείες δεν υπόκεινται σε φορολογία στο κράτος της παρακράτησης στη πηγή εφόσον: -η 

μητρική εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής επί 

τουλάχιστον δύο έτη και 

-μία εταιρεία έχει φορολογική κατοικία σε κράτος μέλος και η άλλη εταιρεία έχει φορολογική κατοικία στην 

Ελβετία και 

-βάσει συμφωνιών περί διπλής φορολογίας με τρίτα κράτη καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει φορολογική 

κατοικία στο εν λόγω τρίτο κράτος και 

-οι δύο εταιρείες υπόκεινται στο φόρο εταιρειών χωρίς να απαλλάσσονται και υιοθετούν και οι δύο τη μορφή 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (παρ.1). 

Οι καταβολές τόκων και δικαιωμάτων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών ή των μόνιμων εγκαταστάσεών τους 

δεν υπόκεινται σε φορολογία στο κράτος της παρακράτησης στην πηγή εφόσον: 

-οι εν λόγω εταιρείες συνδέονται με άμεση ελάχιστη συμμετοχή 25% για τουλάχιστον δύο έτη ή τις κατέχει 

και τις δύο τρίτη εταιρεία η οποία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της 

πρώτης εταιρείας όσο και της δεύτερης εταιρείας επί τουλάχιστον δύο έτη και 

-μία εταιρεία έχει φορολογική ή μία μόνιμη εγκατάσταση ευρίσκεται σε κράτος μέλος και η άλλη εταιρεία έχει 

φορολογική κατοικία ή άλλη μόνιμη εγκατάσταση που ευρίσκεται στη Ελβετία και 

-βάσει συμφωνιών περί διπλής φορολογίας με τρίτα κράτη καμία από τις εταιρείες δεν έχει φορολογική 

κατοικία στο εν λόγω τρίτο κράτος και καμία από τις μόνιμες εγκατάστασεις δεν ευρίσκεται στο τρίτο κράτος 

αυτό και 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 24  /// www.solcrowe.gr 

-όλες οι εταιρείες υπόκεινται στο φόρο εταιρειών χωρίς να απαλλάσσονται ειδικά από τις καταβολές τόκων 

και δικαιωμάτων και ή κάθε εταιρεία υιοθετεί τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (παρ.2). 

 

5. Στις υπηρεσίες μας έχουν υποβληθεί ερωτήματα με τα οποία τίθεται το ζήτημα αν στις περιπτώσεις που 

ο υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα δεν καταθέσει εγγυητική επιστολή και προβεί σε 

παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ποσά (μερίσματα, τόκους-δικαιώματα) προς νομικά πρόσωπα με 

έδρα την Ελβετία, μπορεί κατά τον χρόνο της συμπλήρωσης προϋπόθεσης της διετίας η ενδιαφερόμενη 

ελβετική εταιρεία, σε βάρος της οποίας έγινε η παρακράτηση φόρου, να ζητήσει την επιστροφή του 

παρακρατηθέντος φόρου, με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιό μας. 

 

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε) σε σχετικό ερώτημά μας, αναφορικά με την εφαρμογή της συμφωνίας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, μας γνώρισε με το αριθ. 

taxud.d.2(2019)7147721/17.10.2019 έγγραφό της ότι δεν απαιτείται να έχει συμπληρωθεί η περίοδος των 

δύο (2) ετών κατά τον χρόνο χορήγησης των φορολογικών πλεονεκτημάτων της συμφωνίας (Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας). Την ερμηνεία αυτή έχουν υιοθετήσει και οι Ελβετικές Αρχές 

(σχετ. circular 10 of 15 July 2005). 

 

7. Ενόψει των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα δεν 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή και προβούν σε παρακράτηση φόρου σε καταβαλλόμενα ποσά (μερίσματα- 

τόκους-δικαιώματα) προς νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελβετία, θα πρέπει τα υπόψη νομικά πρόσωπα, σε 

βάρος των οποίων έγινε η παρακράτηση φόρου, κατά τον χρόνο της συμπλήρωσης της διετίας, να 

ζητήσουν την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου, με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1039/2015 

εγκύκλιό μας, καθόσον η προϋπόθεση συμμετοχής του χρόνου διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής, 

δεν απαιτείται να έχει συμπληρωθεί κατά τον χρόνο καταβολής των σχετικών ποσών. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) 
 

Α.1459/2019 
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους 
“Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών” (άρθρα 57-61) του ν. 
4446/2016 (Α΄ 240) και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της 
ρύθμισης». 
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 57 - 61 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 61, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ρυθμίζει τον 
τρόπο και τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 
αυτών. 
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 
3. Τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (Α΄ 179). 
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 
41, όπως ισχύουν. 
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 
222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν. 
6. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού, με τις 
οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να 
αναθέτει καθήκοντά του σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/ 20.12.2017). 
8. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968/22.3.2017) Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
9. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743/31.7.2017) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής 
Διοίκησης». 
10. Την ΠΟΛ. 1006/2017 (Β΄ 43/17.1.2017) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
11. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 
12. Την ΠΟΛ.1110/20-07-2017 (Β΄ 2556/24.7.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
13. Την ΠΟΛ.1165/03-11-2017 (Β΄ 3964/10.11.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
  
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε: 
  
Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1110/20-07-2017 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
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«Ειδικά, ο επανυπολογισμός της διαφοράς του πρόσθετου φόρου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων δύναται να διενεργείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της 
Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που βεβαιώθηκαν και 
τους μήνες εκπροθέσμου της δήλωσης, σύμφωνα με τον ν. 4446/2016.». 
  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019  
Ο Διοικητής 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 

 

ΔΠΑ 15755/2019 
Πενταετής η παραγραφή σε περίπτωση άτυπης εταιρείας η οποία πούλησε ακίνητα με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2238/94  
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Τμήμα 3ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Δεκεμβρίου 2018, με δικαστές τους Άγγελο Σατλάνη, 
Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Νικούλα Μαρούλη και Άλκηστη Δεληγιάννη (εισηγήτρια), 
Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα τον Ανέστη Φάλκο, δικαστικό υπάλληλο, 
 
για να δικάσει την από 14.6.2016 προσφυγή, των: 1…., 2. …, 3. …, κατοίκων …. και 4. …, κατοίκου …., οι 
οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους ........, κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου των Οικονομικών και ήδη από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, καθώς και από τον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π), οι οποίοι δεν παραστάθηκαν. 
 
Κατά τη συνεδρίαση, οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα 
αναφέρονται στα πρακτικά. 
 
Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη. 
 
Η κρίση του είναι η εξής: 
 
1. Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή, νομίμως εισάγεται προς συζήτηση κατόπιν εκδόσεως της 11475/2018 
απόφασης του Δικαστηρίου τούτου. Με την απόφαση αυτή: α. κρατήθηκε και εκδικάσθηκε η προσφυγή 
κατά το μέρος που στρεφόταν κατά των επιμέρους απορρίψεων, με την ................ απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών, της .............. ενδικοφανούς προσφυγής που άσκησαν οι προσφεύγοντες κατά 
των ...., .... και ....... πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου 
του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., οικονομικών ετών 2004, 2005 και 2006, αντιστοίχως, β. διατάχθηκε ο χωρισμός του 
δικογράφου, λόγω ελλείψεως των προϋποθέσεων της συνάφειας, κατά το μέρος που η προσφυγή 
στρεφόταν κατά των επιμέρους απορρίψεων, με την .............. απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, της 
1853/27.1.2016 ενδικοφανούς προσφυγής που άσκησαν οι προσφεύγοντες κατά των ........ πράξεων 
οριστικού προσδιορισμού προστίμου Κ.Β.Σ., οικονομικών ετών 2002-2006 (χρήσεις 2001 -2005), 
αντιστοίχως καθώς και κατά της ....../23.12.2015 πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΦΠΑ 
οικονομικού έτους 2002 και γ. αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης κατά τα ως άνω μέρη. Με την 
υπό κρίση προσφυγή, οι προσφεύγοντες, αμφισβητώντας τη σύσταση άτυπης (αφανούς) εταιρείας και την 
ιδιότητα αυτών ως μελών της εταιρείας αυτής, επιδιώκουν παραδεκτώς, κατόπιν καταθέσεως χωριστού 
δικογράφου και καταβολής του αναλογούντος παραβόλου (σχετ. το έγγραφο της Τράπεζας ....... περί 
εξοφλήσεως e-παραβόλου με κωδικό πληρωμής ...............), την ακύρωση της .............. απόφασης του 
Προϊσταμένου της ΔΕΔ κατά το μέρος κατά το οποίο απορρίφθηκε με αυτή η ............. ενδικοφανής 
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προσφυγή που άσκησαν κατά των ακόλουθων πράξεων οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ του 
Προϊσταμένου του ΚΕΦΟΜΕΠ: 1. κατά της ........... πράξης, χρήσης 1.1-31.12.2001, με την οποία 
καταλογίσθηκε σε βάρος της άτυπης εταιρείας με μέλη τους προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 195,33 ευρώ 
(586 Χ 1/3), 2. κατά της ............ πράξης, χρήσης 1.1-31.12.2002, με την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της 
άτυπης εταιρείας με μέλη τους προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 195,33 ευρώ (586 Χ 1/3), 3. κατά της 
............. πράξης, χρήσης 1.1-31.12.2003, με την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της άτυπης εταιρείας με 
μέλη τους προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 195,33 ευρώ (586 Χ 1/3), 4. κατά της ......... πράξης, χρήσης 
1.1-31.12.2004, με την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της άτυπης εταιρείας με μέλη τους προσφεύγοντες 
πρόστιμο ποσού 195,33 ευρώ (586 Χ 1/3) και 5. κατά της .......... πράξης, χρήσης 1.1-31.12.2005, με την 
οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της άτυπης εταιρείας με μέλη τους προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 195,33 
ευρώ (586 Χ 1/3). Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν λόγω του ότι διαπιστώθηκε ότι η άτυπη εταιρεία δεν 
τήρησε βιβλία β΄ κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) για τη δραστηριότητα της ανέγερσης οικοδομής και 
πώλησης των οριζόντιων ιδιοκτησιών αυτής, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2, 4 και 6 του 
Κ.Β.Σ. 
 
2. Επειδή, στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997 (Α΄179) ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις περί παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια 
φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη 
της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. 
ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η 
φορολογία εισοδήματος». Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος» (Α΄ 151, στο εξής Κ.Φ.Ε) ορίζεται ότι: «1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται 
κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα…. 2… 4. Σε φόρο 
υπόκεινται, επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν 
επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι 
κοινοπραξίες της παρ.2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄). 5…». 
Εξάλλου, στο άρθρο 28 του ιδίου ως άνω Κώδικα (το οποίο εμπεριέχεται στο κεφάλαιο Γ΄ υπό τον τίτλο 
«ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ορίζεται ότι: «1. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 
είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή 
από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια 
επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48. 2. Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική 
πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους …. 3. Θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις: α. το 
κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά, εκτός από τις επιχειρήσεις, που 
αναφέρονται στο άρθρο 34, των οποίων το καθαρό κέρδος εξευρίσκεται με ειδικό τρόπο. .. β…. 4. Τα κατά 
το άρθρο αυτό εισοδήματα και κέρδη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης, 
ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και 
αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα από κάθε έναν εταίρο ή μέλος, για το ποσοστό των κερδών 
που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία. … β) Στην περίπτωση της 
συμμετοχικής (αφανούς εταιρείας, από τον εμφανή εταίρο για το σύνολο των κερδών της εταιρίας, γ) … 
5…» στο άρθρο 34 αυτού υπό τον τίτλο «Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων» ότι: «1. Ως ακαθάριστο έσοδο 
των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία των 
αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων, πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων αποθηκών και λοιπών 
χώρων, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων και της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α… Αν όμως η αξία που προκύπτει από 
άλλα επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία είναι μεγαλύτερη από την αξία που αναφέρεται παραπάνω, ως 
ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία… 2…» και στο άρθρο 10 παρ.1 ότι: «Τα καθαρά 
κέρδη των υποχρέων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτά προσδιορίζονται με 
βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου, φορολογούνται με συντελεστή: α) ….β) Τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
προκειμένου για κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς 
και για αστικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς. ..». Περαιτέρω, με το άρθρο 3 παρ.4 ν. 3296/2004 
(Α΄253) ορίζεται ότι: «Επίσης, για τα εισοδήματα των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και των αστικών εταιριών, συμμετοχικών ή αφανών, που 
προκύπτουν από τις διαχειριστικές χρήσεις από 1.1.2005 και μέχρι 31.12.2005, ο συντελεστής φορολογίας 
της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε., που εφαρμόζεται για την επιβολή του φόρου, ορίζεται σε 
τριάντα δύο τοις εκατό (32%)…». Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. συνάγεται 
ότι εισόδημα από εμπορική επιχείρηση είναι και αυτό που προκύπτει από την ανέγερση μεμονωμένης 
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οικοδομής οριζόντιων ιδιοκτησιών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, εφόσον η ανέγερση αυτή δεν γίνεται με σκοπό 
αξιοποίησης κεφαλαίου, αλλά με σκοπό πραγματοποίησης κέρδους από την πώληση και μεταβίβαση των 
οριζοντίων ιδιοκτησιών. Ο σκοπός αυτός μπορεί να συναχθεί από πραγματικά περιστατικά συναφή με την 
ανέγερση της οικοδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπέδου σε χρόνο που δεν αφίσταται πολύ από το 
χρόνο ανέγερσης της οικοδομής, από το μέγεθος αυτής, από την πώληση των οριζόντιων ιδιοκτησιών μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανέγερσή της, και μάλιστα σε αναλογία μεγάλη έναντι των 
οριζόντιων ιδιοκτησιών που παρέμειναν στον οικοπεδούχο-ιδιοκτήτη (ΣτΕ 3260/2017, πρβλ. ΣτΕ 3728-
32/1998). 
 
3. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 64 του προαναφερόμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τίτλο 
«Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα», όπως ίσχυε κατά 
τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι: «1. Οι υπόχρεοι, που υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας, ως εξής: α) Μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρεία ή η 
κοινοπραξία ή η κοινωνία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του 
αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του φορολογουμένου με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα 
σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. β). Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν η εταιρεία έχει 
ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών ή τη μεσιτεία 
ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρεία ή 
κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η 
διαχειριστική περίοδος αυτής λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριου του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτους. γ)…2… 4. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας των πιο 
πάνω υποχρέων, ύστερα από σχετικό έλεγχο, εκδίδει και κοινοποιεί σε αυτές, κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογικής Δικονομίας, πράξη προσδιορισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων και επιβολής φόρου, 
μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου». Περαιτέρω, στο άρθρο 47 του Εμπορικού Νόμου ορίζεται ότι: «Εκτός 
των ειρημένων τριών ειδών εταιρειών, ο νόμος γνωρίζει τας μετοχικάς εμπορικάς εταιρείας», στο άρθρο 48 
ότι: «Αι εταιρείαι αύται αποβλέπουν μίαν ή περισσοτέρας επιχειρήσεις εμπορικάς…», στο άρθρο 49 ότι: «Αι 
μετοχικαί εταιρείαι ημπορούν να αποδειχθούν δια της εμφανίσεως των βιβλίων και της αλληλογραφίας ή και 
διά μαρτύρων, αν το δικαστήριον κρίνη δεκτήν την δια μαρτύρων απόδειξιν» και στο άρθρο 50 «Αι μετοχικαί 
εμπορικαί εταιρείαι δεν υπόκεινται εις τας περί λοιπών εταιρειών ωρισμένας διατυπώσεις». 
 
4.Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις 
του Εμπορικού Νόμου και δη των άρθρων 47-50 αυτού, συνάγεται ότι η συμμετοχική (αφανής) εταιρεία δεν 
είναι η ίδια υπόχρεη για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αφού αφενός μεν σε αντίθεση με τους λοιπούς 
αναφερόμενους στο άρθρο 10 του ΚΦΕ υποχρέους (εταιρείες, κοινοπραξίες, κοινωνίες) δεν τίθεται για αυτή 
συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής δήλωσης, αφετέρου δε, όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 28 παρ.4 περ. 
β΄ του Κ.Φ.Ε, τα εισοδήματα των επιχειρήσεων από εμπορικές επιχειρήσεις (μεταξύ των οποίων τα 
εισοδήματα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών) που 
λειτουργούν υπό μορφή συμμετοχικής (αφανούς) εταιρείας, θεωρούνται ότι αποκτώνται από τον εμφανή 
εταίρο για το σύνολο των κερδών της (αποτελούσας υποκείμενο του φόρου εισοδήματος) εταιρείας, ο 
οποίος υποχρεούται να τα συμπεριλάβει στις ατομικές του δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Εξάλλου, ο 
αφανής εταίρος, ήτοι ο μη εμφανιζόμενος στην προς τα έξω συναλλακτική δραστηριότητα της εταιρείας, δεν 
υπέχει, ως εκ της ιδιότητός του αυτής, την ως άνω υποχρέωση. 
 
5. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 84 του ιδίου Κ.Φ.Ε, που εφαρμόζεται στις επίδικες χρήσεις, ορίζεται ότι: 
«Η κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου … δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο της πενταετίας. 2… 4. Το 
δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την 
επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο 
δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται: α) … β) Σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και 
κοινοποιηθεί ή όχι αρχικό φύλλο ελέγχου. Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής 
παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος. 5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή 
δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων … το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο 
ελέγχου… παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την 
επίδοση της δήλωσης…». 
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6. Επειδή, η προβλεπόμενη ως κανόνας από το προαναφερόμενο άρθρο 84 παρ.1 του Κ.Φ.Ε. πενταετής 
παραγραφή παρατάθηκε στη συνέχεια με τις εξής διατάξεις έως την έκδοση των ένδικων φύλλων ελέγχου: 
Άρθρο 11 του ν. 3513/2006 (Α΄265/5.12.2006): «Οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31.12.2006 
και 31.12.2007, ημερομηνίες κατά τις οποίες παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση 
φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνονται μέχρι 31.12.2008…». Άρθρο 29 του 
ν. 3697/2008 (Α΄194/25.9.2008): «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2008, ημερομηνία κατά 
την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, 
τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009…». Άρθρο 10 του ν. 3790/2009 (Α΄143/7.8.2009): «Η 
προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009, ημερομηνία κατά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα 
του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 
30.6.2010». Άρθρο 82 του ν. 3842/2010 (Α΄ 113/13.7.2010): «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 
30.6.2010, ημερομηνία κατά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων 
ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2010». Άρθρο 12 
παρ.7 ν. 3888/2010 (Α΄ 175/30.9.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.7 ν. 3899/2010 (Α΄ 
212/17.12.2010): «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2010, ημερομηνία κατά την οποία 
παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, 
τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012». Άρθρο 18 παρ.2 του ν. 4002/2011 
(Α΄180/22.8.2011): «Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2011, ημερομηνία μετά την οποία 
παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, 
τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012». Άρθρο δεύτερο παρ.1 του ν. 4098/2012 
(Α΄249/20.12.2012): «Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση 
φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγει στις 31.12.2012, παρατείνεται 
μέχρι 31.12.2013». Άρθρο 37 παρ.5 του ν. 4141/2013 (Α΄81/5.4.2013): «Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις 
φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος 
παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του 
φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωμα για δύο ακόμα έτη πέραν του 
χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 
ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 13.12.2013 και μετά». Άρθρο 22 
του ν. 4203/2013 (Α΄ 235/1.11.2013): «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για 
κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που 
λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) 
για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη 
αρχή από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής 
συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων 
ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της 
φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών 
αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή 
επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και 
από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». Άρθρο 87 
του ν. 4316/2014 (Α΄ 270/24.12.2014): «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για 
κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που 
λήγουν στις 31.12.2014, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) 
για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη 
αρχή από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής 
συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων 
ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεων διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της 
φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών 
αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή 
επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και 
από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». Εξάλλου, 
διατάξεις αφορώσες παραγραφή αξιώσεων παρελθόντων ετών περιέλαβε παραλλήλως προς τις ανωτέρω 
και ο θεσπισθείς με τον 4174/2013 (Α΄ 170/26.7.2013) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Ειδικότερα, με 
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το άρθρο 36 παρ.3 του εν λόγω Κώδικα, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.7 του 
άρθρου 46 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287/31.12.2013), ορίσθηκε ότι, κατ΄ εξαίρεση από τον κατά την παρ.1 του 
ίδιου άρθρου 36 κανόνα της πενταετούς παραγραφής, «πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη 
λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης» και με το άρθρο 72 παρ.11 του 
ίδιου Κώδικα (πρώην άρθρο 66, αναριθμηθέν σε άρθρο 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015), όπως η εν 
λόγω παράγραφος 11 προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ.1 του ν. 4223/2013 και συμπληρώθηκε με την περ. 
18 β της υποπαρ.Δ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, Α΄85/7.4.2014), ορίσθηκε ότι: «Διατάξεις περί 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού 
φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, 
εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ΄ εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 
εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, 
εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί». 
 
7. Επειδή, περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 66 του προαναφερόμενου Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 8 του ν. 2386/1996 (Α΄43) και πριν την 
αντικατάστασή της με την παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 3943/2011, ορίζεται ότι: «Ο προϊστάμενος της 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και προβαίνει σε 
έρευνα για την εξακρίβωση των υποχρέων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτόν 
δικαιούται: «α) … β) Να ζητά από … τις τράπεζες …. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη 
διευκόλυνση του έργου του.. Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου υφίσταται 
υποχρέωση παροχής των ζητούμενων πληροφοριών από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 
υπηρεσίας…. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής δεν εμποδίζεται από την επίκληση, εκ μέρους 
οποιουδήποτε, του, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο 
αίρεται ειδικώς προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου. Για την άρση του απορρήτου στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται κοινή απόφαση του επιθεωρητή της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και του προϊσταμένου 
της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο φορολογικό έλεγχο. 
γ)….». Με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3943/2011 (Α΄66/31.3.2011), οι ως άνω διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 66 του ΚΦΕ αντικαταστάθηκαν ως εξής: «Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει την 
ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν 
έχουν υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτό δικαιούται: α)… β) Να ζητεί από … κάθε χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα… οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου… Για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, οποιασδήποτε μορφής γενικό ή ειδικό απόρρητο αίρεται με πράξη του 
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, μετά από αίτημα του οργάνου που διενεργεί τον έλεγχο και σύμφωνη 
γνώμη του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων. γ…». Εξάλλου, με το άρθρο 30 
παρ.1 του ν. 3296/2004 (Α΄253) συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η «Υπηρεσία 
Ειδικών Ελέγχων» (ΥΠ.Ε.Ε.) με την έναρξη λειτουργίας της οποίας έπαυσε η λειτουργία του Σώματος 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) του άρθρου 4 του ν. 2343/1995. Η ΥΠ.Ε.Ε. μετονομάσθηκε σε 
Σ.Δ.Ο.Ε. με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α΄58). Τέλος, με την παρ. 6 του προαναφερόμενου 
άρθρου 30 του ν. 3296/2004 ορίσθηκε ότι «Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων έχουν 
πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του 
έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων 
περί απορρήτου» και με την παρ. 8 ότι: «Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων ασκούνται … 
παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών… Η 
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, που έχουν σχέση με 
το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και 
εξωτερικού…». 
 
8. Επειδή, με την ΣτΕ 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν τα 
ακόλουθα: Με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 11 ν. 3513/2006, 29 ν. 3697/2008, 10 ν. 
3790/2009 και 82 ν. 3842/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ.3 περ.β του ν. 3862/2010, 
παρατείνεται διαδοχικώς ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου λίγο πριν από τη 
λήξη είτε της αρχικής παραγραφής είτε της προηγούμενης παρατάσεως αυτής ώστε η θεσπιζόμενη με το 
άρθρο 84 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως κανόνας πενταετής παραγραφή, που είναι, 
άλλωστε, εύλογη, να φαίνεται ότι δεν έχει πλέον σε καμία περίπτωση εφαρμογή για τις φορολογικές 
υποχρεώσεις που γεννήθηκαν κατά τις χρήσεις στις οποίες αφορούν οι ανωτέρω διατάξεις και, αντιθέτως, 
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να διαφαίνεται από τις ρυθμίσεις αυτές αδυναμία οποιασδήποτε προβλέψεως περί του χρόνου λήξεως της 
παραγραφής τους, με συνέπεια να κλονίζεται η αξιοπιστία του κράτους γενικότερα, πράγμα που δεν 
συμβάλλει στην εμπέδωση της συνειδήσεως στους πολίτες ότι οφείλουν να εκπληρώνουν τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις. Άλλωστε, όπως προκύπτει από τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις, η 
παραγραφή αυτή παρατάθηκε στη συνέχεια και πάλι, επανειλημμένως, ώστε έως το χρόνο συζητήσεως της 
υποθέσεως ενώπιον της Ολομελείας να υπάρχουν, ενδεχομένως, υποθέσεις αφορώσες στο οικονομικό 
έτος 2002, για τις οποίες, ενόψει των εν λόγω διατάξεων, η παραγραφή δεν είχε ακόμη λήξει (δοθέντος ότι 
η παράταση της παραγραφής εξαρτάται πλέον από ενέργειες διαφόρων αρχών, με συνέπεια ο χρόνος 
παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του ίδιου έτους ενδεχομένως να διαφέρει από φορολογούμενο σε 
φορολογούμενο αναλόγως εάν για συγκεκριμένο φορολογούμενο έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου από κάποια 
από τις προβλεπόμενες στις ανωτέρω διατάξεις αρχή) και ως προς τις οποίες να μην είναι, ενδεχομένως, 
δυνατόν ούτε καν να προβλεφθεί ευχερώς πότε συμπληρώνεται η παραγραφή. Με τα δεδομένα αυτά οι 
προαναφερόμενες διατάξεις αντίκεινται στις εξειδικεύουσες την (απορρέουσα από την αρχή του κράτους 
δικαίου) αρχή της ασφάλειας δικαίου διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος, διότι 
παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του δημοσίου αναγομένων σε 
ημερολογιακά έτη προγενέστερα του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των σχετικών νόμων ετών. Για την 
ταυτότητα δε του λόγου, στις ως άνω συνταγματικές διατάξεις αντίκεινται, μεταξύ άλλων, και οι διατάξεις 
των άρθρων 18 παρ.2 του ν. 4002/2011 και δεύτερου παρ.1 του ν. 4098/2012 (βλ. σχετ. ΣτΕ 173/2018, ΣτΕ 
2934/2017 σκ.7). Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, οι προαναφερόμενες διατάξεις περί παρατάσεως της 
προθεσμίας παραγραφής, αναφέρονται στο «δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή 
πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών», όχι όμως και κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για 
παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη 
σκέψη περί της επιβαλλόμενης από τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας του δικαίου σαφήνειας και 
προβλεψιμότητας των ρυθμίσεων περί της προθεσμίας παραγραφής και της στενής ερμηνείας των 
εξαιρετικού χαρακτήρα ρυθμίσεων περί παρατάσεως αυτής για τον καταλογισμό και την επιβολή στον 
παραβάτη σχετικών κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του ΚΒΣ, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η εφαρμογή των περί παραγραφής των διατάξεων που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος 
αφορά και σε διατάξεις περί παρατάσεως της προθεσμίας παραγραφής, όπως οι προαναφερόμενες, οι 
οποίες ουδόλως αναφέρονται σε επιβολή κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για τις παραβάσεις του ΚΒΣ (βλ. 
σχετ. ΣτΕ 1623/2016). 
 
9. Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 (περ. β΄) του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε, που 
εφαρμόζονται στις επίδικες χρήσεις, το δικαίωμα του Δημοσίου προς κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, 
παραγράφεται, κατ΄ αρχήν, με την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η 
προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης φόρου εισοδήματος, αλλά, κατά παρέκκλιση του κανόνα αυτού, η 
παραγραφή καθίσταται δεκαετής, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση στην οποία η διαπίστωση της 
παράβασης στηρίζεται σε στοιχεία («συμπληρωματικά»), που περιήλθαν στην αρμόδια για τον καταλογισμό 
φορολογική αρχή μετά την ως άνω πενταετία. Κατά την έννοια δε της ως άνω διατάξεως ως 
συμπληρωματικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της δεκαετούς παραγραφής, 
νοούνται εκείνα τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την ανωτέρω 
πενταετία. Συνεπώς, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε 
γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παρ.1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας 
και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει 
λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα 
προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο. Περαιτέρω, μεταξύ των βασικών και 
τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της τήρησης της προβλεπόμενης από το νόμο υποχρέωσης 
δήλωσης του φορολογητέου εισοδήματος, ο οποίος πρέπει να διενεργείται, κατ΄ αρχήν, εντός της 
προβλεπόμενης στο ανωτέρω άρθρο 84 πενταετίας, είναι και η εξέταση του υπολοίπου και των κινήσεων 
των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή. Τούτων έπεται ότι στοιχεία για το 
υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογουμένου στην ημεδαπή δεν 
αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν (ενόψει και των επιταγών της 
συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας) την επιμήκυνση της (κατ΄ αρχήν οριζομένης, πενταετούς) 
προθεσμίας παραγραφής. Πράγματι, αν θεωρηθεί ότι στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των 
τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή μπορούν να αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ο κανόνας 
της πενταετούς παραγραφής δεν θα είχε κατ΄ ουσίαν πεδίο εφαρμογής και η εμφανιζόμενη ως παρέκκλιση 
δεκαετής παραγραφή θα καθίστατο ο κανόνας, δεδομένου ότι, αν όχι το σύνολο των φορολογουμένων, εν 
πάση περιπτώσει, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, τηρούσε ήδη από πολλών ετών και εξακολουθεί να 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 32  /// www.solcrowe.gr 

τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς τους οποίους, άλλωστε, δεν είναι πλέον δυνατή η πραγματοποίηση 
μεγάλου πλήθους συναλλαγών. Επιπρόσθετα, ένας τέτοιος κανόνας, ορίζοντας τόσο μακρύ χρόνο 
παραγραφής (δεκαετία), διπλάσιο του κατ΄ αρχήν προβλεπομένου, εμφανίζει σοβαρά μειονεκτήματα, τόσο 
για τους φορολογούμενους όσο και για το Δημόσιο (όσον αφορά τη φερεγγυότητα των φορολογικών 
ελέγχων, τη δυνατότητα προσήκουσας άμυνας των διοικουμένων, την εισπραξιμότητα των 
καταλογιζόμενων ποσών κλπ), ενόψει των οποίων θα έβαινε εμφανώς πέραν του μέτρου που είναι 
αναγκαίο και εύλογο για τον εντοπισμό και την καταστολή της φοροδιαφυγής από μια σύγχρονη, καλά 
οργανωμένη και επιμελή φορολογική Διοίκηση. Και τούτο, διότι ο λόγος της ανωτέρω επιμήκυνσης της 
προθεσμίας παραγραφής θα συνίστατο στην όψιμη (μετά την πάροδο της πενταετίας) συλλογή και 
εκτίμηση από τη φορολογική αρχή στοιχείων περί των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων, 
μέσω του ελέγχου του υπολοίπου και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή, ο οποίος 
αποτελεί βασικό εργαλείο και τακτικό μέσο που έχει στη διάθεσή του, εδώ και πολλά χρόνια, ο φορολογικός 
έλεγχος και πρέπει να εφαρμόζεται, ορθολογικά και επίκαιρα, με την κατάλληλη αξιοποίηση και της 
σύγχρονης τεχνολογίας (ΣτΕ 173/2018). 
 
10. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων η από 
22.12.2015 έκθεση ελέγχου ΚΒΣ της ελεγκτού του ΚΕΦΟΜΕΠ ..., προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την ....... 
εντολή ελέγχου διενεργήθηκε μερικός έλεγχος στην άτυπη εταιρεία με μέλη τους προσφεύγοντες 
(οικοπεδούχους-φυσικά πρόσωπα, ήτοι: .... με ποσοστό συμμετοχής 30%, ... με ποσοστό συμμετοχής 
30%, .... με ποσοστό συμμετοχής 20% και ..... με ποσοστό συμμετοχής 20%) σχετικά με εισοδήματά της 
από την πώληση των οριζοντίων ιδιοκτησιών οικοδομής που ανήγειρε σε ιδιόκτητο οικόπεδό της επί των 
οδών ........ και .......... στην Κηφισιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. Η εν λόγω 
εταιρεία δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών και δεν έχει θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αιτία 
του ελέγχου αποτέλεσε ο έλεγχος που διενεργήθηκε, βάσει της ................. εντολής ελέγχου, στον πρώτο 
των προσφευγόντων, .............. Κατά τον έλεγχο στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 
2004, 2005 και 2006, διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων είχε συμπεριλάβει ποσά που είχε εισπράξει από 
πωλήσεις ακινήτων ύψους 43.713,07 ευρώ, 174.708,76 ευρώ και 86.988,82 ευρώ, αντιστοίχως. Τα ποσά 
αυτά αποτελούσαν ποσοστό 30% του τιμήματος που εισέπραξε λόγω πώλησης ιδιοκτησιών που αφορούν 
σε ακίνητο κείμενο επί των οδών .......... και ....... στην .... Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, 
σύμφωνα με την προαναφερόμενη ............. εντολή ελέγχου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Οι 
προσφεύγοντες, ενεργώντας από κοινού, προέβησαν στην αγορά δύο όμορων οικοπέδων επί της οδού 
.........και .............. στην ......, επιφανείας 466 τ.μ. και 1652 τ.μ. έκαστο (σχετ. τα ..... και .........συμβόλαια 
αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών ...........) σε ποσοστό 30%, 30%, 20% και 20%, 
αντιστοίχως, εξ αδιαιρέτου. Ακολούθως, αποφάσισαν την αξιοποίηση του οικοπέδου επιφανείας 2.120,30 
τ.μ., που προέκυψε από τη φυσική συνένωση των ανωτέρω αναφερόμενων οικοπέδων, ανεγείροντας σε 
αυτό συγκρότημα 2 τριώροφων οικοδομών με δύο υπόγεια. Κατόπιν συμβλήθηκαν με την εργολήπτρια 
εταιρεία «..........» δυνάμει του 3652/2001 προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου 
και εργολαβικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ........, η δε εργολήπτρια ανέλαβε με δικές της 
δαπάνες, επιμέλεια και φροντίδα την ανέγερση του εν λόγω συγκροτήματος κατοικιών. Στο ως άνω 
συμβόλαιο συμφωνήθηκε, επίσης, οι τέσσερις οικοπεδούχοι να παρακρατήσουν τα 524/1000 του 
οικοπέδου και να μεταβιβάσουν τα υπόλοιπα 476/1000 στην εργολήπτρια. Περαιτέρω, με την 3653/2001 
πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών ..... καθορίσθηκαν οι οριζόντιες 
ιδιοκτησίες που αντιστοιχούν στα ως άνω χιλιοστά και ποιες από αυτές περιήλθαν στους τέσσερις 
οικοπεδούχους και ποιες μεταβιβάσθηκαν στην εργολήπτρια, ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Ακολούθως, οι 
οικοπεδούχοι προέβησαν διαδοχικά κατά το χρονικό διάστημα από 16-12-2003 έως 2-8-2005 σε πώληση 
των οριζοντίων ιδιοκτησιών τους. Κατόπιν τούτων, ο έλεγχος, αφού έλαβε υπόψη: α. τις διατάξεις των 
άρθρων 28 παρ.1, 31 και 34 του Κ.Φ.Ε, β. ότι εντός συντόμου χρονικού διαστήματος από την αγορά του 
οικοπέδου (7.4.2000) εκδόθηκε άδεια οικοδομής (η .......) και δόθηκε αντιπαροχή (με το ....... εργολαβικό 
συμβόλαιο) και μάλιστα στην εργολήπτρια εταιρεία «...», στην οποία συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη, σε 
ποσοστό 50% έκαστος, οι δύο εκ των τεσσάρων οικοπεδούχων και δη οι .... και .........., γ. την 
επαγγελματική ιδιότητα και των τεσσάρων οικοπεδούχων, καθώς όλοι τους δραστηριοποιούνται στην 
κατασκευαστικό τομέα, είτε ως μέλη εταιρειών ανέγερσης οικοδομών είτε, οι ...... και .......ν, ως πολιτικοί 
μηχανικοί, ασκώντας ατομική επιχείρηση. Εξάλλου, τα ίδια τέσσερα φυσικά πρόσωπα συνέστησαν 
κοινοπραξία, από 21.10.1997 έως 1.7.2008, προκειμένου να ανεγείρουν οικοδομή με το σύστημα της 
αντιπαροχής, σε ιδιόκτητο οικόπεδό τους, επί της οδού ........ στην .... Οι πωλήσεις των εν λόγω οριζόντιων 
ιδιοκτησιών πραγματοποιήθηκαν στις χρήσεις 1999-2001, δ. ότι η ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο που 
αγόρασαν από κοινού και εξ αδιαιρέτου δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα με σκοπό την πώληση 
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διαμερισμάτων και λοιπών βοηθητικών χώρων αυτής, συνιστά εμπορική πράξη και το εισόδημα που 
αποκτάται, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του ΚΦΕ, είναι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Εφόσον 
για τις εργασίες αυτές η επιχείρηση δεν έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο εταιρείας ή άλλου υποχρέου της 
παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε, ανεξάρτητα από τη μη υποβολή δήλωσης έναρξης επαγγέλματος θα 
φορολογηθεί ως αφανής εταιρεία, ε. ότι ως αφανείς ή συμμετοχικές εταιρείες νοούνται και οι άτυπες 
εταιρείες, δηλαδή οι εταιρείες που λειτουργούν πραγματικά ως εταιρείες, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες 
για τη σύστασή τους διατυπώσεις, στ. ότι, επειδή τα δύο φυσικά πρόσωπα- μέλη της άτυπης εταιρείας- ..... 
και ......  συμμετέχουν στην εργολήπτρια-κατασκευάστρια εταιρεία «......», η δραστηριότητα της εταιρείας 
θεωρείται προέκταση της δραστηριότητας ανέγερσης-πώλησης ακινήτων και το εισόδημά της φορολογείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε, στ. ότι το σύνολο των ως άνω διαμερισμάτων, 
αποθηκών και χώρων στάθμευσης πωλήθηκαν πριν την με οποιονδήποτε τρόπο ιδιοχρησιμοποίησή τους ή 
την εκμετάλλευσή τους (π.χ εκμίσθωση), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανωτέρω πωλήσεις ακινήτων 
που πραγματοποιήθηκαν αφορούν την άσκηση εμπορικής-οικοδομικής επιχείρησης με σκοπό την 
πραγματοποίηση κέρδους, το οποίο φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 
2238/1994. Ειδικότερα, θεωρήθηκε ότι στην πραγματικότητα, οι τέσσερις οικοπεδούχοι αποτελούν τους 
εταίρους μιας άτυπης εταιρείας, η οποία στερείται νομικής προσωπικότητας καθόσον δεν τηρήθηκαν οι όροι 
δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος. Τα έσοδα που προέκυψαν από την εμπορική αυτή δραστηριότητα 
θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις των διατάξεων του άρθρου 34 του ΚΦΕ (επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών) καθόσον στην κατασκευάστρια εταιρεία « 
.........» συμμετέχουν οι ...... και ..... Ενόψει των ανωτέρω, θεωρήθηκε ότι τα τέσσερα ως άνω φυσικά 
πρόσωπα σύστησαν άτυπη εταιρεία για πρώτη φορά το 1997, όταν αγόρασαν εξ αδιαιρέτου οικόπεδο επί 
της οδού .......... στην Κηφισιά. Στη συνέχεια, σύστησαν νομότυπα κοινοπραξία, από 21.10.1997 έως 
1.7.2008, προκειμένου να ανεγείρουν οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής, στο ιδιόκτητο οικόπεδό 
τους. Οι πωλήσεις των εν λόγω οριζόντιων ιδιοκτησιών είτε για λογαριασμό των τεσσάρων φυσικών 
προσώπων ως οικοπεδούχων, είτε για λογαριασμό τους, ως κοινοπρακτούντων εργολάβων, 
πραγματοποιήθηκαν στις χρήσεις 1999-2001 και είναι, επίσης, αντικείμενο ελέγχου από το ΚΕΦΟΜΕΠ. 
Παράλληλα, το 2000 αγόρασαν το οικόπεδο επί της οδού ..... στην ......., που αφορά τον παρόντα έλεγχο. 
Στις 21.4.2000 τα δύο αδέρφια συνέστησαν την εταιρεία «.......», η οποία ανέλαβε ως εργολάβος την 
ανέγερση της οικοδομής. Οι πωλήσεις των εν λόγω ιδιοκτησιών πραγματοποιήθηκαν στις χρήσεις 2003-
2005. Επιπρόσθετα, στη χρήση 2002, ο Α...... αγόρασε με τον ......., τρίτο οικόπεδο, στο ..... (οδός..... και 
.....), σε αναλογία 80% και 20% ο καθένας. Στη χρήση 2003 ο ...... μεταβίβασε το 20% της ιδιοκτησίας του 
στους .... και ........ και αποχώρησε. Στο οικόπεδο αυτό ανεγέρθηκε οικοδομή με το σύστημα της 
αντιπαροχής και οι οριζόντιες ιδιοκτησίες πωλήθηκαν από τη χρήση 2006 και μετά. Από τη χρονική 
αλληλουχία των παραπάνω, προκύπτει, σύμφωνα με τον έλεγχο, ότι τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα 
συνέστησαν άτυπη εταιρεία προκειμένου να αγοράσουν το οικόπεδο, επί της οδού .......0 στην ....., 
ανήγειραν οικοδομή σε αυτό με το σύστημα της αντιπαροχής και μεταβίβασαν λόγω πώλησης τις οριζόντιες 
ιδιοκτησίες αυτού, στα πλαίσια πάντα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, αποσκοπώντας στο 
κέρδος από τις πωλήσεις και στη μη φορολόγησή τους για τα κέρδη αυτά. Επομένως, σύμφωνα με το 
τελικό πόρισμα του ελέγχου, τα έσοδα που προέκυψαν από την εν λόγω εμπορική δραστηριότητα 
θεωρούνται από εμπορικές επιχειρήσεις άρθρου 34 ΚΦΕ (επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση 
ανεγειρόμενων οικοδομών) καθόσον στην κατασκευάστρια εταιρεία «....» συμμετέχουν οι ..... και ........ Οι 
διαπιστώσεις αυτές του ελέγχου υιοθετήθηκαν από τον Προϊστάμενο του ΚΕΦΟΜΕΠ, ο οποίος εξέδωσε σε 
βάρος της αφανούς εταιρείας (άτυπης εταιρείας με αντικείμενο εργασιών την ανέγερση οικοδομών και 
πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών και μέλη τους προσφεύγοντες, τις ακόλουθες πράξεις : 1) την ....... πράξη 
οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ, χρήσης 1.1-31.12.2001, με την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος 
της άτυπης εταιρείας με μέλη τους προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 195,33 ευρώ (586 Χ 1/3), 2) την ...... 
πράξη, χρήσης 1.1-31.12.2002, με την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της άτυπης εταιρείας με μέλη τους 
προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 195,33 ευρώ (586 Χ 1/3), 3) την ...... πράξη, χρήσης 1.1-31.12.2003, με 
την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της άτυπης εταιρείας με μέλη τους προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 
195,33 ευρώ (586 Χ 1/3), 4) την ....... πράξη, χρήσης 1.1-31.12.2004, με την οποία καταλογίσθηκε σε 
βάρος της άτυπης εταιρείας με μέλη τους προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 195,33 ευρώ (586 Χ 1/3) και 5) 
την κατά ........ πράξη, χρήσης 1.1-31.12.2005, με την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της άτυπης εταιρείας 
με μέλη τους προσφεύγοντες πρόστιμο ποσού 195,33 ευρώ (586 Χ 1/3) . Κατά των πράξεων αυτών (οι 
οποίες κοινοποιήθηκαν στις 28.12.2015, σχετ. η έκθεση επιδόσεως της ......), οι προσφεύγοντες άσκησαν 
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών την 1853/27.1.2016 ενδικοφανή προσφυγή, η οποία 
απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη (1954/26.5.2016) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών. 
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12. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με το νομοτύπως κατατεθειμένο 
στις 10.12.2018 υπόμνημα, οι προσφεύγοντες, ζητούν την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, 
προβάλλοντας, μεταξύ άλλων α. ότι εν προκειμένω δεν στοιχειοθετούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 
άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. λόγω ελλείψεως πρόθεσης άσκησης κερδοσκοπικής δραστηριότητας στο χρόνο 
αγοράς του ακινήτου. και β. ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει τις επίμαχες καταλογιστικές πράξεις 
(χρήσεις 2001- 2005) έχει υποπέσει στο γενικό κανόνα περί πενταετούς παραγραφής. Εξάλλου, όπως 
ισχυρίζονται, δεν έχει χωρήσει κατά τρόπο συνταγματικώς επιτρεπτό καμία παράταση της ως άνω 
πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, ούτε τίθεται ζήτημα εφαρμογής καμιάς εκ των λοιπών προθεσμιών 
παραγραφής (δεκαετής, δεκαπενταετής) που αναφέρονται στο άρθρο 84 του Κ.Φ.Ε, καθώς, όπως και στην 
ίδια την έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος αναφέρεται, τα τιμήματα από τις 
πωλήσεις των επίμαχων ακινήτων συμπεριλήφθηκαν κανονικώς στις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος των οικείων ετών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει λόγος ούτε για «συμπληρωματικά 
(νέα) στοιχεία», ούτε για τυχόν μη υποβολή δηλώσεως. Ο χαρακτηρισμός της «άτυπης εταιρείας» δίδεται το 
πρώτον από τον παρόντα έλεγχο, χωρίς στον οικείο χρόνο διενεργείας των σχετικών πράξεων να απορρέει 
από την οποιαδήποτε ρητή διάταξη τυχόν υποχρέωσή τους να προβούν στις επίμαχες πωλήσεις 
συστήνοντας αναγκαίως κάποια εταιρική μορφή. Εξάλλου, στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του ΚΦΕ 
ουδόλως περιλαμβάνεται ρητώς στα υποκείμενα του φόρου η «άτυπη εταιρεία», παρά μόνο η αφανής 
εταιρεία, για την οποία, άλλωστε, η φορολογική διοίκηση έχει αποφανθεί (σχετ. το 
1077973/1432/Α0012/29.7.2005 έγγραφο του ΥπΟικ) ότι, με δεδομένο ότι δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, 
αλλά μια εμπορική σύμβαση, η οποία δεν προβάλλεται στις συναλλαγές με τους τρίτους, δεν δύναται να 
χορηγηθεί βεβαίωση ενάρξεως εργασιών με βάση το καταστατικό, παρά, αντιθέτως, δήλωση ενάρξεως 
εργασιών μπορεί να υποβληθεί μόνο στο όνομα του φυσικού προσώπου. Κατά συνέπεια, ουδόλως 
συντρέχει εν προκειμένω νόμιμη περίπτωση εφαρμογής της δεκαπενταετούς παραγραφής, επειδή τάχα 
έπρεπε να είχε υποβάλει δηλώσεις η «άτυπη εταιρεία». Από την πλευρά του, το Ελληνικό Δημόσιο με την 
από 2-11-2018 έκθεση απόψεων ζητεί την απόρριψη της προσφυγής, προβάλλοντας ότι στην προκειμένη 
περίπτωση, λόγω μη υποβολής δήλωσης, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή των ένδικων 
προστίμων υπόκειται σε 15ετή παραγραφή. 
 
11. Επειδή, το δικαίωμα του Δημοσίου για την έκδοση και κοινοποίηση των επίδικων πράξεων, οικονομικών 
ετών 2002 έως 2006, έχει υποπέσει στην προβλεπόμενη από το άρθρο 84 του ΚΦΕ (γενική) πενταετή 
παραγραφή, η οποία άρχισε στις 31.12.2002, 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005 και 31.12.2006 και 
συμπληρώθηκε στις 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 και 31.12.2011 αντιστοίχως, 
δοθέντος ότι: α. εν προκειμένω, δεν τυγχάνει εφαρμογής η δεκαπενταετής παραγραφή που επικαλείται η 
φορολογική αρχή. Και τούτο, διότι προϋπόθεση εφαρμογής της εν λόγω παραγραφής αποτελεί η μη 
υποβολή, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, φορολογικής δηλώσεως, ενώ στην προκειμένη 
περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι μεταξύ των προσφευγόντων συστήθηκε πράγματι αφανής 
εταιρεία, η εταιρεία αυτή δεν είχε υποχρέωση, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικά ανωτέρω, για την 
υποβολή φορολογικής δηλώσεως, β. οι διατάξεις των άρθρων 11 ν. 3513/2006, 29 ν. 3697/2008, 10 ν. 
3790/2009, 82 ν. 3842/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ.3 περ.β του ν. 3862/2010, 18 
παρ.2 του ν. 4002/2011 και δεύτερου παρ. 1 ν. 4098/2012, 22 ν. 4203/2013, 87 ν. 4316/2014 και 22 ν. 
4337/2015, με τις οποίες παρατάθηκε διαδοχικά ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του 
Δημοσίου αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως των εν λόγω 
νόμων ημερολογιακού έτους, όπως είναι οι ένδικες, πέραν του ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί επιβολής 
κυρώσεων, επιπροσθέτως είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, ως αντιβαίνουσες, σύμφωνα με τα ήδη 
εκτεθέντα στο άρθρο 78 παρ.1 και 2 του Συντάγματος, γ. εν προκειμένω, δεν τυγχάνει εφαρμογής η 
δεκαετής παραγραφή. Και τούτο διότι τα στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η φορολογική αρχή, και δη οι 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στις οποίες, ανεξάρτητα από τον κωδικό στον οποίο δηλώθηκαν, 
συμπεριελήφθησαν, πάντως, τα τιμήματα από τις μεταβιβάσεις των ακινήτων που θεωρήθηκαν από τη 
φορολογική αρχή ως άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία κατά 
την έννοια του άρθρου 68 παρ.2 περ. α του ΚΦΕ ικανά να δικαιολογήσουν την επιμήκυνση της κατ΄ άρθρο 
84 παρ.1 του ΚΦΕ πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, διότι οι δηλώσεις αυτές, είχαν περιέλθει σε 
γνώση της φορολογικής αρχής, εντός της ως άνω πενταετούς προθεσμίας. Ούτε, εξάλλου, τα στοιχεία που 
προέκυψαν στα πλαίσια διενέργειας ελέγχου στους λογαριασμούς του ..... στην ημεδαπή, αποτελούν, 
συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 68 παρ.2 περ. α του ΚΦΕ ικανά να δικαιολογήσουν 
την επιμήκυνση της κατ΄ άρθρο 84 παρ.1 του ΚΦΕ πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, αφού, 
ανεξαρτήτως οτιδήποτε άλλου, θα μπορούσαν, κατόπιν άρσεως του τραπεζικού απορρήτου , να είχαν 
περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της ως άνω πενταετίας και δ. εν προκειμένω δεν τυγχάνει 
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εφαρμογής ούτε η προβλεπόμενη από το άρθρο 36 παρ.3 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) εικοσαετής 
παραγραφή. Και τούτο διότι, ενόψει του ότι κατά τη θέση σε ισχύ του εν λόγω Κώδικα (1.1.2014) το 
δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει την επίδικη καταλογιστική πράξη είχε ήδη, σύμφωνα με όσα 
εκτέθηκαν ανωτέρω, παραγραφεί, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι (προβλεπόμενες από το άρθρο 72 
παρ.11 ΚΦΔ, όπως ισχύει) προϋποθέσεις εφαρμογής, κατ΄ εξαίρεση από τον κανόνα της πενταετούς 
παραγραφής, της διάταξης του άρθρου 36 παρ.3 του ΚΦΔ περί εικοσαετούς παραγραφής. Κατόπιν τούτων, 
ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι συνεστήθη πράγματι αφανής εταιρεία με εμφανείς εταίρους τους 
προσφεύγοντες και ότι η εταιρεία αυτή, αν και αφανής, είχε υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων, το 
Δικαστήριο κρίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, μη νομίμως εκδόθηκαν σε βάρος της εταιρείας αυτής οι επίδικες 
καταλογιστικές πράξεις λόγω παραγραφής, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της προσφυγής, όσα δε αντίθετα 
προβάλλει το καθού με την έκθεση απόψεών του πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ενόψει των 
ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απορριπτική απόφαση της ΔΕΔ πρέπει, για τον ως άνω λόγο, να ακυρωθεί, 
ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων προσφυγής. 
 
13. Επειδή, κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή και να ακυρωθεί η 
προσβαλλόμενη πράξη με την οποία απερρίφθη η κατά των καταλογιστικών πράξεων ασκηθείσα 
ενδικοφανής προσφυγή. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στους 
προσφεύγοντες (άρθρο 277 παρ.9 Κ.Δ.Δ.), ενώ, κατ΄ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να μην 
καταλογισθούν δικαστικά έξοδα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 275 παρ.1 Κ.Δ.Δ). 
 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
 
Δέχεται την προσφυγή. 
 
Ακυρώνει την ......... απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το μέρος κατά το οποίο με αυτή 
απορρίφθηκε η .................. ενδικοφανής προσφυγή που άσκησαν οι προσφεύγοντες κατά των ....., ....., ....., 
..... και ...... πράξεων οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΚΒΣ του Προϊσταμένου του ΚΕΦΟΜΕΠ, 
διαχειριστικών περιόδων 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005 αντιστοίχως. 
 
Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες. 
 
Απαλλάσσει το καθού από τα δικαστικά έξοδα. 
 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 6-3-2019 και στις 8-5-2019. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΤΛΑΝΗΣ 

 
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ  

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  
 
Η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 6-11-2019 με τη 
σύνθεση που αναγράφεται στα πρακτικά, λόγω προαγωγής του Προέδρου του Τμήματος σε Εφέτη ΔΔ και 
τοποθέτησής του στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΛΓΑ ΠΑΤΕΝΑ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΑΛΚΟΣ 
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) 
 

Α.1439/2019 
Ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία στo πλαίσιo του άρθρου 39α παρ. 5 του κώδικα Φ.Π.Α. 
 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000» 
(ΦΕΚ 248/ Α΄/07-11-2000), όπως ισχύουν, 
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 
4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α΄/27.05.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 
2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν, 
γ) του άρθρου 199α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το 
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (L 347/1112-2006), όπως ισχύουν, 
δ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (968/Β΄/22.03.2017), όπως 
συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130/Β΄/28.1.2013 και 372/Β΄/19.2.2013) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 
 
3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
την αριθμ. 39/3 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. της 30.11.2017 (ΦΕΚ 689/Υ.Ο.Δ.Δ./20-
12-2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 
 
4. Την ανάγκη να τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία για την επιβεβαίωση της ιδιότητας 
του «αγοραστή» ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, στο πλαίσιο 
εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). 
 
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε),  
 

αποφασίζουμε: 
 
Την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του 
«αγοραστή» ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, στο πλαίσιο εφαρμογής 
της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). 
 

Άρθρο 1 
Πεδίο Εφαρμογής 

 
Η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο για τις συναλλαγές στα φυσικά όσο 
και στα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop). Η χρήση της εξαντλεί την ευθύνη του πωλητή σχετικά με την 
επιβεβαίωση της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. 
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Επιπλέον, ο πωλητής χρησιμοποιεί την εν λόγω ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία για την επιβεβαίωση 
του δικαιώματος τυχόν εκπροσώπου του αγοραστή να προβεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή. 
 

Άρθρο 2 
Τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής/ διαδικτυακής υπηρεσίας 

 
1. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία Η πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία, που διατίθεται 
στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (https://www.aade. gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/ 
yperesiaarthroy-39a) γίνεται με ζεύγος Ειδικών Κωδικών Πρόσβασης Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδεται ειδικά για τη 
«Διαδικτυακή υπηρεσία άρθρου 39α, Παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ (ΠΟΛ.1150/2017)» από την Εφαρμογή 
Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών. 
  
2. Χρήση της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας από τον αγοραστή 
Ο αγοραστής συμπληρώνει/επιβεβαιώνει στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία βασικά στοιχεία του ιδίου 
και τυχόν εκπροσώπων του κατόπιν συγκατάθεσης αυτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αντ’ αυτού 
αγαθά του άρθρου 39α, παρ. 5. 
Τα βασικά στοιχεία που συμπληρώνει/επιβεβαιώνει είναι: ο Α.Φ.Μ., οι πέντε τελευταίοι χαρακτήρες του 
αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου (όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο του Taxis), η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του ιδίου (προαιρετικά) και των 
εκπροσώπων του (υποχρεωτικά). 
Ο αγοραστής θα πρέπει να ορίζει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο, στην περίπτωση που επιθυμεί να 
πραγματοποιεί ο ίδιος αγορές μέσω της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας. Ο αγοραστής αποφασίζει, 
επίσης, εάν για τις αγορές του θα απαιτείται συμπληρωματικά και «κωδικός μιας χρήσης», που παρέχεται 
από την ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία. 
 
3. Χρήση της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας από τον πωλητή-φυσικό κατάστημα 
3.1 Ο πωλητής φυσικού καταστήματος, κατά την εκτέλεση της συναλλαγής, οφείλει να ζητήσει από τον 
αγοραστή τον ΑΦΜ του, καθώς και το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό του. Εφόσον η συναλλαγή 
διενεργείται από τον αγοραστή, θα πρέπει να έχουν οριστεί τα στοιχεία του ως εκπροσώπου. Εφόσον η 
συναλλαγή διενεργείται από εκπρόσωπο του αγοραστή, ο πωλητής υποχρεούται να ζητήσει από τον εν 
λόγω εκπρόσωπο το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό του καθώς και τον Α.Φ.Μ. του αγοραστή που 
εκπροσωπεί. 
3.2 Ο πωλητής καταχωρεί τα στοιχεία που ζήτησε από τον αγοραστή ή τον εκπρόσωπό του στην 
ηλεκτρονική/ διαδικτυακή υπηρεσία, προκειμένου να πιστοποιήσει: α) την ιδιότητα του αγοραστή ως 
υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης, β) τη δυνατότητα του εκπροσώπου να πραγματοποιήσει τη 
συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή. 
3.3 Εφόσον γίνει επιτυχής επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων, ο πωλητής καταχωρεί στην ηλεκτρονική/ 
διαδικτυακή υπηρεσία τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (συνολική ποσότητα αγαθών που πωλήθηκαν με 
εφαρμογή του άρθρου 39α, συνολική αξία των αγαθών αυτών, και αξία Φ.Π.Α., που θα προέκυπτε για τα 
αγαθά αυτά εάν δεν γίνονταν εφαρμογή του άρθρου 39α και η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει 
9-ψήφιο μοναδικό αριθμό συναλλαγής, τον οποίο ο πωλητής αναγράφει στο σχετικό τιμολόγιο. 
 
4. Χρήση της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας από τον πωλητή-ηλεκτρονικό κατάστημα 
4.1 Για την εφαρμογή της παρούσης, ο πωλητής ηλεκτρονικού καταστήματος φροντίζει ούτως ώστε στην 
ιστοσελίδα, που παρέχεται από το κατάστημά του για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, να 
υπάρχουν κατ’ελάχιστον τα κάτωθι πεδία με τους εξής τίτλους: 
«ΑΦΜ αγοραστή», «πέντε τελευταίοι χαρακτήρες ταυτότητας/ διαβατηρίου εκπροσώπου» και «αριθμός 
κινητού τηλεφώνου εκπροσώπου» ή/και «κωδικός μιας χρήσης εκπροσώπου». Εφόσον η συναλλαγή 
διενεργείται από τον αγοραστή, θα πρέπει να έχουν οριστεί τα στοιχεία του ως εκπροσώπου. 
4.2 Προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του διενεργούντος την ηλεκτρονική συναλλαγή, ο πωλητής 
οφείλει να επιβεβαιώνει, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τον κάτοχο του κινητού τηλεφώνου. Η 
διαδικασία επιβεβαίωσης π.χ. μέσω αποστολής κωδικού ή κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης τελεί υπό την 
ευχέρεια του πωλητή. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί μιας χρήση, εφόσον σχετικό 
πεδίο περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. 
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4.3 Μετά την επιτυχή επαλήθευση των ανωτέρω καταχωρηθέντων στοιχείων, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που περιγράφηκε στην περίπτωση που ο πωλητής διαθέτει φυσικό κατάστημα, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3 της παρούσας. 
 
5. Ειδοποιήσεις / Αποστολή Μηνυμάτων 
Σε ημερήσια βάση, θα αποστέλλεται στη γραμματοθυρίδα του TAXISnet του αγοραστή, του πωλητή και του 
εκπροσώπου, ειδικό μήνυμα με τις ημερήσιες νέες συναλλαγές ή τροποποιήσεις αρχικών συναλλαγών 
αγαθών που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 39α. Το μήνυμα θα καλύπτει το σύνολο των συναλλαγών, 
είτε έχουν γίνει σε φυσικό είτε σε ηλεκτρονικό κατάστημα. 
 
6. Ενέργειες/Υποχρεώσεις  Πωλητή 
6.1 Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της σχετικής ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας, ο πωλητής φέρει 
την ευθύνη επιβεβαίωσης της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης, ζητώντας 
από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. εκτύπωση των «στοιχείων μητρώου» του, 
από την καρτέλα «προσωποποιημένη πληροφόρηση» στο σύστημα TAXISnet με ημερομηνία εκτύπωσης 
την τρέχουσα ή την προηγούμενη μέρα της συναλλαγής). Επιπλέον, ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας 
αυτού (ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να αποφεύγεται η μη νόμιμη χρήση του συστήματος από πρόσωπα 
που δεν είναι υποκείμενα με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. ιδιώτες), καθώς και εάν ο αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου που προσκομίστηκε ανήκει στον αγοραστή. Τυχόν εκπρόσωποι του αγοραστή οφείλουν να 
προσκομίζουν κάθε πρόσφορο μέσο για να αποδείξουν τη νομιμοποίηση αυτών για τις συναλλαγές που 
πραγματοποιούν εκ μέρους του αγοραστή. 
Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα, κι όχι την υποχρέωση, να καταχωρεί μεταγενέστερα στην 
ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Κατά την καταχώριση η 
ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία θα ελέγχει τη βασική προϋπόθεση, ο αγοραστής να ανήκει στο κανονικό 
καθεστώς Φ.Π.Α. τη δηλωθείσα χρονική στιγμή της πραγματικής συναλλαγής. Οι συναλλαγές αυτές θα 
μπορούν να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική/ διαδικτυακή υπηρεσία εντός 20 ημερολογιακών ημερών από 
τη δηλωθείσα χρονική στιγμή της πραγματικής συναλλαγής. 
6.2 Ο πωλητής υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μη νόμιμης χρήσης της 
ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας, υπό την έννοια ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αγοραστή ή τυχόν εκπροσώπων του, σε συνδυασμό με τον Α.Φ.Μ. του 
αγοραστή, για άλλους σκοπούς, πλην της επιβεβαίωσης της ιδιότητας «αγοραστή» ως υποκείμενου με 
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του, της επιβεβαίωσης της νομιμοποίησης του εκπροσώπου και 
της καταχώρισης της συναλλαγής. 
Σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας από τον πωλητή και μη αποδοχής της 
συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.2, υπόχρεος για την καταβολή του 
φόρου καθίσταται ο πωλητής. 
6.3 Όταν μια συναλλαγή καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία, δεν μπορεί να διαγραφεί. Σε 
περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης, ο πωλητής μπορεί να προβεί σε τροποποίηση της αρχικής 
συναλλαγής εντός 2 μηνών από την ημερομηνία/ώρα έκδοσης του παραστατικού της αρχικής συναλλαγής. 
Η διόρθωση πραγματοποιείται με την καταχώριση νέας συναλλαγής, που συσχετίζεται με την αρχική και η 
οποία με εμφανή και καταγεγραμμένο τρόπο επηρεάζει την ποσότητα ή τις αξίες της αρχικής συναλλαγής, 
έτσι ώστε το αλγεβρικό άθροισμα των δύο συναλλαγών να απεικονίζει τα ορθά μεγέθη της 
πραγματοποιηθείσας συναλλαγής. 
6.4 Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία, συλλέγονται από την ΑΑΔΕ 
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των συναλλασσομένων για τους σκοπούς του άρθρου 
39α παρ. 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. και δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου της Φορολογικής 
Διοίκησης. 
6.5 Ειδικά για την περίπτωση, όπου η πώληση πραγματοποιείται σε εκτέλεση μίας έγγραφης εμπορικής 
συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή, με ευθύνη του πωλητή, ο ορισμός και ο έλεγχος στοιχείων 
εκπροσώπου μπορεί να παρακαμφθεί στις συναλλαγές του άρθρου 39α με σαφή παραπομπή στην 
ανωτέρω εμπορική συμφωνία. 
 
7. Ενέργειες/Υποχρεώσεις  Αγοραστή 
7.1 Το εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο θα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που ο αγοραστής: 
α) δεν τηρήσει την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία στο πλαίσιο ταυτοποίησής του μέσω της 

ηλεκτρονικής/ διαδικτυακής υπηρεσίας ή β) δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του πωλητή, σχετικά με τη 
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διαδικασία ταυτοποίησής του ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης, σε περίπτωση μη χρήσης της 

ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας. 

7.2 Ο αγοραστής σε περίπτωση μη αποδοχής της συναλλαγής οφείλει, εντός 4 μηνών από την ημερομηνία/ 

ώρα έκδοσης του παραστατικού της αρχικής συναλλαγής του πωλητή, να ενημερώσει σχετικά, με κάθε 

πρόσφορο μέσο ή με τη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής υπηρεσίας, τον πωλητή. 

Με την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η συναλλαγή τελεί υπό την πλήρη 

γνώση του. 

 

Άρθρο 3 

Τελικές διατάξεις 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 10 Δεκεμβρίου 2019.  

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019  

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2197/2019 

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στις προγραμματικές συμβάσεις των 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Αθήνα, 05/12/2019 

 

 

Σε σχέση με το ανωτέρω θέμα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: 

 

1. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 8 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ.ν.2859/2000), όπως 

ισχύει, η εξ επαχθούς αιτίας παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που ασκεί με τρόπο 

ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο του ΦΠΑ, εκτός αν πρόκειται για παράδοση 

αγαθών και παροχή υπηρεσιών από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ στο πλαίσιο εκπλήρωσης της 

αποστολής τους ως φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

ΦΠΑ, υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι η μη επιβολή ΦΠΑ δεν προκαλεί στρέβλωση των όρων του 

ανταγωνισμού. 

 

2. Σύμφωνα με νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C- 174/14, η 

παροχή υπηρεσιών από ανώνυμη εταιρεία, που ιδρύθηκε αποκλειστικά με δημόσια κεφάλαια, προς την 

Περιφέρεια, η οποία ελέγχει κατά 100% το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, επί θεμάτων σχεδιασμού 

και διαχειρίσεως της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υγείας, σύμφωνα με τις προγραμματικές συμβάσεις που 

συνήφθησαν μεταξύ της εταιρείας και της Περιφέρειας, υπόκειται στον κανόνα της μη υπαγωγής στον φόρο 

προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας (άρθρο 13, παρ. 1, της Οδηγίας ΦΠΑ 

2006/112/ΕΚ), στην περίπτωση που μπορεί να θεωρηθεί ότι η εταιρεία αυτή πρέπει να χαρακτηριστεί ως 

οργανισμός δημοσίου δικαίου και ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα ως δημόσια εξουσία, στο μέτρο που η 

απαλλαγή της ίδιας δραστηριότητας δεν μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού. 

 

Στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης του ΔΕΕ αναφέρονται οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

προς τον σκοπό αυτόν, συγκεκριμένα η διενέργεια πράξεων που εμπίπτουν στα προνόμια δημόσιας 

εξουσίας (σκέψεις 57 - 58), ο περιορισμός της πραγματικής αυτοτέλειας της εταιρείας λόγω του ότι το 

κεφάλαιό της, από το οποίο αποκλείονται οι συμμετοχές ιδιωτών, ελέγχεται κατά 100% από τον δημόσιο 

φορέα που την έχει συστήσει και που είναι σχεδόν ο μόνος πελάτης, οπότε και επηρεάζει καθοριστικά τις 

δραστηριότητες της εταιρείας (σκέψη 63), η ύπαρξη νομικού πλαισίου για την εταιρεία από το οποίο να 

προκύπτει ότι η θέση του ιδιωτικού δικαίου είναι δευτερεύουσα σε σχέση με τη θέση των κανόνων που 
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θεσπίζουν το νομικό καθεστώς της εταιρείας ως δημόσιας επιχείρησης (σκέψη 65) και η εκτέλεση των 

υπηρεσιών αποκλειστικά από την εταιρεία σύμφωνα με την εκ του νόμου αποστολή της, χωρίς να 

ανατίθεται σε ιδιώτες επιχειρηματίες μέσω διαδικασίας διαγωνισμού (σκέψη 66). Βέβαια, ως παρέκκλιση 

από τον γενικό κανόνα της υπαγωγής στον ΦΠΑ κάθε δραστηριότητας οικονομικής φύσεως, οι διατάξεις 

περί μη υπαγωγής στον ΦΠΑ λόγω άσκησης δημόσιας εξουσίας πρέπει να ερμηνεύονται στενά (σκέψη 49). 

 

3. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018), 

συνιστώνται είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με τη μορφή συνδέσμου, είτε ως επιχειρήσεις ΟΤΑ 

με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν μόνο ΟΤΑ α' βαθμού 

(παρ. 4, άρθρου 236 του ν.4555/2018). Ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι ΦΟΔΣΑ, όπως ρητά ορίζεται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 225 του ν.4555/2018, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και 

λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Από τις διατάξεις του ίδιου νόμου καθορίζεται και η 

τιμολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ, στη βάση των οποίων οι ΦΟΔΣΑ προσδιορίζουν το κόστος διαχείρισης 

ανά τόνο έτσι ώστε να καλύπτουν το κόστος λειτουργίας τους πλέον της δημιουργίας των απαιτούμενων 

αποθεματικών για την αποκατάσταση των υποδομών τους (παρ. 2 -5, άρθρου 237 του ν.4555/2018) και 

παρέχεται η δυνατότητα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 με 

αντικείμενο αρμοδιότητες επί αστικών στερεών αποβλήτων αποκλειστικά με δήμους - μέλη τους ή με την 

περιφέρεια στην οποία ανήκουν (παρ. 3, άρθρου 246 του ν.4555/2018). 

 

4. Λαμβανομένου υπόψη του ανωτέρω ειδικού νομικού πλαισίου των ΦΟΔΣΑ σε σχέση με τη νομολογία 

του ΔΕΕ στην υπόθεση C-174/14, γίνεται δεκτό ότι οι ΦΟΔΣΑ, για τις προγραμματικές συμβάσεις που 

βάσει του ν.4555/2018 συνάπτουν για αρμοδιότητες επί αστικών στερεών αποβλήτων με δήμους - μέλη 

τους ή την περιφέρεια στην οποία ανήκουν, δεν θεωρούνται υποκείμενοι στον ΦΠΑ κατά την έννοια και υπό 

τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ περί μη υπαγωγής στον ΦΠΑ των 

παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που ενεργούν οι φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η ανωτέρω εξαίρεση των ΦΟΔΣΑ από τον ΦΠΑ ως φορέων άσκησης 

δημόσιας εξουσίας εξαρτάται από τη μη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού σε βάρος των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που για την ίδια δραστηριότητα υπάγονται στον ΦΠΑ. Όπως έχει ήδη διευκρινισθεί με την 

εγκύκλιο ΠΟΛ.1021/2013, ο κίνδυνος αυτός υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που ο δημόσιος και ο 

ιδιωτικός τομέας πραγματικά ανταγωνίζονται μεταξύ τους όσον αφορά στην ποιότητα και στις τιμές των 

παροχών τους. 

 

Εν προκειμένω, προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τα ανωτέρω για υπηρεσίες σε σχέση με 

τα αστικά στερεά απόβλητα οι οποίες δεν παρέχονται και από ιδιωτικές επιχειρήσεις παρά μόνο από τους 

ΦΟΔΣΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το ν.4555/2018, δεν υπάγονται στον ΦΠΑ. 

Αντιθέτως, όσον αφορά σε προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τα ανωτέρω με αντικείμενο 

υπηρεσίες σε σχέση με τα αστικά στερεά απόβλητα, οι οποίες παρέχονται και από ιδιωτικές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή που εμπίπτει στη χωρική αρμοδιότητα των ΦΟΔΣΑ, η υπαγωγή ή 

μη αυτών σε ΦΠΑ θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση σε σχέση με το ενδεχόμενο της στρέβλωσης 

των όρων του ανταγωνισμού σε βάρος των εν λόγω ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν τις ίδιες 

υπηρεσίες και υπό τους ίδιους όρους, βάσει των διευκρινίσεων που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 

ΠΟΛ.1021/2013. Στην περίπτωση που προκύπτει ότι οι υπηρεσίες των ΦΟΔΣΑ ανταγωνίζονται πραγματικά 

αυτές των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσον αφορά στην ποιότητα και στις τιμές, τότε θα υπάγονται στον ΦΠΑ 

και οι υπηρεσίες των ΦΟΔΣΑ. 

 

Επισημαίνεται ότι οι ΦΟΔΣΑ, για τις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν χωρίς ΦΠΑ δυνάμει του 

άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών εισροών τους, συνεπώς 

ο ΦΠΑ των εισροών αυτών αποτελεί κόστος για τους φορείς αυτούς. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΉΣ 
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Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019 
Καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της απόφασης ΣτΕ 355/2019 στις περιπτώσεις 
υποκειμένων-εκδοτών τιμολογίων που καλύπτονται από την απόφαση 8/16.1.2017 του 
Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει  
 

Αθήνα, 28.11.2019 
 
Με την με υπ' αρ. 355/2019 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ερμήνευσε το άρθρο 19 
παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), αναφορικά με τη μείωση της φορολογητέας βάσης των 
υποκειμένων σε ΦΠΑ εκδοτών τιμολογίων που περιλαμβάνονται στην απόφαση 8/16.1.2017 του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην περίπτωση υπαγωγής του αντισυμβαλλόμενου λήπτη του 
τιμολογίου σε διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ΠτΚ (ν. 3588/2007). Το ΣτΕ, με την 
παραπάνω απόφασή του, ακύρωσε τη σιωπηρή απόρριψη από τη Διοίκηση της επιφύλαξης που είχε 
υποβάλει με τη δήλωσή της η υποκείμενη στον ΦΠΑ επιχείρηση περί της υποχρέωσής της να αποδώσει το 
σύνολο του ΦΠΑ επί απαιτήσεως, κατά το μέρος που αυτή κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως και 
ανέπεμψε την υπόθεση στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου ο Προϊστάμενος αυτής να ικανοποιήσει το αίτημα 
της επιχείρησης περί μείωσης της φορολογητέας βάσης. 
 
Προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των υποκειμένων-επιχειρήσεων που καταλαμβάνονται από 
την απόφαση 8/16.1.2017 του Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
Α. 1. Υποκείμενοι (εκδότες τιμολογίων) που καταλαμβάνονται από την απόφαση 8/16.1.2017 του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως ισχύει, και έχουν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ 
συμπεριλαμβάνοντας αξία και ΦΠΑ ανεξόφλητων τιμολογίων, είτε με επιφύλαξη είτε χωρίς επιφύλαξη, 
και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή στο δικαστήριο, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη μείωση της φορολογητέας 
βάσης, για τις απαιτήσεις που κατέστησαν ολικώς ή μερικώς ανεπίδεκτες είσπραξης, δυνάμει της 
συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώθηκε από την ανωτέρω απόφαση 8/16.1.2017 του Πολ/λους 
Πρωτοδικείου Αθηνών, ακολουθώντας αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ. 
 
2. Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι υποκείμενοι των οποίων η υπόθεση είτε εκκρεμεί 
στη Διοίκηση (έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή δεν έχει παρέλθει 
η προθεσμία για την άσκησή της) είτε όχι αλλά δεν έχει ασκηθεί προσφυγή στο δικαστήριο, υποβάλλουν 
αίτηση περί μείωσης της φορολογητέας βάσης, κατ' αναλογία του άρθρου 19 παρ. 5α, στον Προϊστάμενο 
της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων και προσκομίζουν τα ακόλουθα στοιχεία (πρωτότυπα 
ή φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα): 
 
• Την απόφαση 8/16.1.2017 του Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει, η οποία 
επικυρώνει τη συμφωνία που περιλαμβάνει τη μείωση των απαιτήσεων, με συνημμένη τη συμφωνία αυτή 
καθώς και τη συνημμένη σε αυτή κατάσταση πιστωτών, 
 
• βεβαίωση από το Δικαστήριο ότι η επικυρωτική απόφαση δεν έχει ανατραπεί ή ανακληθεί και ότι δεν έχει 
ασκηθεί αίτηση για δικαστική ακύρωση ή ανάκληση της επικυρωτικής απόφασης καθώς και ότι δεν έχει 
κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση της υπαχθείσας σε διαδικασία 
εξυγίανσης επιχείρησης, 
 
• υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα / πιστωτή ότι δεν έχει ανατραπεί ως προς αυτόν η συμφωνία λόγω 
καταγγελίας αυτής ή λόγω πλήρωσης ως προς αυτόν τυχόν διαλυτικής αίρεσης που έχει περιληφθεί στη 
συμφωνία μόνο εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι περιλαμβάνεται στους όρους της 
συμφωνίας σχετική αίρεση, 
 
• βεβαίωση από το δικαστήριο ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή (εφόσον η υπόθεση δεν εκκρεμεί στη 
Διοίκηση). 
 
3. Για τη μείωση της φορολογητέας βάσης κατά το ποσό που η απαίτηση κατέστη οριστικά ανείσπρακτη, ο 
Προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει απόφαση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση 
από τον υποκείμενο. 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 42  /// www.solcrowe.gr 

4. Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό κατά το οποίο μειώνεται η φορολογητέα βάση, στην περίπτωση που 
έχει συμπεριληφθεί σε δήλωση ΦΠΑ από τον υπόχρεο, συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο κατά την 
οποία εκδόθηκε η απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ. Συγκεκριμένα το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε η 
απαίτηση αναγράφεται στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου, κατά την οποία εκδίδεται η απόφαση 
του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, ως αρνητική εκροή στους κωδικούς της δήλωσης 301 -306 και το αντίστοιχο 
ποσό ΦΠΑ με αρνητικό επίσης πρόσημο στους κωδικούς 331-336. Εάν το ποσό που προκύπτει τελικά είναι 
πιστωτικό, τότε η επιχείρηση μπορεί είτε να το ζητήσει προς επιστροφή, σύμφωνα με τους γενικούς 
κανόνες επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, είτε να το μεταφέρει προς συμψηφισμό. 
 
Β. Υποκείμενοι (εκδότες τιμολογίων) που καταλαμβάνονται από την απόφαση 8/16.1.2017 του 
Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως ισχύει, οι οποίοι δεν έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση ΦΠΑ 
αξία και ΦΠΑ ανεξόφλητων τιμολογίων και οι οποίοι υποκείμενοι βρίσκονται σε διαδικασία 
ελέγχου, υποβάλλουν αίτηση κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Α. Η αίτηση προωθείται κατά 
προτεραιότητα και εφόσον εκδοθεί η απόφαση του προϊσταμένου ΔΟΥ, αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
έλεγχο. 
 
Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω και δεδομένου ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις παρέχεται η 
δυνατότητα μείωσης της φορολογητέας αξίας για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.2859/2000 και 
επιστροφής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις σχετικές πράξεις, τα σχετικά ποσά δεν αποτελούν δαπάνη για 
την επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα έκπτωσης τους από τα ακαθάριστα έσοδά της (σχετ. 
ΠΟΛ.1080/2017 εγκύκλιος). 
 
2. Σε περίπτωση που το ποσό μείωσης της φορολογητέας αξίας για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων 
του ν.2859/2000 έχει εκπέσει ταυτόχρονα και ως δαπάνη κατά τη διαγραφή της απαίτησης (προγενέστερο 
έτος), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΠΟΛ.1080/2017 και ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίους μας, θα πρέπει το 
ποσό αυτό να επιβαρύνει το ίδιο έτος (ήτοι αυτό που λαμβάνει χώρα η μείωση της φορολογητέας αξίας από 
πλευράς ΦΠΑ ) ως έσοδο τα αποτελέσματα του υπόψη νομικού ή νομικής οντότητας ή φυσικού προσώπου 
που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεδομένου ότι πλέον αυτό αντιμετωπίζεται με βάση τις σχετικές 
διατάξεις ΦΠΑ (άρθρο 19 παρ. 5α του ν.2859/2000). 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

ΣτΕ 355/2019 
Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του 
τιμήματος από τον αγοραστή  
 
Περίληψη 
Επιμέλεια: 
Ιωάννης Σταυρόπουλος  
www.stplaw.com 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα Φ.Π.Α., έχουν την έννοια ότι παρέχεται δικαίωμα μειώσεως 
της βάσης επιβολής του φόρου “λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος” σε κάθε περίπτωση 
όπου, μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων, ο υποκείμενος στον φόρο ευλόγως 
επικαλείται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην 
αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου του (πτώχευση, εξυγίανση, θέση σε 
ειδική διαχείριση), δεν θα εισπράξει την αντιπαροχή ή μέρος αυτής και ότι, συνεπώς, το χρέος δε θα 
εξοφληθεί.  
Προσκομίζει δε στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των 
διοικητικών δικαστηρίων, η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη χρονική διάρκεια της μη καταβολής, 
επιφυλασσομένης, ωστόσο, της δυνατότητας επανεκτιμήσεως της (κατά τα ανωτέρω μειωθείσας) βάσης 
επιβολής του φόρου προς το υψηλότερο, σε περίπτωση που υπάρξει μεταγενέστερη (εν όλω ή εν μέρει) 
καταβολή της αντιπαροχής.  
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Τέτοια περίπτωση “ολικής ή μερικής μη πληρωμής της τιμής”, που δικαιολογεί την ανάλογη 
μείωση της βάσης επιβολής του Φ.Π.Α., συνιστά, κατ΄ αρχήν, και η επίκληση (και προσκόμιση 
ενώπιον της φορολογικής αρχής) από τον υποκείμενο στον φόρο της σύναψης, μετά τη διενέργεια 
των φορολογητέων πράξεων, συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ του αφερέγγυου οφειλέτη και των 
πιστωτών του, καταρτισθείσας υπό τους όρους του Πτωχευτικού Κώδικα και επικυρωθείσας από 
το πτωχευτικό δικαστήριο, με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του 
οφειλέτη. 
 

Αριθμός 355/2019 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Οκτωβρίου 2018, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ, 
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ε. Νίκα, Σ. Βιτάλη, Κ. Νικολάου, Ι. Σύμπλης, Σύμβουλοι, Ο.-Μ. 
Βασιλάκη, Α. Φοβάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα. 
 
Για να δικάσει την από 16 Φεβρουαρίου 2018 προσφυγή: 
 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………που εδρεύει στο Μαρούσι 
Αττικής (……………………………………………..), η οποία παρέστη με τους δικηγόρους: 1) ...... (Α.Μ. ....) 
και 2) ..... (Α.Μ. ......), που τους διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, η οποία παρέστη με τις: 1) Αναστασία Βασιλείου και 2) Γεωργία Μπουρδάκου, Παρέδρους του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
 
Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη από την Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων της υπ' αριθμ. πρωτ. 48844/22.9.2017 
ενδικοφανούς προσφυγής της κατά της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΦΑΕ Αθηνών επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 24365/28.4.2017 
επιφυλάξεως του άρθρου 20 του ν. 4174/2013 που υπεβλήθη από την προσφεύγουσα στην από 28.4.2017 
δήλωση Φ.Π.Α. για τη φορολογική περίοδο μηνός Μαρτίου 2017. 
 
Στη δίκη παρεμβαίνουν οι : 1) ανώνυμη εταιρεία με την ………………..η οποία παρέστη με τον δικηγόρο 
...... (Α.Μ. .....), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, 2) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
………………………………..η οποία παρέστη με την δικηγόρο ..... (Α.Μ. .....), που την διόρισε με ειδικό 
πληρεξούσιο, 3) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία……………, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο ..... (Α.Μ. 
.....), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο……………… 7) εταιρεία με την επωνυμία 
…………………………, η οποία παρέστη με τους δικηγόρους: α) ...... (Α.Μ. .....) και β) ...... (Α.Μ. .....), που 
τους διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, …………………………11) ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία…………………………… , η οποία παρέστη με τον δικηγόρο ...... (Α.Μ. ......), που τον διόρισε με 
ειδικό πληρεξούσιο, …………………………. 14) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
…………………………………….. η οποία παρέστη με τον δικηγόρο ....... (Α.Μ. ......), που τον διόρισε με 
ειδικό πληρεξούσιο, ………….. και 16) εταιρεία με την επωνυμία ………………………. η οποία παρέστη με 
τους δικηγόρους: α) ..... (Α.Μ. ....) και β) ..... (Α.Μ. .....), που τους διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο. 
 
Η πιο πάνω προσφυγή εισάγεται στο Β΄ Τμήμα του Δικαστηρίου κατόπιν της από 12 Ιουνίου 2018 πράξεως 
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010. 
 
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ο.-Μ. Βασιλάκη. 
 
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους της προσφεύγουσας εταιρείας, οι οποίοι ανέπτυξαν και 
προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους προσφυγής και ζήτησαν να γίνει δεκτή η προσφυγή, τους 
πληρεξούσιους των παρεμβαινουσών εταιρειών, οι οποίοι ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις και τις 
εκπροσώπους της καθ' ης Αρχής, οι οποίες ζήτησαν την απόρριψή τους. 
 
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 
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Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α 
 

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο 
 
1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται η ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης από τη Διεύθυνση 
Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. ………………………… ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας κατά της 
τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) 
ΦΑΕ Αθηνών επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. …………………….. επιφύλαξης που είχε διατυπώσει η 
προσφεύγουσα στην από …………………………. δήλωση φόρου προστιθέμενης αξίας, περιόδου μηνός 
………………………. και η, κατ΄ αποδοχήν της εν λόγω επιφύλαξης, νομιμότοκη επιστροφή σε αυτήν, 
ποσού φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους …………………… ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  
 
2. Επειδή, η παρούσα προσφυγή, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εισάγεται 
προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 
3900/2010 (Α΄ 213), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), κατόπιν της 18/12.6.2018 πράξης της οικείας Επιτροπής 
του Δικαστηρίου, η οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» στις 15.6.2018, καθώς και 
της από 27.6.2018 πράξης της Προέδρου του Β΄ Τμήματος περί ορισμού εισηγητή και δικασίμου ενώπιον 
της επταμελούς σύνθεσης αυτού, λόγω σπουδαιότητας. 
 
3. Επειδή, με την ως άνω 18/2018 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 έγινε δεκτό 
ότι με την υπό κρίση προσφυγή τίθενται τα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα (τα οποία έχουν συνέπειες 
για ευρύτερο κύκλο προσώπων) της πλημμελούς μεταφοράς της διάταξης του άρθρου 90 παρ. 1 της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ (σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας) στο εσωτερικό δίκαιο, 
κατά το μέρος που η περίπτωση της ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος από τον 
αντισυμβαλλόμενο δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των προβλεπομένων στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19 
του ν. 2859/2000 περιπτώσεων μείωσης της φορολογικής βάσης, της ερμηνείας της διατάξεως της παρ. 5α 
του ίδιου άρθρου και νόμου (η οποία, κατά τη διατύπωσή της, επιτρέπει τη μείωση όταν, μετά τη διενέργεια 
των φορολογητέων πράξεων, “διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, 
λόγω θέσεως επιχείρησης στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης κατά τα άρθρα 46 και 46α του ν. 
1892/1990”), καθώς και της συμβατότητας της ρύθμισης της τελευταίας αυτής διάταξης με τις αρχές της 
ουδετερότητας του φόρου και της αναλογικότητας, εν όψει και των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 90 
της ως άνω οδηγίας αναφορικά με τη δυνατότητα “παρεκκλίσεως” από τα κράτη μέλη. 
 
4. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής καταβλήθηκε το οριζόμενο στο νόμο [άρθρο 277 παρ. 
3 εδαφ. α΄ και β΄ του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας (ΚΔΔ), όπως τα εδάφια αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 4446/2016 (Α΄ 
240)] παράβολο, ύψους 3.000 ευρώ (βλ. τα υπ’ αριθμ. 2052699 σειράς Θ/778/1.2.2018 και 2783180 σειράς 
Θ΄/4673/10.9.2018 διπλότυπα είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου). 
 
5. Επειδή στην παρούσα δίκη παρεμβαίνουν παραδεκτώς υπέρ της προσφεύγουσας, κατ΄ άρθρο 1 
παράγρ. 1 του ν. 3900/2010, με αυτοτελή δικόγραφα παρεμβάσεως, οι εταιρείες ……………………οι 
οποίες, κατά τα προσκομισθέντα από αυτές στοιχεία, είναι διάδικοι σε εκκρεμείς δίκες, στις οποίες τίθενται 
τα ίδια ζητήματα. 
 
6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, και 
ειδικότερα από το περιεχόμενο της 8/16.1.2017 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις 
υπ΄ αριθμ. καταθ. 1111, 1112, 1109 και 1110/2016 αιτήσεις τους προς το ως άνω δικαστήριο, οι εταιρείες 1) 
……………….., 2) ……………………………….., 3) ”…………………..” και 4) 
………………………………………..” (εκ των οποίων η 1η, 3η και 4η είναι, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικές 
της 2ης), ισχυριζόμενες ότι ευρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας εκπλήρωσης 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και ότι, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την πλειοψηφία των 
(εκπροσωπούντων ποσοστό άνω του 60%) πιστωτών τους (μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα, η 
οποία είχε απαιτήσεις κατά των πιο πάνω εταιρειών για την προμήθεια αγαθών, ύψους, 
…………………………… ευρώ αντιστοίχως), έχουν επιτύχει τη σύναψη συμφωνιών με αυτούς 
(συναφθείσες ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από…………………..), καθώς και την κατάρτιση σχεδίου 
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εξυγίανσης για τη μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και παθητικού τους σε νέα ανώνυμη εταιρεία και 
συγκεκριμένα την εταιρεία “…………………………………………… ”, ζήτησαν, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (ως αυτός ίσχυε μετά την τροποποίησή του με τους ν. 4013/2011, 
4072/2012 και 4336/2015), να διαταχθεί το άνοιγμα διαδικασιών εξυγίανσης και να επικυρωθούν οι ως άνω 
συμφωνίες. Με την ως άνω 8/16.1.2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (όπως η εν λόγω 
απόφαση διορθώθηκε με τις 61 και 426/2017 αποφάσεις), οι ανωτέρω αιτήσεις (οι οποίες 
συνεκδικάσθηκαν) έγιναν δεκτές. Κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην απόφαση αυτή, βασικό περιεχόμενο 
των πιο πάνω συμφωνιών είναι, μεταξύ άλλων, η μερική διαγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών και η 
επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής. Εν σχέσει δε προς τις απαιτήσεις “ανέγγυων προμηθευτών” (όπως η 
προσφεύγουσα) κατά την 30η.6.2016, συμφωνήθηκε η (μερική) διαγραφή τους (μετά την αφαίρεση τυχόν 
πιστωτικών υπολοίπων) κατά ποσοστό 50%, η (κατά το υπόλοιπο) μεταφορά τους στη νέα (διάδοχο) 
εταιρεία και η εξόφλησή τους εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
συναλλαγής, ενώ, περαιτέρω, προβλέφθηκε ότι όσα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού δεν 
περιγράφονται στη συμφωνία εξυγίανσης και στα παραρτήματα αυτής δε μεταφέρονται και δε 
μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, αλλά αποτελούν υποχρεώσεις των αρχικώς οφειλετριών εταιρειών. Στις 
……………… η προσφεύγουσα υπέβαλε στη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών την υπ΄ αριθμ. …………….. δήλωση ΦΠΑ, 
φορολογικής περιόδου μηνός ……………………… (χρεωστικού υπολοίπου ………………………… ευρώ), 
καθώς και την με αριθμ. πρωτ. ………………..  επιφύλαξη. Με την επιφύλαξη αυτή, η προσφεύγουσα 
ισχυρίσθηκε ότι, μετά την κατά τα ανωτέρω επικύρωσή τους, οι συμφωνίες εξυγίανσης των 
εταιρειών………………………………, στις οποίες εμπεριεχόταν ο όρος της διαγραφής των ανέγγυων 
απαιτήσεων κατά ποσοστό 50%, δεσμεύουν, κατά νόμο, το σύνολο των πιστωτών, επομένως και την ίδια, 
ότι οι “εισπράξιμες” (κατά το υπόλοιπο 50%) απαιτήσεις της αποτυπώθηκαν, κατ΄ αρχήν, στο “Οριστικό 
Ισοζύγιο Μεταβίβασης” του από “Ιδιωτικού Συμφωνητικού-Πρωτοκόλλου Μεταβίβασης Επιχείρησης” (που 
υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας …………………………….. και εκάστης των πιο πάνω τεσσάρων εταιρειών) 
και, οριστικώς, στο από …………………….. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αυτής και της 
εταιρείας…………………. ανερχόμενες (μετά από συνυπολογισμό και επιπλέον εισπραχθέντος, εν τω 
μεταξύ, ποσού …………….ευρώ) στο τελικό ποσό των……………………… ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 50% 
της αρχικής συνολικής απαίτησής της κατά των πιο πάνω εταιρειών, ότι η αξία του τμήματος των 
απαιτήσεών της που, κατά τα ανωτέρω, διεγράφησαν, ανέρχεται σε ……………………….. ευρώ, ενώ ο 
φόρος εκροών που αναλογεί σε αυτές [και βασίζεται στην έκδοση ………………. τιμολογίων πώλησης 
αγαθών χρονικής περιόδου …………………….. (τον οποίο έχει η ίδια περιλάβει στις οικείες περιοδικές της 
δηλώσεις ΦΠΑ)] ανέρχεται σε ………………………… ευρώ και ότι, συνεπεία της ως άνω “διαγραφής”, η 
είσπραξη της πιο πάνω απαίτησής της (ύψους ………………………… ευρώ) κατέστη οριστικά αδύνατη, 
ζήτησε δε, συναφώς, την αναγνώριση του δικαιώματός της να προβεί σε μείωση της βάσης επιβολής του 
φόρου κατά το ανωτέρω (διαγραφέν) ποσό, κατ΄ εφαρμογήν των προβλεπομένων στο άρθρο 90 παρ. 1 της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και τη νομιμότοκη (κατ΄ άρθρο 53 παρ. 2 ΚΦΔ) επιστροφή του αναλογούντος 
φόρου, ως αχρεωστήτως αποδοθέντος. Η επιφύλαξη αυτή απορρίφθηκε σιωπηρώς από τον Προϊστάμενο 
της πιο πάνω ΔΟΥ, κατά δε της σιωπηρής αυτής απόρριψης της επιφύλαξής της, η προσφεύγουσα άσκησε 
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………….  ενδικοφανή προσφυγή, η οποία απερρίφθη σιωπηρώς. 
Ήδη με την κρινόμενη προσφυγή, η προσφεύγουσα, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι η ρύθμιση της παρ. 5α 
του άρθρου 19 του ν. 2859/2000, καθ΄ ο μέρος παρέχει τη δυνατότητα διακανονισμού της βάσης επιβολής 
του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) σε περίπτωση μη είσπραξης της αντιπαροχής μόνο στην 
περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση έχει τεθεί στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 46 και 46α 
του ν. 1892/1990, κατ΄ αποκλεισμό όλων των άλλων περιπτώσεων, συνιστά θέσπιση 
“παρεκκλίσεως” κατά τρόπο αντίθετο προς την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και προς την 
αρχή της φορολογικής ουδετερότητας στη νομοθεσία περί Φ.Π.Α, εν πάση δε περιπτώσει, η 
διάταξη αυτή, ορθώς ερμηνευόμενη, έχει την έννοια ότι καταλαμβάνει και τις λοιπές εξυγιαντικές 
περιπτώσεις του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες συνιστούν ισοδύναμες περιπτώσεις βέβαιης και 
οριστικής αδυναμίας πληρωμής. 
 
7. Επειδή, για την εναρμόνιση της βάσης επιβολής του φόρου, το άρθρο 73 της “οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 28/11/2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας” (L 347), το οποίο 
επαναλαμβάνει κατ’ ουσίαν το περιεχόμενο του άρθρου 11Α παρ. 1 περ. α) της “έκτης οδηγίας της 
17/5/1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου 
εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας : ομοιόμορφη φορολογική βάση” (L 145), 
προβλέπει (με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 74-77) ότι η βάση αυτή συνίσταται, καταρχήν, σε 
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οτιδήποτε αποτελεί την αντιπαροχή, την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής ή ο παρέχων τις 
υπηρεσίες από τον αποκτώντα, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Περαιτέρω, το άρθρο 63 της ίδιας οδηγίας 
(2006/112/ΕΚ), το οποίο επαναλαμβάνει κατ΄ ουσίαν το περιεχόμενο του άρθρου 10 παρ. 2 της έκτης 
οδηγίας, προβλέπει ότι “η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο 
πραγματοποίησης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών”, ενώ στο άρθρο 90 αυτής, το οποίο 
επαναλαμβάνει κατ΄ ουσίαν το περιεχόμενο του άρθρου 11 Γ παρ. 1 της έκτης οδηγίας, ορίζονται τα εξής: 
“1. Σε περίπτωση ακύρωσης, καταγγελίας, λύσης, ολικής ή μερικής μη καταβολής, ή μείωσης της τιμής, 
που επέρχεται μετά την πραγματοποίηση της πράξης, η βάση επιβολής του φόρου μειώνεται ανάλογα, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 2. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη 
καταβολής της τιμής, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τη διάταξη της παραγράφου 1.” 
 
8. Επειδή, με την απόφαση του ΔΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2017, Enzo Di Maura, C-246/16, κρίθηκαν, επί 
των ταυτοσήμου περιεχομένου με τις διατάξεις του άρθρου 90 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ διατάξεων του 
άρθρου 11 Γ παρ. 1 της έκτης οδηγίας, μεταξύ άλλων, τα εξής [σκέψεις 12-28]: “12.[...] για την εναρμόνιση 
της βάσεως επιβολής του φόρου, το άρθρο 11, Α. παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της έκτης οδηγίας προβλέπει 
ότι, στο εσωτερικό της χώρας, η βάση αυτή συνίσταται, καταρχήν, σε οτιδήποτε αποτελεί την αντιπαροχή, 
την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, τον 
λήπτη ή τρίτο πρόσωπο. 13. Η διάταξη αυτή συνιστά έκφραση θεμελιώδους αρχής της έκτης οδηγίας, κατά 
την οποία η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι εισπραχθείσα αντιπαροχή, αναγκαία δε 
συνέπεια της αρχής αυτής είναι ότι η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο 
εκείνου που είχε εισπράξει στο πλαίσιο αυτό ο υποκείμενος στον φόρο (απόφαση της 3ης Ιουλίου 1997, 
Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, σκέψη 15). 14. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, το άρθρο 11, Γ, 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας, το οποίο αφορά τις περιπτώσεις ακυρώσεως, 
καταγγελίας, λύσεως, ολικής ή μερικής μη καταβολής ή μειώσεως της τιμής κατόπιν της 
πραγματοποιήσεως της πράξεως, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να μειώνουν τη βάση επιβολής του φόρου 
και, ως εκ τούτου, το ποσό του ΦΠΑ που οφείλει ο υποκείμενος στον φόρο οσάκις, κατόπιν της συνάψεως 
πράξεως, ο υποκείμενος στον φόρο δεν εισπράττει την αντιπαροχή ή μέρος αυτής (βλ., σχετικώς, απόφαση 
της 3ης Ιουλίου 1997, Goldsmiths, C-330/95, [...] σκέψη 16). 15. Το άρθρο 11, Γ, παράγραφος 1, δεύτερο 
εδάφιο, της έκτης οδηγίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τον προμνησθέντα στην 
προηγούμενη σκέψη κανόνα σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής. 16. Πράγματι, σε περίπτωση 
κατά την οποία η ολική ή μερική μη καταβολή του τιμήματος της πωλήσεως δεν αποτελεί συνέπεια 
καταγγελίας ή ακυρώσεως της συμβάσεως, ο αγοραστής εξακολουθεί να οφείλει το συμφωνηθέν τίμημα, ο 
δε πωλητής, μολονότι δεν διατηρεί πλέον την κυριότητα του πράγματος, εξακολουθεί καταρχήν να έχει την 
απαίτηση καταβολής του τιμήματος, της οποίας την ικανοποίηση δύναται να επιδιώξει δικαστικώς. Εφόσον, 
όμως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να καταστεί οριστικά αδύνατη η ικανοποίηση της 
απαιτήσεως αυτής, πρόθεση του νομοθέτη της Ένωσης ήταν να παράσχει σε κάθε κράτος μέλος τη 
δυνατότητα να αποφασίσει αν η μη καταβολή του τιμήματος της πωλήσεως, μολονότι δεν αρκεί αφεαυτής, 
αντιθέτως προς την καταγγελία ή την ακύρωση της συμβάσεως, για την επαναφορά των διαδίκων και 
πρώην συμβαλλομένων στην προτέρα κατάσταση, παρέχει δικαίωμα αντίστοιχης μειώσεως της βάσεως 
επιβολής του φόρους υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το κράτος μέλος αυτό ή αν στην περίπτωση 
αυτή δεν επιτρέπεται τέτοια μείωση (απόφαση της 15ης Μαΐου 2014, Almos Agrárkülkereskedelmi, C-
337/13, EU:C:2014:328, σκέψη 25). 17. Εντούτοις, όπως έχει κρίνει το Δικαστήριο, αυτή η δυνατότητα 
παρεκκλίσεως, η οποία ισχύει αυστηρώς μόνο στην περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής του 
τιμήματος, στηρίζεται στην παραδοχή ότι η μη καταβολή της αντιπαροχής ενδέχεται, υπό ορισμένες 
περιστάσεις και λόγω του ισχύοντος εντός του οικείου κράτους μέλους δικαίου, να είναι δυσχερώς 
διακριβώσιμη ή να είναι απλώς προσωρινή (απόφαση της 3ης Ιουλίου 1997, Goldsmiths, C-330/95 [...] 
σκέψη 18). 18. Ως εκ τούτου, η άσκηση αυτής της ευχέρειας παρεκκλίσεως πρέπει να είναι δικαιολογημένη 
προκειμένου τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη με σκοπό την εφαρμογή της να μη διαταράσσουν την 
επίτευξη του σκοπού της φορολογικής εναρμονίσεως, ο οποίος επιδιώκεται με την έκτη οδηγία (απόφαση 
της 3ης Ιουλίου 1997, Goldsmiths [...] σκέψη 18). 19. Βεβαίως, από τη σκέψη 23 της αποφάσεως της 15ης 
Μαΐου 2014, Almos Agrárkülkereskedelmi (C-337/13 [...]) προκύπτει, κατ’ αναλογία, ότι, οσάκις το οικείο 
κράτος μέλος έχει θελήσει να θέσει σε εφαρμογή την παρέκκλιση που προβλέπει το άρθρο 11, Γ, 
παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας, οι υποκείμενοι στον φόρο δεν δύνανται να 
επικαλεσθούν, βάσει του άρθρου 11, Γ, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας, δικαίωμα 
μειώσεως της βάσεώς τους επιβολής του ΦΠΑ σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος. 20. Ωστόσο, 
[...] το σκεπτικό αυτό, όπως επισήμανε η γενική εισαγγελέας στα σημεία 32 έως 44 των προτάσεών της, δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί ως θέτον εν αμφιβόλω την προμνησθείσα στις σκέψεις 17 και 18 της παρούσας 
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αποφάσεως νομολογία, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποκλείουν πλήρως τη μείωση της 
βάσεως επιβολής του ΦΠΑ. 21. Συναφώς, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, οι εξαιρέσεις πρέπει να 
ερμηνεύονται συσταλτικώς (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 20ής Ιουνίου 2002, Επιτροπή κατά Γερμανίας, C-
287/00, EU:C:2002:388, σκέψη 47, της 14ης Ιουνίου 2007, Horizon College, C-434/05, EU:C:2007:343, 
σκέψη 16, και της 21ης Μαρτίου 2013, PFC Clinic, C-91/12, EU:C:2013:198, σκέψη 23). Όπως όμως 
προκύπτει από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 11, Γ, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας, 
μολονότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα παρεκκλίσεως από την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο 
διόρθωση της βάσεως επιβολής του φόρου, ο νομοθέτης της Ένωσης δεν τους παρέσχε, πάντως, τη 
δυνατότητα να αποκλείουν εντελώς τη διόρθωση αυτή. 22. Η κρίση αυτή επιβεβαιώνεται και από την 
ερμηνεία του άρθρου 11, Γ, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας βάσει του σκοπού της 
διατάξεως αυτής. Πράγματι, μολονότι είναι ουσιώδες να έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίζουν τη συμφυή με τον οριστικό χαρακτήρα της μη εξοφλήσεως τιμολογίου αβεβαιότητα [...] αυτή 
η δυνατότητα παρεκκλίσεως δεν μπορεί να βαίνει πέραν της εν λόγω αβεβαιότητας, καταλαμβάνοντας, 
ιδίως, το ζήτημα αν μπορεί να αποκλεισθεί μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου σε περίπτωση μη 
καταβολής. 23. Κατά τα λοιπά, αν γινόταν δεκτή η δυνατότητα των κρατών μελών να αποκλείουν 
οποιαδήποτε μείωση της βάσεως επιβολής του ΦΠΑ, το ενδεχόμενο αυτό θα αντέβαινε στην αρχή της 
ουδετερότητας του ΦΠΑ, από την οποία συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι, υπό την ιδιότητα του εισπράττοντος 
φόρους για λογαριασμό του Δημοσίου, ο επιχειρηματίας πρέπει να απαλλάσσεται πλήρως από το βάρος 
του φόρου που οφείλει ή κατέβαλε στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων του οι οποίες υπόκεινται 
οι ίδιες στον ΦΠΑ (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 13ης Μαρτίου 2008, Securenta, C-437/06, 
EU:C:2008:166, σκέψη 25, και της 13ης Μαρτίου 2014, Malburg, C-204/13, EU:C:2014:147, σκέψη 41). 25. 
Συναφώς, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία καταλέγεται μεταξύ των γενικών αρχών του 
δικαίου της Ένωσης, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της έκτης οδηγίας πρέπει να είναι 
κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται με το νομοθέτημα αυτό και δεν πρέπει να 
βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την επίτευξή τους μέτρου (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 26ης 
Απριλίου 2012, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών, C-508/10, EU:C:2012:243, σκέψη 75). 26.[...] [Σ]κοπός της 
παρεκκλίσεως από το δικαίωμα μειώσεως της βάσεως επιβολής του φόρου που προβλέπει το άρθρο 11, Γ, 
παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας είναι να λαμβάνεται υπόψη η συμφυής με τον οριστικό 
χαρακτήρα της μη εξοφλήσεως τιμολογίου αβεβαιότητα. 27. Η αβεβαιότητα αυτή λαμβάνεται, προφανώς, 
υπόψη οσάκις ο υποκείμενος στον φόρο στερείται του δικαιώματός του μειώσεως της βάσεως επιβολής του 
φόρου καθόσον η ικανοποίηση της απαιτήσεως δεν έχει καταστεί οριστικώς αδύνατη, όπως προβλέπει, κατ’ 
ουσίαν, η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης εθνική νομοθεσία. Επιβάλλεται, όμως, η διαπίστωση ότι 
ο ίδιος σκοπός θα μπορούσε να επιτευχθεί και με την παροχή του δικαιώματος μειώσεως σε περίπτωση 
κατά την οποία ο υποκείμενος στον φόρο επικαλείται ότι ευλόγως μπορεί να γίνει δεκτό ότι κατά πάσα 
πιθανότητα το χρέος δεν θα εξοφληθεί, με δυνατότητα, πάντως, επανεκτιμήσεως της βάσεως επιβολής του 
φόρου προς το υψηλότερο εάν υπάρξει καταβολή. Σε τέτοια περίπτωση θα εναπέκειτο στις εθνικές αρχές 
να καθορίσουν, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και υπό την προϋπόθεση δικαστικού ελέγχου, τα 
αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει ο υποκείμενος στον φόρο για να αποδείξει την ιδιαιτέρως 
πιθανή παρατεταμένη χρονική διάρκεια της μη καταβολής, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου. Ένας τέτοιος όρος θα ήταν εξίσου αποτελεσματικός για την επίτευξη του επιδιωκομένου 
σκοπού και, ταυτόχρονα, λιγότερο δεσμευτικός για τον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος διασφαλίζει την 
προχρηματοδότηση του ΦΠΑ εισπράττοντάς τον για λογαριασμό του Δημοσίου [...] 28. Η διαπίστωση της 
προηγουμένης σκέψεως ισχύει κατά μείζονα λόγο στο πλαίσιο εθνικής νομοθεσίας [...] κατ’ εφαρμογήν της 
οποίας βεβαιότητα περί του ότι η ικανοποίηση της απαιτήσεως έχει καταστεί οριστικώς αδύνατη μπορεί να 
υπάρξει, στην πράξη, μόνον κατόπιν της παρελεύσεως δεκαετίας. Ένα τέτοιο χρονικό διάστημα ενδέχεται, 
εν πάση περιπτώσει, να επιβαρύνει τους επιχειρηματίες που υπόκεινται στη νομοθεσία αυτή, οσάκις 
αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο μη εξοφλήσεως τιμολογίου, με ταμειακό μειονέκτημα σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές τους άλλων κρατών μελών, το οποίο προδήλως δύναται να κλονίσει τον σκοπό φορολογικής 
εναρμονίσεως που επιδιώκεται με την έκτη οδηγία. [...]”. 
 
9. Επειδή, στο άρθρο 19 (“Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών [...]”) παρ. 5α του κυρωθέντος με το 
άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) Κώδικα Φ.Π.Α. ορίζονται τα εξής : “Η φορολογητέα αξία μειώνεται 
σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, εφόσον μετά την πραγματοποίηση των 
φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω 
θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α του Ν. 
1892/1990 [...] όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991 [...]. Η μείωση 
της φορολογητέας βάσης ενεργείται μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου της έδρας της 
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επιχείρησης, που προβλέπεται από την παρ. 1 του πιο πάνω αναφερόμενου άρθρου 46. Για την έγκριση 
της μείωσης απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας 
(ΔΟΥ), η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και την προσκόμιση των 
απαραίτητων στοιχείων, από τα οποία προκύπτει το σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης, μέσα σε 
προθεσμία έξι (6) μηνών μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 
Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω μείωση της φορολογητέας βάσης έχει καταβληθεί από τον 
υπόχρεο,συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο, κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση του 
προϊσταμένου της ΔΟΥ. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω 
μείωση της φορολογητέας αξία δεν έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο δεν καταβάλλεται, ως μη οφειλόμενος 
στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, κατά την οποία οφείλετο. Τυχόν πράξεως επιβολής φόρου ή 
προστίμων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της ΔΟΥ ακυρώνονται.”. 
Οι διατάξεις αυτές αντιστοιχούν στις διατάξεις της παραγράφου 5Α του άρθρου 15 του ν. 1642/1986 (Α΄ 
125), όπως η εν λόγω παράγραφος είχε προστεθεί με το άρθρο 13 παρ. 18 του ν. 2601/1998 (Α΄ 81). 
Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση επί του τελευταίου αυτού νόμου (ν. 2601/1998), “[μ]ε 
τη ρύθμιση αυτή δεν απαιτείται από το Δημόσιο ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σε φορολογητέες πράξεις, κατά το 
μέρος που η επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να εισπράξει από τον αντισυμβαλλόμενό της την αντιπαροχή για 
τις πράξεις αυτές, επειδή ο αντισυμβαλλόμενος αυτός ως προβληματική επιχείρηση τέθηκε σε ειδική 
εκκαθάριση. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται δίκαιη, καθόσον από τις ίδιες διατάξεις περί ειδικής εκκαθάρισης 
προβληματικών επιχειρήσεων, προβλέπεται ότι ο πιστωτής στερείται κάθε δικαιώματος διεκδίκησης της 
απαίτησής του.”. Περαιτέρω, στο άρθρο 38 [“Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις”] του Κώδικα Φ.Π.Α., 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8Α του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) 
προβλέπεται ότι “1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις [...] οφείλουν να 
υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. 2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής: α) 
ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό 
σύστημα [...]”, ενώ στην παρ. 8 Β του τελευταίου αυτού άρθρου και νόμου (4281/2014) ορίζεται ότι “[...] 
Ειδικά η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ καταργείται για διαχειριστικές περιόδους 
που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014”. 
 
10. Επειδή, εξάλλου, στη μεν διάταξη του άρθρου 46 του, υπό τον τίτλο, «Προβληματικές και 
υπερχρεωμένες επιχειρήσεις» Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), είχε προβλεφθεί η, υπό 
προϋποθέσεις, θέση τέτοιων επιχειρήσεων στην κατά τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1386/1983 (Α΄ 107) 
εκκαθάριση (και μάλιστα-σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ερμηνευτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 42 
του ν. 1947/1991 (Α΄ 70)- “ανεξαρτήτως της προηγουμένης υπαγωγής ή μη αυτών στο καθεστώς του ν. 
1386/1983”), με απόφαση του εφετείου της έδρας τους, στη δε επόμενη διάταξη του άρθρου 46α του ίδιου 
νόμου, όπως το άρθρο αυτό προσετέθη με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (Α΄ 206) είχε προβλεφθεί η, υπό 
προϋποθέσεις, θέση των ίδιων ως άνω επιχειρήσεων, με απόφαση του εφετείου της έδρας τους, σε ειδική 
εκκαθάριση, δια της υποχρεωτικής για τον εκκαθαριστή πώλησης όλου του ενεργητικού της επιχείρησης ως 
συνόλου, ανεξαρτήτως αν αυτή ευρίσκεται ή όχι σε λειτουργία.  
 
11. Επειδή, με τον ν. 3588/2007 (“Πτωχευτικός Κώδικας”, Α΄ 153), ο νομοθέτης, αποσκοπώντας, κατά τα 
αναφερόμενα στην οικεία εισηγητική έκθεση, “στην εισαγωγή ενός σύγχρονου νομοθετήματος 
απαλλαγμένου από αρχαϊσμούς, προσαρμοσμένου στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική 
πραγματικότητα” (ενόψει και του ότι “διεθνώς τα αποτελέσματα της εξυγίανσης ήταν πενιχρά”), κατήργησε, 
μεταξύ άλλων, την εξυγιαντική διαδικασία που προέβλεψε ο πιο πάνω ν. 1892/1990 (άρθρα 44 επ.), μεταξύ 
των οποίων και τις αναφερόμενες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις των άρθρων 46 και 46 α αυτού [βλ. 
ειδικότερα το άρθρο 181 του Κώδικα, κατά το οποίο “Με την επιφύλαξη της διάταξης του επόμενου άρθρου, 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, καταργούνται: α) [...] γ) το ν.δ. 3562/1956 "περί υπαγωγής 
Ανωνύμων Εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν 
εκκαθάρισιν" [...], δ) τα άρθρα 44 έως 46γ του ν. 1892/1990, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους με 
τους νόμους 1947/1991, 2000/1991, 2224/1994, 2237/1994, 2302/1995, 2324/1995, 2335/1995, 
2359/1995, 2516/1997, 2556/1997, 2702/1999, ε) [...]”. Βλ. επίσης το άρθρο 182 παρ. 4 του ίδιου Κώδικα, 
κατά το οποίο “Οι διατάξεις άλλων νόμων που παραπέμπουν σε άρθρα του καταργούμενου Τρίτου Βιβλίου 
του Εμπορικού Νόμου ή άλλων ρυθμίσεων πτωχευτικού δικαίου ή δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων, από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος πτωχευτικού κώδικα θεωρούνται ότι παραπέμπουν σε αντίστοιχες 
διατάξεις του”]. Η κατάργηση εχώρησε, διότι, καθώς, όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα εισηγητική 
έκθεση, “η εισαγωγή ενός ενιαίου συστήματος εκκαθάρισης και αναδιοργάνωσης με υπαγωγή τους ενιαίως 
στο θεσμό της πτώχευσης σε αντικατάσταση του δυαδικού συστήματος της πτώχευσης ως εκκαθάρισης 
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(άρθρο 525επ ΕμπΝ) και της εξυγίανσης ως άλλης μορφής συλλογικής εκτέλεσης (άρθρο 44επ του ν. 
1892/1990)” αποτελούσε “βασικό πυλώνα” των νέων ρυθμίσεων. Ειδικότερα, με τα άρθρα 99 επ. του έκτου 
κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα ρυθμίστηκαν τα σχετικά με τον (νέο) θεσμό της “διαδικασίας 
συνδιαλλαγής” (αποβλέπουσας στη σύναψη “συμφωνίας συνδιαλλαγής”, η οποία, όμως, δέσμευε μόνο τον 
οφειλέτη και τους υπογράφοντες πιστωτές), ενώ, με τα άρθρα 107 επ. του έβδομου κεφαλαίου αυτού, 
ρυθμίστηκαν τα σχετικά με το “Σχέδιο αναδιοργάνωσης”. 
 
12. Επειδή, ακολούθως, με τον ν. 4013/2011 (Α΄ 204), εισήχθησαν σημαντικές τροποποιήσεις στον 
Πτωχευτικό Κώδικα, δια της αντικαταστάσεως ολόκληρου του έκτου κεφαλαίου αυτού, της καταργήσεως της 
ως άνω “διαδικασίας συνδιαλλαγής” και της εισαγωγής, κατά τα αναφερόμενα στην οικεία εισηγητική 
έκθεση, νέας προπτωχευτικής διαδικασίας που ονομάσθηκε “Διαδικασία εξυγίανσης”, με κυριότερα 
χαρακτηριστικά : α) τη δυνατότητα δέσμευσης και των μη συναινούντων πιστωτών, β) τη μεγαλύτερη 
δυνατή ευελιξία ως προς την κατάρτιση της συμφωνίας, με την παροχή δυνατότητας και για “εμπιστευτικές” 
διαπραγματεύσεις, ώστε “να αποφεύγεται όπου είναι εφικτό [...] η δημιουργία αβεβαιότητας ως προς την 
επιβίωση της επιχείρησης που συνεπάγεται [...] η πανηγυρική υπαγωγή σε διαδικασία συνδιαλλαγής” και η 
συμφωνία “να υποβάλλεται στο δικαστήριο για επικύρωση μετά τη σύναψή της (“prepackaged plan”)” και γ) 
την παροχή ευρύτατης διακριτικής ευχέρειας στα μέρη για το περιεχόμενο της συμφωνίας “ανάλογα με την 
έκταση του προβλήματος της επιχείρησης”, καθόσον, όπως έκρινε ο νομοθέτης, η “συναινετική εξυγίανση” 
είναι σε κάθε περίπτωση “προτιμητέα, επειδή έχει κατά κανόνα μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας”, η δε 
“ανάγκη διάσωσης της επιχείρησης [όχι μόνο] δεν έρχεται σε σύγκρουση αλλά αντίθετα συμπλέει με τα 
συμφέροντα των πιστωτών”, ενώ, περαιτέρω,”όταν η επίτευξη της συμφωνίας εξυγίανσης δεν είναι δυνατή”, 
προβλέφθηκε (και πάλι) διαδικασία “ειδικής εκκαθάρισης” [βλ. ειδικότερα το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, με 
το οποίο προστέθηκε άρθρο 106 ια στον Πτωχευτικό Κώδικα], καθώς, όπως κρίθηκε από τον νομοθέτη, “σε 
ορισμένες περιπτώσεις [...] το γενικό συμφέρον επιβάλλει τη διάσωση της επιχείρησης με τη γρήγορη 
πώληση του ενεργητικού της”, τροποποιημένη, όμως, σε σχέση με το παλαιό καθεστώς (δια της εισαγωγής 
“μιας σειράς από ασφαλιστικές δικλείδες”, μεταξύ των οποίων η μη αυτοδίκαιη αναστολή των ατομικών 
διώξεων των πιστωτών), καθόσον, υπό το καθεστώς των άρθρων 44-46β του ν. 1892/1990, “είχε 
παρατηρηθεί το φαινόμενο η ειδική εκκαθάριση σε ορισμένες περιπτώσεις να [...] χρησιμοποιείται [...] για να 
επέλθει παρέλκυση της πτώχευσης”. Έτσι, μετά τον πιο πάνω ν. 4013/2011 [αλλά και τους ν. 4072/2012 
(Α΄ 86) και 4336/2015 (Α΄ 94), με τους οποίους επήλθαν περαιτέρω τροποποιήσεις] και πριν τη θέση σε 
ισχύ του ν. 4446/2016 (Α΄ 240/22.12.2016), τα άρθρα 99, 106α, 106β, 106δ, 106ε, 106ζ, 106η και 106θ του 
Πτωχευτικού Κώδικα, είχαν ως εξής: “Άρθρο 99. Διαδικασία Εξυγίανσης. 1. Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των 
κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης 
των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία 
εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το πρόσωπο 
του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν 
συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του Δικαστηρίου υφίσταται 
απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή. [...]. 10. Αρμόδιο 
δικαστήριο για τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου είναι το κατά το άρθρο 4 αρμόδιο πτωχευτικό 
δικαστήριο που, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, δικάζει με τη Διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
Οι αποφάσεις του δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 11. [...] 
Άρθρο 106 α. Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης. 1. Η συμφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από τον οφειλέτη 
και [...] αν δεν έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών, από πιστωτές που εκπροσωπούν το εξήντα τοις 
εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των 
τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων. 2. 
Στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τις υφιστάμενες κατά την 
ημέρα ανοίγματος της Διαδικασίας απαιτήσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιστωτές που δεν θίγονται 
από τη συμφωνία εξυγίανσης κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 116 παράγραφος. Άρθρο 106β. Άμεση 
επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. 1. Είναι δυνατόν να συναφθεί και να υποβληθεί στο δικαστήριο για 
επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 106στ συμφωνία εξυγίανσης και πριν από την έναρξη της Διαδικασίας 
εξυγίανσης, αν έχει υπογραφεί από πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 106α. Στην περίπτωση αυτή ο 
υπολογισμός του ποσοστού των συμβαλλόμενων πιστωτών γίνεται με βάση κατάσταση πιστωτών που 
επισυνάπτεται στη συμφωνία εξυγίανσης και αναφέρεται σε ημερομηνία που δεν προηγείται της 
ημερομηνίας υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο περισσότερο από τρεις μήνες. 2 [...], Άρθρο 106δ. 
Συμμετοχή δημοσίου και δημοσίων φορέων. Το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου [...] δύνανται 
να συναινούν στη Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης είτε [...] είτε υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους 
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όρους που θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής ακόμη και όταν με τη συμφωνία ο 
δημόσιος φορέας παραιτείται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως. Άρθρο 
106ε. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης. 1. Η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο 
οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως: α. Τη μεταβολή των όρων 
των υποχρεώσεων του οφειλέτη. [...]. β [...]. δ. Τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. ε [...] ζ. Τη 
μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 106θ. [...] 3. η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη 
δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της [...]. 4. Η 
συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τελεί και υπό άλλες αιρέσεις αναβλητικές ή διαλυτικές [...] 5. Η ισχύς της 
συμφωνίας εξυγίανσης τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσης της από το πτωχευτικό δικαστήριο, 
εκτός αν κατά τη βούληση των συμβαλλομένων το σύνολο ή μέρος των όρων της ισχύουν μεταξύ τους και 
χωρίς την επικύρωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου. 6. Η συμφωνία εξυγίανσης συνάπτεται με 
ιδιωτικό έγγραφο, εκτός αν οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται με αυτήν απαιτούν τη σύνταξη δημοσίου 
εγγράφου. Στην τελευταία περίπτωση το συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να αναπληρωθεί με δηλώσεις 
ενώπιον του δικαστηρίου. 7. Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο 
[...] Άρθρο 106ζ. Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. 1. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη 
συμφωνία εξυγίανσης εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και είτε [...] είτε υπογράφεται από την 
απαιτούμενη κατά το άρθρο 106α πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών. 2. Το πτωχευτικό δικαστήριο 
δεν επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης: [...] 6. Τριτανακοπή κατά της επικυρωτικής απόφασης δύναται να 
ασκηθεί ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε 
κλητευθεί νομίμως [...] 7. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 το δικαστήριο ακυρώνει τη συμφωνία μόνο 
αν δεν είναι εφικτή η διατήρηση της με επανυπολογισμό των ποσών που δικαιούται να λάβει το πρόσωπο 
που άσκησε την ανακοπή ή την τριτανακοπή. Στον επανυπολογισμό αυτόν προβαίνει το ίδιο το δικαστήριο. 
8. Κατά της Απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης επιτρέπεται έφεση κατά τις κοινές διατάξεις. 
Άρθρο 106η. Αποτελέσματα της επικύρωσης. 1. Από την επικύρωση της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει 
το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι 
συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις 
των οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της Διαδικασίας εξυγίανσης. 2 [...]. Άρθρο 106θ Μεταβίβαση της 
επιχείρησης του οφειλέτη. 1. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης ή με σύμβαση που 
καταρτίζεται σε εκτέλεση της τελευταίας μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης του οφειλέτη, 
μεταβιβάζονται στον αποκτώντα το ενεργητικό της επιχείρησης ή του μέρους της και ενδεχομένως, στο 
μέτρο που προβλέπεται στη συμφωνία, μέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά 
περίπτωση εξοφλούνται από το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της, διαγράφονται ή 
στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρισης παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή 
κεφαλαιοποιούνται. 2. [...]”. 
 
13. Επειδή, ακολούθως, με τον μεταγενέστερο (και μνημονευόμενο στην προηγούμενη σκέψη) ν. 
4446/2016, επιχειρήθηκε εκ νέου “αναμόρφωση” του Πτωχευτικού Κώδικα προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, 
“ενίσχυσης της εξυγιαντικής λειτουργίας του πτωχευτικού δικαίου για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, έτσι ώστε 
αυτό να μην αποτελεί καταστροφέα αξιών, αλλά ένα σύγχρονο εργαλείο αντιμετώπισης της εμπορικής 
αφερεγγυότητας, με έμφαση στην προληπτική του διάσταση και στην ανάγκη διάσωσης παραγωγικών 
πόρων, παράλληλα προς τη λειτουργία του ως συλλογική ικανοποίηση των δανειστών στην προκύπτουσα 
“κοινωνία ζημίας” με όρους ισότητας”, στο πλαίσιο δε αυτό ο νομοθέτης έκρινε, μεταξύ άλλων, αναγκαία την 
κατάργηση της διαδικασίας της “ειδικής εκκαθάρισης” [βλ. άρθρο 6 παρ. 14 του ν. 4446/2016], που είχε 
(τροποποιημένη) επανεισαχθεί με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 (δια του οποίου είχε, κατά τα 
προεκτεθέντα, προστεθεί άρθρο 106ια στον Πτωχευτικό Κώδικα), καθώς, κατά τα αναφερόμενα στην οικεία 
αιτιολογική έκθεση, η διαδικασία αυτή “είχε τύχει πενιχρής εφαρμογής και τελούσε σε συστηματική 
αναντιστοιχία με τις υπόλοιπες διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα [...], έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
συσχέτιση και ενδεχομένως η αφομοίωσή της από την απολύτως συναφή διαδικασία της ειδικής 
διαχείρισης του ν. 4307/2014” [βλ. ειδικότερα τα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)]. 
 
14. Επειδή, εν όψει (και) των εκτεθέντων στις προηγούμενες σκέψεις αναφορικά με την εξέλιξη και 
αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, προς τον σκοπό, μεταξύ άλλων, ενισχύσεως της εξυγιαντικής 
λειτουργίας του, προς όφελος και της εθνικής οικονομίας, οι μνημονευόμενες στη σκέψη 9 διατάξεις του 
άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα Φ.Π.Α., ερμηνευόμενες υπό το φως α) της θεμελιώδους αρχής που 
απορρέει από την οδηγία 2006/112/ΕΚ και έκφραση της οποίας αποτελεί και η διάταξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 90 αυτής, ότι η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα αντιπαροχή και 
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ότι, ως εκ τούτου, η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που 
εισέπραξε ο υποκείμενος στον φόρο [βλ. την παρατεθείσα στη σκέψη 8 απόφαση ΔΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 
2017, Enzo Di Maura, C-246/16, σκέψεις 13 και 14, καθώς και τις αποφάσεις της 26ης Ιανουαρίου 2012, 
Kraft Foods Polska, C-588/10, EU:C:2012:40, σκέψεις 26 και 27, της 15ης Μαΐου 2014, Almos 
Agrárkülkereskedelmi, C-337/13, EU:C:2014:328, σκέψη 22, της 12ης Οκτωβρίου 2017, Lombard Ingatlan 
Lízing, C-404/16, EU:C:2017:759, σκέψη 26, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, Boehringer Ingelheim Pharma, C-
462/16, EU:C:2017:1006, σκέψη 32, της 3ης Ιουλίου 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, σκέψη 
15 κ.ά.], ενώ, εξάλλου, παρέκκλιση από την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη βάση επιβολής του 
φόρου με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης (άρθρο 273 
της ίδιας οδηγίας) είναι επιτρεπτή μόνο στο απολύτως αναγκαίο βαθμό, ώστε τα λαμβανόμενα μέτρα να 
θίγουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους σκοπούς και τις αρχές της εν λόγω οδηγίας και να μη 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να διακυβεύεται η ουδετερότητα του Φ.Π.Α [βλ. τις προμνημονευθείσες 
αποφάσεις ΔΕΕ της 26ης Ιανουαρίου 2012, Kraft Foods Polska, C-588/10, σκέψη 28, της 15ης Μαΐου 2014, 
Almos Agrárkülkereskedelmi, C-337/13, σκέψη 38, της 12ης Οκτωβρίου 2017, Lombard Ingatlan Lízing, C-
404/16, σκέψη 43 κ.ά.], β) του σκοπού για τον οποίο παρέχεται η, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 90 
της ανωτέρω οδηγίας, ευχέρεια παρεκκλίσεως από το δικαίωμα μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου 
(που ισχύει μόνο στην περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος), ο οποίος, ειδικότερα, 
συνίσταται στο να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αντιμετωπίζουν -υπό τον όρο τηρήσεως των 
(θεμελιωδών στο δίκαιο της Ένωσης) αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας [βλ. την 
προμνημονευθείσα απόφαση ΔΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2017, Enzo Di Maura C-246/16, σκέψεις 25 και 28 
και τις εκεί παραπομπές]- τη συμφυή με τον οριστικό χαρακτήρα της μη πληρωμής αβεβαιότητα [απόφαση 
προμνημονευθείσα απόφαση ΔΕΕ της 12ης Οκτωβρίου 2017, Lombard Ingatlan Lízing, C-404/16, 
EU:C:2017:759, σκέψη 30 κ.ά.] και, συνεπώς, αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να βαίνει πέραν της εν λόγω 
αβεβαιότητας, ώστε να αποκλείεται εντελώς η διόρθωση της βάσης επιβολής του φόρου, καθόσον τέτοιο 
ενδεχόμενο θα αντέβαινε τόσο στις παραπάνω (θεμελιώδεις) αρχές όσο και προς την (θεμελιώδη στη 
νομοθεσία περί ΦΠΑ) αρχή της ουδετερότητας του φόρου, περαιτέρω δε θα διατάρασσε και τον σκοπό της 
φορολογικής εναρμόνισης που επιδιώκεται με την πιο πάνω οδηγία, καθιστώντας την παρέκκλιση μη 
δικαιολογημένη [βλ. τις προμνημονευθείσες αποφάσεις ΔΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2017, Enzo Di Maura C-
246/16,σκέψεις 23-28 και της 3ης Ιουλίου 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, σκέψη 18], 
εξακολουθούν να ισχύουν και να έχουν πεδίο εφαρμογής και μετά την, κατά τα ανωτέρω, κατάργηση των 
διατάξεων των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990, έχουν δε την έννοια ότι παρέχεται δικαίωμα μειώσεως 
της βάσης επιβολής του φόρου “λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος” σε κάθε περίπτωση 
όπου, μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων, ο υποκείμενος στον φόρο ευλόγως 
επικαλείται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην 
αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου του (πτώχευση, εξυγίανση, θέση σε 
ειδική διαχείριση), δεν θα εισπράξει την αντιπαροχή ή μέρος αυτής και ότι, συνεπώς, το χρέος δε θα 
εξοφληθεί, προσκομίζει δε στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή 
των διοικητικών δικαστηρίων, η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη χρονική διάρκεια της μη καταβολής, 
επιφυλασσομένης, ωστόσο, της δυνατότητας επανεκτιμήσεως της (κατά τα ανωτέρω μειωθείσας) βάσης 
επιβολής του φόρου προς το υψηλότερο, σε περίπτωση που υπάρξει μεταγενέστερη (εν όλω ή εν μέρει) 
καταβολή της αντιπαροχής. Τέτοια περίπτωση “ολικής ή μερικής μη πληρωμής της τιμής”, που δικαιολογεί 
την ανάλογη μείωση της βάσης επιβολής του Φ.Π.Α., συνιστά, κατ΄ αρχήν, και η επίκληση (και προσκόμιση 
ενώπιον της φορολογικής αρχής) από τον υποκείμενο στον φόρο της σύναψης, μετά τη διενέργεια των 
φορολογητέων πράξεων, συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ του αφερέγγυου οφειλέτη και των πιστωτών του, 
καταρτισθείσας υπό τους όρους του Πτωχευτικού Κώδικα και επικυρωθείσας από το πτωχευτικό 
δικαστήριο, με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. Και τούτο διότι 
η εν λόγω συμφωνία, η οποία, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, είναι δεσμευτική κατά νόμο για όλους τους 
πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν και τους οποίους, επομένως, εμποδίζει να 
ζητήσουν την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεών τους, συνιστά, κατ΄ αρχήν, επαρκή απόδειξη ότι η μη 
καταβολή του τμήματος των απαιτήσεων που υπόκεινται στην πραγματοποιηθείσα ρύθμιση (και συνεπώς, 
και η αντίστοιχη μη είσπραξη της σχετικής αντιπαροχής) είναι αρκούντως βέβαιη και μακροπρόθεσμη, 
παρέχοντας, έτσι, στον υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή αγαθών (ή πάροχο υπηρεσιών) τη δυνατότητα 
να ανακτήσει το συνολικό ποσό του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που κατέβαλε στη φορολογική αρχή για 
μη εξοφληθείσες απαιτήσεις· σε κάθε περίπτωση η ως άνω ερμηνεία ουδόλως παρεμποδίζει την, κατ΄ 
εφαρμογήν του μηχανισμού διακανονισμού των εκπτώσεων (άρθρα 184 επ. της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, βλ. 
και άρθρο 33 του κώδικα Φ.Π.Α.), δυνατότητα των φορολογικών αρχών να ενεργήσουν για την ανάκτηση 
του ΦΠΑ επί των εισροών που ο ως άνω αφερέγγυος οφειλέτης μπόρεσε ενδεχομένως να εκπέσει 
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προκειμένου για τις αυτές εμπορικές συναλλαγές (πρβλ. απόφαση ΔΕΕ της 22ας Φεβρουαρίου 2018, T-2, 
C-396/16, EU:C:2018:109, σκέψη 45). Αβασίμως, επομένως, το Δημόσιο, με την από 11.4.2018 έκθεση 
απόψεών του, καθώς και το από 18.10.2018 (εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας υποβληθέν) υπόμνημα 
αυτού, ισχυρίζεται τα αντίθετα και ειδικότερα ότι, μετά την κατάργηση των άρθρων 46 και 46α του ν. 
1892/1990, η διάταξη του άρθρου 19 παρ.5α του Κώδικα Φ.Π.Α. έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται μόνον στις 
περιπτώσεις υπαγωγής επιχείρησης “στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία”, κατά το [ήδη, 
άλλωστε, καταργηθέν] άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, διότι “η διαδικασία αυτή, παρά τις όποιες 
επιμέρους διαφοροποιήσεις, είναι αντίστοιχη της καταργηθείσας με το άρθρο 181 του ΠτΚ, εξυγιαντικής 
διαδικασίας εκκαθάρισης και ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990”. 
 
15. Επειδή, εξάλλου, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), οι διατάξεις του οποίου 
ισχύουν (και) για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. β αυτού), ορίζει στο άρθρο 53, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και το άρθρο 12 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) 
ότι «1. [...] 2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), 
καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής 
του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την 
επιστροφή εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από 
τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του 
προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται 
ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού. 3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται 
και δεν οφείλονται. 4. Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφαση του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων, 
καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.». Σύμφωνα δε με τη 
διάταξη του άρθρου 73 (πρώην άρθρο 67, αναριθμηθέν σε άρθρο 73 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015, Α΄ 
129) του ν. 4174/2013 «Ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις κατ’ ιδίαν διατάξεις», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 72 
(πρώην άρθρο 66, αναριθμηθέν σε άρθρο 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015) «Το άρθρο 53 παρ. 2 του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 
1.1.2014 και εφεξής». 
 
16. Επειδή, η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατά 
την οποία σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών φόρων καταβάλλονται στον 
φορολογούμενο τόκοι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, δεν αποκλείει, κατά την έννοιά της, 
και τις περιπτώσεις εκείνες όπου η καταβολή του φόρου καθίσταται εκ των υστέρων αχρεώστητη (πρβλ. 
ΣτΕ 913/1980), όπως όταν ο υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας [ο οποίος υποχρεούται κατ΄ 
αρχήν να καταβάλει το φόρο στο Δημόσιο, έστω και αν δεν έχει εισπράξει το τίμημα της συναλλαγής] 
επικαλείται και αποδεικνύει ότι συντρέχουν στην περίπτωσή του όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη 
μείωση της βάσης επιβολής του και, εντεύθεν, και για την επιστροφή σε αυτόν του υπερβάλλοντος ποσού 
φόρου, ο οποίος, ούτω, καθίσταται εκ των υστέρων αχρεώστητος, με αποτέλεσμα να γεννάται και στην 
περίπτωση αυτή παρεπόμενη αξίωσή του προς αποκατάσταση της ζημίας του από τη στέρηση της 
περιουσίας του, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη.  
 
17. Επειδή, εν όψει του μνημονευόμενου στη σκέψη 6 πραγματικού της κρινομένης υπόθεσης, καθώς και 
των γενομένων δεκτών στη σκέψη 14, για την έννοια των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 5α του ν. 
2859/2000, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη αρνητική πράξη της φορολογικής αρχής είναι μη 
νόμιμη και ακυρωτέα, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη προσφυγή, απορριπτομένων 
ως αβασίμων όλων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της καθ΄ ης Αρχής. Τούτο δε διότι οι ως άνω 
συνθήκες, τις οποίες επικαλέσθηκε και απέδειξε η προσφεύγουσα για την “οριστικότητα” της μη 
είσπραξης των απαιτήσεών της από τις ως άνω αντισυμβαλλόμενες της επιχειρήσεις, ήτοι η 
σύναψη, υπό τους όρους του άρθρου 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, των ως άνω συμφωνιών 
εξυγίανσης μεταξύ αυτών (αντισυμβαλλομένων της) και των πιστωτών τους, με αντικείμενο, μεταξύ 
άλλων, τη ρύθμιση και των δικών της απαιτήσεων κατ΄ αυτών (δια της μειώσεώς τους κατά 
ποσοστό 50%) και η συνακόλουθη επικύρωσή τους από το πτωχευτικό δικαστήριο, με συνέπεια οι 
συμφωνίες αυτές να δεσμεύουν κατά νόμο και την ίδια, συνιστούσαν περίπτωση αρκούντως 
βέβαιης και μακροπρόθεσμης μη καταβολής του οφειλομένου σ' αυτήν τιμήματος και, συνεπώς, το 
δικαίωμά της για μείωση της φορολογικής βάσης (και, εντεύθεν, μείωσης της οικείας φορολογικής 
οφειλής της) δεν μπορούσε να αποκλεισθεί. Για τον λόγο αυτό, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει 
δεκτή, να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη σιωπηρή απόρριψη της 
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………………… ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία 
ενσωματώθηκε η σιωπηρή απόρριψη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
……………………….. επιφύλαξης της προσφεύγουσας, να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα επιφύλαξη και να 
αναπεμφθεί η υπόθεση στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, προκειμένου ο Προϊστάμενός της, ασκώντας κατά νόμιμο 
τρόπο την εξουσία του, να ικανοποιήσει το αίτημα περί μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου της 
προσφεύγουσας, να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλομένου απ΄ αυτήν ποσού φόρου της 
προαναφερθείσας περιόδου, σύμφωνα με τα παραπάνω και να της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον 
πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο, εν όψει των γενομένων δεκτών στη σκέψη 16, πρέπει να της επιστραφεί 
νομιμοτόκως από της υποβολής της επιφύλαξης ………… και με εφαρμοστέο επιτόκιο εκείνο της παρ. 4 
του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 
 

Δ ι ά τ α ύ τ α 
 
Επιλύει, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό, τα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν 
του αναφορικά με το δικαίωμα του υποκειμένου σε φόρο προστιθέμενης αξίας προς μείωση της βάσης 
επιβολής του φόρου σε περιπτώσεις ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος από τον 
αντισυμβαλλόμενό του και την ερμηνεία του άρθρου 19 παρ. 5 α του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 
2859/2000 Κώδικα Φ.Π.Α.. 
 
Κρατεί, δικάζει και δέχεται την προσφυγή. 
 
Δέχεται τις παρεμβάσεις. 
 
Ακυρώνει τη σιωπηρή απόρριψη της ………………………..  ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας 
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, στην οποία ενσωματώθηκε η σιωπηρή απόρριψη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ΦΑΕ 
Αθηνών της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ………………………. επιφύλαξης της προσφεύγουσας επί της 
……………………… δήλωσης ΦΠΑ, φορολογικής περιόδου μηνός ………………, κατά τα αναφερόμενα στο 
σκεπτικό. 
 
Δέχεται την ανωτέρω επιφύλαξη.  
 
Αναπέμπει την υπόθεση στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό, προκειμένου ο 
Προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής να ικανοποιήσει το αίτημα περί μειώσεως της βάσης επιβολής του 
φόρου της προσφεύγουσας, να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλομένου απ΄ αυτήν ποσού φόρου και να 
της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο, νομιμοτόκως, από την υποβολή της επιφύλαξης.  
 
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. 
 
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της προσφεύγουσας, η οποία ανέρχεται σε ……….. ευρώ. 
 
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 2018 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια 
συνεδρίαση της 20ής Φεβρουαρίου 2019. 
 

Η Πρόεδρος του Β´ Τμήματος 
Ε. Σάρπ 

 
Η Γραμματέας  
Α. Ζυγουρίτσα 
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IV. ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) 
 

Δ3(α)οικ.82331/2019 
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων.  
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΦΕΚ Β 4274/22/11/2019)  
 
Έχοντας υπόψη: 
A. Τις διατάξεις 
1. Της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’172) «Περί της εμπορίας εν γένει των 
φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων», όπως ισχύει και της παραγράφου 5 του άρθρου 
17 του ν.δ. 96/1973 (Α’172) «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) «Κύρωση: α) της από 
25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου 
διαμονής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, 
Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και άλλες διατάξεις», 
2. του άρθρου 19 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 
ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις», 
3. της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α’ 261) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών» , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του ν. 
4583/2018 (Α’212) 
«Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά 
με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 10 του άρθρου 22 του ν. 
4213/2013 (Α’261) 
«Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών», 
4. του ν. 1316/1983 (Α’ 3) «Ίδρυση, οργάνωση και Αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και 
τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις., όπως ισχύει, 
5. του π.δ. 142/1989 (Α’ 68) «Οργανισμός Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων», 
6. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει, 
7. του ν. 3918/2011 (Α’31), «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
8. του ν. 4052/2012 (Α’ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 
Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονομίας» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει», 
9. του άρθρου 49 του ν. 4486/2017 (Α’115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», 
10. του άρθρου 259 παρ. 3 του ν. 4512/2018 (Α’5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», 
11. του ν. 4600/2019 (Α’43) «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, 
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις», 
12. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», 
13. του π.δ. 121/2017 (Α’148), «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει, 
14. του π.δ. 83/2019 (Α’121), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», 
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15. της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας (Β’ 1049), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς 
την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού 
κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και, 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011), 
16. την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν 
τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα 
πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας. 
B. Το με αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ.82143/22-11-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του προϋπολογισμού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εξισορροπηθεί, πλήρως, από την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 
(clawback) (ν. 4549/2018, ΦΕΚ 105 Α’) , αποφασίζει: 
  

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων 
 

Άρθρο 1 Σκοπός 
 
Με την παρούσα υπουργική απόφαση θεσπίζονται τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα διατάξεις 
σχετικά με τους κανόνες και τη διαδικασία τιμολόγησης των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ελληνική 
επικράτεια. 
  

Άρθρο 2 Ορισμοί 
 
Αποκλειστικά και περιοριστικά για τους σκοπούς της παρούσας νοείται: 
 
1. Ως φάρμακο αναφοράς: κάθε φάρμακο που εγκρίνεται, δυνάμει του άρθρου 7 της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29.4.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1049), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτής. Ο 
χαρακτηρισμός ενός φαρμάκου ως φαρμάκου αναφοράς εντός περιόδου προστασίας των δεδομένων του, 
ως φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του, ως γενοσήμου 
φαρμάκου, ως υβριδικού φαρμάκου, ως βιολογικού φαρμάκου, ως βιοομοειδούς φαρμάκου, ως ορφανού 
φαρμάκου, ως φαρμάκου καθιερωμένης ιατρικής χρήσης ή ως σταθερού συνδυασμού φαρμάκων, γίνεται 
από τον Ε.Ο.Φ., χρησιμοποιώντας τη νομική βάση σύμφωνα με την οποία χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας 
του. 
 
2. Ως αποζημιούμενα φάρμακα: τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αποζημιώνονται από τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) 
 
3. Ως μη αποζημιούμενα φάρμακα: τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που δεν αποζημιώνονται από τους 
Φ.Κ.Α. 
 
4. Ως ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory): η τιμή πώλησης φαρμάκων από τους Κατόχους 
Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) προς τους χονδρεμπόρους και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσης. Η ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού υπολογίζεται με βάση την ανώτατη χονδρική τιμή 
πώλησης, μειωμένη α) για τα αποζημιούμενα φάρμακα με τιμή έως 200,00€ κατά 4,67% και με τιμή ίση ή 
μεγαλύτερη των 200,01€ κατά 1,48% και β) για τα μη αποζημιούμενα φάρμακα μειωμένη κατά 5,12%. 
 
5. Ως ανώτατη χονδρική τιμή πώλησης: η τιμή πώλησης φαρμάκων προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή 
περιλαμβάνεται το ποσοστό μικτού κέρδους του κατόχου αδείας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, το οποίο 
υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στις 
διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας. 
 
6. Ως ανώτατη λιανική τιμή πώλησης: η τιμή πώλησης φαρμάκων από τα φαρμακεία προς τους πολίτες και 
καθορίζεται από την ανώτατη χονδρική τιμή πώλησης, προσθέτοντας το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου, 
όπως προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 
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7. Ως ανώτατη νοσοκομειακή τιμή πώλησης: η τιμή πώλησης φαρμάκων από τους ΚΑΚ προς το δημόσιο, 
τα δημόσια νοσοκομεία, τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας, τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), και τις ιδιωτικές κλινικές. Η ανώτατη 
νοσοκομειακή τιμή πώλησης καθορίζεται με βάση την ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού μειωμένη κατά 
8,74%. 
 

Άρθρο 3 
Διοικητική διαδικασία τιμολόγησης και ανατιμολόγησης - Προϋποθέσεις ένταξης στο δελτίο τιμών 

 
1. Η τιμολόγηση κάθε φαρμάκου γίνεται με αίτηση του ΚΑΚ στο Τμήμα Τιμολόγησης του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου από τον 
Ε.Ο.Φ (εθνική, αμοιβαία, αποκεντρωμένη διαδικασία), ή στην περίπτωση φαρμάκου που έχει λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με την κεντρική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 726/2004, μετά 
από τη χορήγηση από τον Οργανισμό του εννεαψήφιου κωδικού Ε.Ο.Φ., όπως προκύπτει από τη σχετική 
βεβαίωση του Οργανισμού. 
 
2. Για την τιμολόγηση του φαρμάκου ο ΚΑΚ προσκομίζει υποχρεωτικά:  
α) Το όνομα ή την εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση κατοικίας, την έδρα του αιτούντος ΚΑΚ,  
β) Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου, από τα οποία προκύπτουν:  
i) η κατ’ άρθρο 2 περ. 23 της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης ονομασία του,  
ii) η δραστική ουσία του,  
iii) η κατ’ άρθρο 2 περ. 25 της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης περιεκτικότητά του,  
iv) η φαρμακοτεχνική μορφή του,  
v) η συσκευασία του,  
vi) η κατάταξή του, σύμφωνα με το σύστημα Ανατομικής θεραπευτικής Χημικής Κατηγοριοποίησης 
(Anatomic Therapeutic Chemical Classification ATC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.),  
γ) την/τις τιμή(ές) που έχει λάβει στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.  
Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης, ο ΚΑΚ συνυποβάλλει υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία και έγγραφα 
που απαιτούνται ανάλογα με το καθεστώς τιμολόγησης στο οποίο υπάγεται το φάρμακο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας. 
 
3. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης της παρ. 1, δεν πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις από 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’172), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) και από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας για την 
τιμολόγησή του για πρώτη φορά, η αίτηση τιμολόγησης απορρίπτεται. Η υποβολή ενώπιον του Ε.Ο.Φ. 
μεταγενέστερης αίτησης για πρώτη τιμολόγηση του ίδιου φαρμάκου συνιστά νέα αίτηση και ο ΚΑΚ 
υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της 
παρούσας και να καταβάλει το εκάστοτε προβλεπόμενο από σχετικές διατάξεις παράβολο. 
 
4. Οι αιτήσεις τιμολόγησης φαρμάκων κατατίθενται υποχρεωτικά στο Γενικό Πρωτόκολλο Ε.Ο.Φ και 
μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, όπως ορίζεται από σχετικές ανακοινώσεις του οργανισμού. Η 
διαδικασία της υποβολής των αιτημάτων τιμολόγησης μπορεί να τροποποιείται με κανονιστικές εγκυκλίους 
του Προέδρου Ε.Ο.Φ. που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οργανισμού. 
 
5. Η διαδικασία της πρώτης τιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς, των βιο-ομοειδών και των υβριδικών 
φαρμάκων ενεργείται και ολοκληρώνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του αιτήματος 
τιμολόγησης από τον ΚΑΚ. Η διαδικασία της πρώτης τιμολόγησης γενοσήμου φαρμάκου ενεργείται και 
ολοκληρώνεται εντός (30) τριάντα ημερών από την υποβολή του αιτήματος τιμολόγησης από τον ΚΑΚ. Εάν 
τα στοιχεία που υποβάλλονται με την ανωτέρω αίτηση είναι ελλιπή ή απρόσφορα, ο Ε.Ο.Φ. γνωστοποιεί 
αμελλητί στον αιτούντα τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, και η προθεσμία ξεκινά από την υποβολή από τον 
αιτούντα του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων. 
 
6. Οι τιμές όλων των φαρμάκων αναθεωρούνται μία (1) φορά ανά έτος και το Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών 
Φαρμάκων εκδίδεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 
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7. Φάρμακα αναφοράς τα οποία έχουν λάβει τιμή και για τα οποία λήγει η περίοδος προστασίας των 
δεδομένων τους τιμολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας και η τιμή τους 
περιλαμβάνεται στο αμέσως επόμενο δελτίο τιμών νέων φαρμάκων. 
 
8. Οι ανώτατες τιμές λιανικής, χονδρικής, νοσοκομειακής πώλησης, οι τιμές παραγωγού (exfactory) και οι 
τιμές κάθε άλλης ειδικής πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων καθορίζονται με Δελτία Τιμών, που 
εκδίδει ο Υπουργός Υγείας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ. 
Ο Ε.Ο.Φ. πριν την διατύπωση της πρότασής του προς τον Υπουργό Υγείας αναρτά στην ιστοσελίδα του το 
προτεινόμενο δελτίο τιμών. Κάθε ΚΑΚ φαρμάκου που περιλαμβάνεται στην αναρτηθείσα πρόταση δελτίου 
τιμών μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις ιδίως ως προς την ύπαρξη πρόδηλου σφάλματος προσδιορισμού 
της τιμής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα της ανωτέρω ανάρτησης. Ο Ε.Ο.Φ. αποδέχεται ή απορρίπτει τις παρατηρήσεις και τελικώς 
διαμορφώνει και υποβάλει την γνώμη του προς τον Υπουργό Υγείας. 
 
9. Τα δελτία τιμών τίθενται σε ισχύ την επόμενη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας, εκτός αν στο δελτίο τιμών ορίζεται μεταγενέστερα η έναρξη ισχύος τους, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες μετά την ανάρτηση. Η υπουργική απόφαση περιέχει 
όλες τις σχετικές τιμές, ενώ η ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας περιέχει μόνο την τιμή παραγωγού, την 
χονδρική και την λιανική τιμή των φαρμάκων. Η Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας διαθέτει την 
εκάστοτε επικαιροποιημένη λίστα με τις νοσοκομειακές τιμές για χρήση από υπηρεσίες και φορείς του 
Δημόσιου Τομέα. 
 
10. Κάθε ΚΑΚ φαρμάκου που περιελήφθη στο δελτίο τιμών μπορεί να υποβάλει ενώπιον του Υπουργού 
Υγείας ένσταση κατά του δημοσιευμένου δελτίου τιμών εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, 
η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης του εν λόγω δελτίου τιμών στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Υγείας. Η ένσταση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ενώπιον του Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας που αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Ε.Ο.Φ., απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές 
οι ενστάσεις και εκδίδεται τροποποιημένο δελτίο τιμών, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Υγείας και ισχύει από την ημερομηνία της ανάρτησής του. 
 
11. Στις περιπτώσεις που ο ΚΑΚ υποβάλλει αντιρρήσεις ή ενστάσεις, ως άνω ορίζεται, και εφόσον 
πρόκειται για φάρμακα για τα οποία προβλέπεται ο καθορισμός της τιμής τους με βάση τον μέσο όρο των 
δύο (2) χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, μόνα παραδεκτώς 
προσκομιζόμενα στοιχεία, τα οποία και μόνο εξετάζονται, είναι τα στοιχεία που βεβαιώνουν την τιμή του 
φαρμάκου, το είδος της τιμής (τιμή παραγωγού, χονδρική, λιανική), τους επίσημους απομειωτές και την 
ημερομηνία ισχύος της διαθέσιμης τιμής, και τα οποία είτε αντλούνται από επίσημους ιστότοπους των 
καθ’ύλην αρμόδιων φορέων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, είτε αναφέρονται σε πρωτότυπες 
επιστολές των καθ’ύλην αρμόδιων φορέων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης επίσημα μεταφρασμένα 
από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Δικηγόρο. Άλλα έγγραφα στοιχεία (π.χ. στοιχεία από συνδρομητικές 
σελίδες, τιμολόγια πώλησης, αλληλογραφία ΚΑΚ), πέραν όσων ορίζονται αυστηρά και περιοριστικά στο 
ανωτέρω εδάφιο δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται. 
 
12. Για λόγους εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς και για την απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ασθενών στα νέα φάρμακα, μπορεί να εκδίδεται Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων, το οποίο έχει 
προετοιμαστεί αρμοδίως από τον Ε.Ο.Φ. σε προγενέστερο χρόνο, ταυτόχρονα με το ετήσιο Δελτίο 
Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων, παρότι οι τιμές παραγωγού έχουν υπολογιστεί ετεροχρονισμένα. 
 
13. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι προθεσμίες των παρ. 5 και 6 μπορούν να παραταθούν με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Φ. 
 
14. Οι διοικητικές μεταβολές που αφορούν στην επικαιροποίηση των στοιχείων της αδείας κυκλοφορίας των 
φαρμάκων (π.χ. αλλαγή ΚΑΚ, αλλαγή κωδικού, αλλαγή της εμπορικής ονομασίας, αλλαγή του τρόπου 
διάθεσης κλπ.) ενσωματώνονται στα αμέσως επόμενα δελτία τιμών νέων φαρμάκων και στο δελτίο 
ανατιμολόγησης. 
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15. Ο ΚΑΚ φαρμάκου μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή του φαρμάκου από το δελτίο τιμών στο οποίο έχει 
συμπεριληφθεί, μόνο εφόσον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης έχει 
γνωστοποιήσει εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Φ. τη διακοπή της κυκλοφορίας του 
συγκεκριμένου προϊόντος, αποδεικνυόμενης της εν λόγω έγγραφης γνωστοποίησης με σχετική βεβαίωση 
του Οργανισμού. Μετά τη διαγραφή του φαρμάκου από το δελτίο τιμών, ο ΚΑΚ έχει δικαίωμα να αιτηθεί την 
τιμολόγηση του ιδίου εννεαψήφιου μετά την πάροδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών. 
 
16. Δεν αναθεωρούνται και δεν περιλαμβάνονται σε Δελτία Τιμών τα φάρμακα που δεν πραγματοποίησαν 
πωλήσεις κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αναθεώρησης 
των τιμών ή δεν έχουν πωλήσεις για τρία συνεχή έτη μετά την πρώτη τιμολόγησή τους, ανεξάρτητα από το 
αν έχει ανακληθεί (ή όχι) η άδεια κυκλοφορίας τους με διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Φ., ως ορίζεται από τις 
διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 40 της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης. Με 
τον όρο «πωλήσεις» νοούνται και οι εξαγωγές που πραγματοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος 
των τριών (3) ετών ως ανωτέρω ορίζεται, οι οποίες αποδεικνύονται αποκλειστικά από τα στοιχεία 
εξαγωγών που υποβάλει ο ΚΑΚ στη οικεία βάση δεδομένων που τηρείται στον Οργανισμό. 
 
17. Εφόσον, εξαιρετικά και για λόγους δημόσιας υγείας εξαιρείται από την ανάκληση η άδεια κυκλοφορίας 
φαρμάκου που υπάγεται στην κατηγορία του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη της 
παρ. 6 του άρθρου 40 της ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, ο ΚΑΚ μπορεί να αιτηθεί 
την τιμολόγηση του φαρμάκου, προκειμένου η τιμή του να περιληφθεί στο αμέσως επόμενο (της αίτησής 
του) δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η αίτηση του 
προηγούμενου εδαφίου συνιστά αίτηση για την τιμολόγηση νέου φαρμάκου, και ο ΚΑΚ υποχρεούται να 
υποβάλει όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρούσας και να καταβάλει το 
εκάστοτε προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις παράβολο. 
 

Άρθρο 4 
Μεθοδολογία Τιμολόγησης και Ανατιμολόγησης 

 
1. Για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων με βάση τιμές των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, το 
Τμήμα Τιμολόγησης Ε.Ο.Φ. ερευνά τις τιμές σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης με τη χρήση της βάσης 
δεδομένων EURIPID, καθώς και των επίσημων στοιχείων που αναρτώνται από τους καθ’ύλην αρμόδιους 
φορείς κάθε κράτους-μέλους της Ευρωζώνης. Στην έρευνα αναζητείται κάθε διαθέσιμη τιμή (τιμή 
παραγωγού, χονδρική, λιανική) που αφορά τον 9ψήφιο κωδικό του φαρμάκου ή διαφορετικές συσκευασίες 
του ιδίου φαρμάκου ή αντίστοιχου από άποψη συσκευασίας ή/και περιεκτικότητας φαρμάκου. 
 
2. Η ημερομηνία άντλησης τιμών από τη βάση δεδομένων EURIPID για τις διαδικασίες τιμολόγησης νέων 
φαρμάκων και ανατιμολόγησης ανακοινώνεται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Φ. κατά την έναρξη 
της κάθε διαδικασίας και δεν μπορεί να απέχει πέραν των τριών μηνών από την εκτιμώμενη ημερομηνία 
ανάρτησης του δελτίου τιμών. Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου 
για την τιμολόγηση νέων φαρμάκων, δεδομένα τιμών άλλων κρατών μελών της Ευρωζώνης μπορούν να 
αντληθούν έως και την ημερομηνία αξιολόγησης των τιμών από το Τμήμα Τιμολόγησης Ε.Ο.Φ. 
 
3. Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται ως Δήλωση, με όλες τις αντίστοιχες πληροφορίες, 
στα Φύλλα Έρευνας Στοιχείων και Τιμών. Το Φύλλο Έρευνας Στοιχείων και Τιμών Φαρμάκων 
συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται από τον ΚΑΚ και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε 
περιπτώσεις υποβολής λανθασμένων στοιχείων ή σε περίπτωση απόκρυψης Στοιχείων επιβάλλεται από 
τον Υπουργό Υγείας πρόστιμο, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 (Α’ 272). 
Η κατάθεση αιτήσεων, ερωτημάτων, φύλλων έρευνας στοιχείων και τιμών, καθώς και κάθε άλλη 
επικοινωνία των ΚΑΚ με το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων Ε.Ο.Φ. στο πλαίσιο της διαδικασίας 
τιμολόγησης/ανατιμολόγησης γίνεται ηλεκτρονικά, ως ορίζεται από τις σχετικές ανακοινώσεις που 
αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού. 
 
4. Για την τιμολόγηση νέων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, απαιτείται, πριν 
από την τιμολόγησή τους, ταξινόμηση αυτών από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 (Α’5), σε: α) εν δυνάμει αποζημιούμενα φάρμακα 
και β) μη αποζημιούμενα φάρμακα. 
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5. Προκειμένου για τα μη αποζημιούμενα φάρμακα εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες και η ίδια μεθοδολογία 
τιμολόγησης με τα εν δυνάμει αποζημιούμενα φάρμακα. Τα μη αποζημιούμενα φάρμακα δεν 
ανατιμολογούνται. 
 
6. Τα παράγωγα αίματος και τα εμβόλια εξαιρούνται της ανατιμολόγησης για λόγους προάσπισης της 
δημόσιας υγείας και διασφάλισης της επάρκειας των εν λόγω φαρμάκων για τις ανάγκες των ασθενών. 
 
7. Για τα φάρμακα που δεν υπόκεινται σε ανατιμολόγηση, η χονδρική τιμή πώλησης, η λιανική τιμή 
πώλησης και η νοσοκομειακή τιμή πώλησης επαναϋπολογίζονται σε κάθε ανατιμολόγηση από την τιμή 
παραγωγού, η οποία παραμένει σταθερή. 
Για τα φάρμακα που υπόκεινται σε ανατιμολόγηση, οι διαδικασίες υπολογισμού ξεκινούν είτε από την τιμή 
παραγωγού, είτε από τη χονδρική τιμή. 
 
8. Αν μετά από αίτηση του ΚΑΚ, το φάρμακο που είχε κατηγοριοποιηθεί ως μη αποζημιούμενο ενταχθεί 
στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας που διέπουν την αναθεώρηση των τιμών των αποζημιούμενων 
φαρμάκων. 
 
9. Οι λιανικές τιμές των φαρμάκων που μεταπίπτουν από την κατηγορία των συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων με σχετικές αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. ή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της 
Γ5(α)οικ.38152/2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’1761). Φάρμακα που μεταπίπτουν από την 
κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην κατηγορία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Ε.Ο.Φ. ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων υπόκεινται 
αυτοδικαίως στις διατάξεις της παρούσας. 
 
10. Για τους σκοπούς της τιμολόγησης, οι διάφορες στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές που λαμβάνονται 
από το στόμα και είναι άμεσης απελευθέρωσης, θεωρούνται ως μία και η αυτή φαρμακοτεχνική μορφή. 
 
11. Σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την απρόσκοπτη διάθεση των φαρμάκων και 
την προστασία της δημόσιας υγείας και των ασθενών, ο Ε.Ο.Φ. μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένες 
προτάσεις για την εφαρμογή ειδικών κριτηρίων, προκειμένου να τιμολογηθούν με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
 
12. Οι ΚΑΚ μπορούν ζητούν οικειοθελείς μειώσεις τιμών μετά τη δημοσίευση του δελτίου τιμών γενικής 
ανατιμολόγησης τιμών φαρμάκων με αίτησή τους στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας εντός 5 
ημερών από τη δημοσίευση του Δελτίου. Οι μειώσεις των τιμών γίνονται δεκτές με την έκδοση 
τροποποιητικού δελτίου τιμών εντός 15 ημερών από τη λήξη της πενθήμερης προθεσμίας για την υποβολή 
σχετικών αιτήσεων. Επιπλέον οι ΚΑΚ δικαιούνται άπαξ ετησίως να αιτηθούν μείωση των δημοσιευμένων σε 
δελτία τιμών των προϊόντων τους στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες γίνονται 
δεκτές με την έκδοση συμπληρωματικών δελτίων τιμών φαρμάκων εντός 15 ημερών από την υποβολή της 
αίτησης. 
Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων αναφοράς δύναται να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές με όριο τη 
τιμή των αντίστοιχων γενοσήμων φαρμάκων της ίδιας δραστικής όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την 
παρ.1 του άρθρου 10 της παρούσης. 
Οι εθελούσιες αυτές μειώσεις τιμών δεν επηρεάζουν τις τιμές των αντίστοιχων γενοσήμων φαρμάκων. Η 
αίτηση μείωσης τιμής απαιτεί την υποβολή των εγγράφων όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 5 
Ποσοστά Κέρδους 

 
1. Για τους Χονδρέμπορους το ποσοστό Μικτού Κέρδους (markup) καθορίζεται ως εξής:  
α) για τα συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα φάρμακα, ως ποσοστό 5,4% επί της ανώτατης καθαρής 
τιμής παραγωγού,  
β) για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα και εν δυνάμει αποζημιούμενα φάρμακα, ως ποσοστό 4,9% 
επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι έως 200,00 €,  
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γ) για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα φάρμακα και εν δυνάμει αποζημιούμενα, ως ποσοστό 1,5% 
επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 200,01€. 
 
2. Για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους (markup) καθορίζεται ως εξής:  
α) για τα συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα φάρμακα, ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής 
πώλησης,  
β) για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα και εν δυνάμει αποζημιούμενα φάρμακα, σύμφωνα με τον 
κάτωθι πίνακα: Χονδρική Τιμή (€) Ποσοστό Μικτού Κέρδους (markup) Φαρμακείου (%) 0-50,00 30,00% 
50,01-100 20,00% 100,01 -150 16,00% 150,01-200 14,00% 200,01-300 12,00% 300,01- 400 10,00% 
400,01-500 9,00% 500,01-600 8,00% 600,01- 700 7,00% 700,01-800 6,50% 800,01-900 6,00% 900,01 - 
1.000 5,50% 1.000,01 -1.250 5,00% 1.250,01-1.500 4,25% 1.500,01 -1.750 3,75% 1.750,01 – 2.000 
3.,25% 2.000,01 – 2.250 3,00% 2.250,01-2.500 2,75% 2.500,01 – 2.750 2,50% 2.750,01 – 3.000 2,25% 
>3.000 2,00%. 
 
3. Τα ανωτέρω ποσοστά μικτού κέρδους αφορούν στα αποζημιούμενα φάρμακα που χορηγούνται από τα 
ιδιωτικά φαρμακεία, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 
(Α’ 6). Όταν τα φάρμακα αυτά διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία και δεν καλύπτει την σχετική δαπάνη ο 
ΕΟΠΥΥ ή άλλος δημόσιος φορέας, το κέρδος του φαρμακοποιού καθορίζεται σύμφωνα με τα ποσοστά τού 
ως άνω πίνακα. 
 

Άρθρο 6 
Κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας 

των δεδομένων του (on patent) 
 
1. Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων του απαιτείται να έχει λάβει τιμή η συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και 
συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός Ε.Ο.Φ.), σε τουλάχιστον τρία (3) κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Τα 
ορφανά φάρμακα τιμολογούνται ακόμη και εάν διατίθενται τιμές σε δύο (2) μόνο κράτη-μέλη της 
Ευρωζώνης. 
 
2. Η ανώτατη τιμή παραγωγού (ex-factory), των φαρμάκων αναφοράς υπό καθεστώς προστασίας ορίζεται 
ως ο μέσος όρος των 2 χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Για την 
ανεύρεση τιμής εφαρμόζονται οι κανόνες και η μεθοδολογία των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας. 
Στην περίπτωση που οι τιμές που ανευρίσκονται είναι ίδιες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που έχει 
βρεθεί τιμή, το φάρμακο λαμβάνει την τιμή αυτή, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της παρ. 1. 
 
3. Κατά την ανατιμολόγηση φαρμάκου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) ορίζεται ομοίως με τους κανόνες και τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζονται κατά την πρώτη τιμολόγησή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Στην περίπτωση 
που υφίσταται διαθέσιμη τιμή σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό Ε.Ο.Φ. 
του φαρμάκου γίνεται αναγωγή στην πλησιέστερη συσκευασία ή/και περιεκτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 
15 της παρούσης και επιλέγεται ο μέσος όρος των δύο αυτών τιμών. Στην περίπτωση που δεν υφίστανται 
επίσημες διαθέσιμες τιμές στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό του φαρμάκου, η 
τιμή του συγκεκριμένου φαρμάκου ορίζεται με αναγωγή σε διαφορετική συσκευασία ή/και περιεκτικότητα. 
 
4. Η τιμή φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων του μειώνεται στη πρώτη 
ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσης σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως 
προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών είναι υψηλότερη 
του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, και με 
κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της 
Ευρωζώνης. Φάρμακα αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους με Κόστος 
Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων 
αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους των οποίων το Κόστος Ημερήσιας 
Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό. 
 
5. Η τιμή φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων του δεν αυξάνεται στην 
πρώτη ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσης. 
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Άρθρο 7 
Κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου 

προστασίας των δεδομένων τους (off-patent) 
 
1. Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων του απαιτείται να έχει λάβει τιμή, η συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και 
συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός Ε.Ο.Φ.), σε τουλάχιστον τρία (3) κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. 
 
2. Η ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου 
προστασίας των δεδομένων του, δηλαδή μετά την τεκμηριωμένη λήξη της προβλεπόμενης δεκαετούς ή 
ενδεχομένως ενδεκαετούς περιόδου προστασίας των δεδομένων του, σύμφωνα με τα ειδικώς 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του δεύτερου και του τέταρτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 11 της 
Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης ορίζεται ως ο μέσος όρος (ΜΟ) των δύο (2) 
χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης του ιδίου φαρμάκου, ως προς τη 
δραστική ουσία, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την περιεκτικότητα και τη συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός 
Ε.Ο.Φ.). Για την ανεύρεση τιμής εφαρμόζονται οι κανόνες και η μεθοδολογία των διατάξεων του άρθρου 4 
της παρούσας. Στην περίπτωση που οι τιμές που ανευρίσκονται είναι ίδιες σε όλες τις χώρες της 
Ευρωζώνης που έχει βρεθεί τιμή, το φάρμακο λαμβάνει την τιμή αυτή, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση 
της παρ.1. 
 
3. Κατά την ανατιμολόγηση φαρμάκου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) ορίζεται ομοίως με τους κανόνες και τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζονται κατά την πρώτη τιμολόγησή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Στην περίπτωση 
που υφίσταται διαθέσιμη τιμή σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό Ε.Ο.Φ. 
του φαρμάκου για την επιλογή της δεύτερης χαμηλότερης τιμής γίνεται αναγωγή στην πλησιέστερη 
συσκευασία ή/και περιεκτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης και επιλέγεται ο μέσος όρος των 
δύο αυτών τιμών. Στην περίπτωση που δεν υφίστανται επίσημες διαθέσιμες τιμές στα κράτημέλη της 
Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό του φαρμάκου, η τιμή του συγκεκριμένου φαρμάκου ορίζεται με 
αναγωγή σε διαφορετική συσκευασία ή/και περιεκτικότητα. 
 
4. Η τιμή φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του μειώνεται στη 
πρώτη ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσης σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του 
αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι 
υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, 
και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της 
Ευρωζώνης. Φάρμακα αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους με Κόστος 
Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων 
αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους των οποίων το Κόστος Ημερήσιας 
Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό. 
 
5. Η τιμή των φαρμάκου μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του δεν αυξάνεται στην 
πρώτη ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσης. 
 

Άρθρο 8 
Κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων καθιερωμένης ιατρικής χρήσης 

 
1. Η ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) φαρμάκων, που οι δραστικές τους ουσίες έχουν 
καθιερωμένη ιατρική χρήση στην κοινότητα τουλάχιστον για δέκα χρόνια, με αναγνωρισμένη 
αποτελεσματικότητα και αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας, και τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 της της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζεται με την κατ’ άρθρο 
15 αναγωγή σε άλλα ήδη τιμολογημένα παρεμφερούς φαρμακοτεχνικής μορφής και ίδιας δραστικής ουσίας 
φάρμακα. Εάν δεν υφίσταται τέτοια διαθέσιμη τιμή, λαμβάνουν τιμή σύμφωνα με το μέσο όρο (ΜΟ) των δύο 
(2) χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης του ιδίου φαρμάκου, είτε άλλων 
παρεμφερών ως προς τη δραστική ουσία, τη φαρμακοτεχνική μορφή. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη 
διαθέσιμη τιμή λαμβάνουν την διαθέσιμη τιμή σε ένα κράτος μέλος. 
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2. Η τιμή των ως άνω φαρμάκων μειώνεται σε κάθε ανατιμολόγηση σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του 
αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι 
υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, 
και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της 
Ευρωζώνης. Φάρμακα καθιερωμένης ιατρικής χρήσης με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο 
των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων καθιερωμένης ιατρικής χρήσης των οποίων 
το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ 
μειώνονται μέχρι το όριο αυτό. 
 
3. Η τιμή των ως άνω φαρμάκων δεν αυξάνεται στην πρώτη ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος 
της παρούσης. 
 

Άρθρο 9 
Κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων συνδυασμών δραστικών ουσιών 

 
1. Κατά την πρώτη τιμολόγηση φαρμάκων συνδυασμών γνωστών δραστικών ουσιών απαιτείται να έχει 
λάβει τιμή, η συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός 
Ε.Ο.Φ.), σε τουλάχιστον τρία (3) κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-
factory) ορίζεται ως ο μέσος όρος (ΜΟ) των δύο (2) χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα κράτη-μέλη της 
Ευρωζώνης του ιδίου φαρμάκου, ως προς τις δραστικές ουσίες, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την 
περιεκτικότητα και τη συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός Ε.Ο.Φ.). Για την ανεύρεση τιμής εφαρμόζονται οι 
κανόνες και η μεθοδολογία των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας. Στην περίπτωση που οι τιμές που 
ανευρίσκονται είναι ίδιες σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης που έχει βρεθεί τιμή, το φάρμακο λαμβάνει την 
τιμή αυτή, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της παρ. 1. 
 
2. Κατά την ανατιμολόγηση φαρμάκου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) ορίζεται ομοίως με τους κανόνες και τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζονται κατά την πρώτη τιμολόγησή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Στην περίπτωση 
που υφίσταται διαθέσιμη τιμή σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό Ε.Ο.Φ. 
του φαρμάκου για την επιλογή της δεύτερης χαμηλότερης τιμής γίνεται αναγωγή στην πλησιέστερη 
συσκευασία η/και περιεκτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης, και επιλέγεται ο μέσος όρος των 
δύο αυτών τιμών. 
Για τις διαφορετικές συσκευασίες ή περιεκτικότητες φαρμάκου ίδιας φαρμακοτεχνικής μορφής ανευρίσκεται 
η τιμή με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. 
 
3. Η τιμή των φαρμάκων συνδυασμών γνωστών δραστικών ουσιών μειώνεται στην πρώτη ανατιμολόγηση 
μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσης σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου 
δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή τους στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του μέσου όρου 
των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο τον 
μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. 
Φάρμακα συνδυασμών δραστικών ουσιών με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 
ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων συνδυασμών δραστικών ουσιών των οποίων το 
Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται 
μέχρι το όριο αυτό. 
 
4. Η τιμή των φαρμάκων συνδυασμών γνωστών δραστικών ουσιών δεν αυξάνεται στην πρώτη 
ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης. 
 

Άρθρο 10 
Κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης γενοσήμων φαρμάκων 

 
1. Η τιμή γενοσήμων φαρμάκων ορίζεται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων αναφοράς, όπως 
αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης. Στην περίπτωση που η 
συσκευασία ή η περιεκτικότητα του γενοσήμου είναι διαφορετική από αυτήν του προϊόντος αναφοράς 
γίνεται αναγωγή σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης. 
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2. Γενόσημα φάρμακα για τα οποία δεν υφίσταται προϊόν αναφοράς στην Ελλάδα και δεν υπάρχει άλλο ίδιο 
γενόσημο στην ελληνική αγορά τιμολογούνται στο 65% της τιμής του προϊόντος αναφοράς στα κράτη-μέλη 
της Ευρωζώνης, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης. Στην 
περίπτωση που η συσκευασία ή/και η περιεκτικότητα του γενοσήμου φαρμάκου είναι διαφορετική από 
αυτήν του φαρμάκου αναφοράς, γίνεται αναγωγή στην πλησιέστερη συσκευασία/ ή περιεκτικότητα του 
φαρμάκου αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης. 
 
3. Αν δεν μπορεί να οριστεί τιμή σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τιμή του γενοσήμου υπολογίζεται με βάση τον 
μέσο όρο (Μ.Ο.) των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των χωρών της Ευρωζώνης, μετά από 
αναζήτηση προϊόντων της ίδιας δραστικής ουσίας και παρεμφερούς φαρμακοτεχνικής μορφής, και εφόσον 
υπάρχει ίδιας συσκευασίας, άλλως τιμολογείται σύμφωνα με διαθέσιμη τιμή σε μία χώρα, αν δεν 
ανευρίσκονται τιμές σε δύο 
(2) χώρες. 
 
4. Η τιμή των γενοσήμων μειώνεται σε κάθε ανατιμολόγηση σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως 
προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή τους στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη 
του 65% του προϊόντος αναφοράς ή του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών ή της 
μοναδικής τιμής που ανευρίσκεται στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των 
δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης ή τη μοναδική τιμή στα κράτη 
μέλη της Ευρωζώνης. Γενόσημα φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ 
δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των γενοσήμων φαρμάκων των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας 
κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό. 
5. Η τιμή των ως άνω φαρμάκων δεν αυξάνεται στην πρώτη ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος 
της παρούσης. 
 

Άρθρο 11 
Κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης υβριδικών φαρμάκων 

 
1. Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά φάρμακο που εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 11 της αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης απαιτείται να έχει λάβει τιμή, 
η συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός Ε.Ο.Φ.), σε 
τουλάχιστον τρία (3) κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. 
 
2. Η ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) φαρμάκου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου ορίζεται ως ο μέσος όρος (ΜΟ) των δύο (2) χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης του ιδίου φαρμάκου, ως προς τη δραστική ουσία, τη φαρμακοτεχνική μορφή, 
την περιεκτικότητα και τη συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός Ε.Ο.Φ.). Για την ανεύρεση τιμής εφαρμόζονται 
οι κανόνες και η μεθοδολογία των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας. Στην περίπτωση που οι τιμές 
που ανευρίσκονται είναι ίδιες σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης που έχει βρεθεί τιμή, το φάρμακο λαμβάνει 
την τιμή αυτή, εφόσον πληρείται η προϋπόθεση της παρ. 1. 
 
3. Κατά την ανατιμολόγηση φαρμάκου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) ορίζεται ομοίως με τους κανόνες και τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζονται κατά την πρώτη τιμολόγησή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Στην περίπτωση 
που υφίσταται διαθέσιμη τιμή σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό Ε.Ο.Φ. 
του φαρμάκου γίνεται, για την επιλογή της δεύτερης χαμηλότερης τιμής, αναγωγή σε πλησιέστερη 
διαθέσιμη συσκευασία σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωζώνης και επιλέγεται ο μέσος όρος των δύο αυτών 
τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης. 
 
4. Η τιμή υβριδικού φαρμάκου μειώνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης 
σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο 
αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών 
τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων 
διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Υβριδικά φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας 
Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των υβριδικών φαρμάκων των 
οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ 
μειώνονται μέχρι το όριο αυτό. 
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5. Η τιμή των ως άνω φαρμάκων δεν αυξάνεται στην πρώτη ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος 
της παρούσης. 
 

Άρθρο 12 
Κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης βιο-ομοειδών φαρμάκων 

 
1. Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο που εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 11 της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης, απαιτείται να έχει λάβει τιμή, η 
συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός Ε.Ο.Φ.), σε 
τουλάχιστον τρία (3) κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. 
 
2. Η ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) του ως άνω φαρμάκου ορίζεται ως ο μέσος όρος (ΜΟ) 
των δύο (2) χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης του ιδίου φαρμάκου, ως 
προς τη δραστική ουσία, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την περιεκτικότητα και τη συσκευασία (εννεαψήφιος 
κωδικός Ε.Ο.Φ.). Για την ανεύρεση τιμής εφαρμόζονται οι κανόνες και η μεθοδολογία των διατάξεων του 
άρθρου 4 της παρούσας. Στην περίπτωση που οι τιμές που ανευρίσκονται είναι ίδιες σε όλες τις χώρες της 
Ευρωζώνης που έχει βρεθεί τιμή, το φάρμακο λαμβάνει την τιμή αυτή, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση 
της παρ. 1. 
 
3. Κατά την ανατιμολόγηση φαρμάκου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 
ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) ορίζεται ομοίως με τους κανόνες και τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζονται κατά την πρώτη τιμολόγησή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Στην περίπτωση 
που υφίσταται διαθέσιμη τιμή σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό Ε.Ο.Φ. 
του φαρμάκου, για την επιλογή της δεύτερης χαμηλότερης τιμής, γίνεται αναγωγή στην πλησιέστερη 
συσκευασία/ή περιεκτικότητα του φαρμάκου σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωζώνης σύμφωνα με το άρθρο 
15 της παρούσης και επιλέγεται ο μέσος όρος των δύο αυτών τιμών. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται 
επίσημη διαθέσιμη τιμή για τον εννεαψήφιο κωδικό του φαρμάκου, επιτρέπεται ο προσδιορισμός με 
αναγωγή σε διαφορετική συσκευασία ή και περιεκτικότητα. 
 
4. Η τιμή του ως άνω φαρμάκου μειώνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσης σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του 
στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων 
διαφορετικών τιμών των κρατών -μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο 
χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. 
Βιοομοειδή φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν 
ανατιμολογούνται. Οι τιμές των βιομοειδών φαρμάκων των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά 
την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό 
 
5. Η τιμή του ως άνω φαρμάκου δεν αυξάνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσης. 
 

Άρθρο 13 
Κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης ιδιαίτερων κατηγοριών φαρμάκων 

 
1. Στα παρεντερικά διαλύματα τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες ATC: B05BA, Β05ΒΒ, B05BC, Β05Χ, 
V07AB, καθορίζονται ενιαίες τιμές με βάση τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες, τις συσκευασίες και τα 
λοιπά στοιχεία κόστους. Οι τιμές των αναφερόμενων παρεντερικών διαλυμάτων υφίστανται τις 
προβλεπόμενες μειώσεις ανάλογα με την τιμή τους. Οι τιμές των προϊόντων αυτών υπολογίζονται στην τιμή 
της μονάδας συσκευασίας (δηλαδή του ενός τεμαχίου). 
 
2. Φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης και που συπροωθούνται (comarketing) λαμβάνουν την ίδια χαμηλότερη τιμή. 
 
3. Η τιμή των φαρμάκων που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της 

Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής υπουργικής απόφασης ορίζεται ομοίως με τους κανόνες και τη μεθοδολογία 

που εφαρμόζονται κατά την πρώτη τιμολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Στην περίπτωση 
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που υφίσταται διαθέσιμη τιμή σε ένα μόνο κράτος μέλος της Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό Ε.Ο.Φ. 

του φαρμάκου γίνεται αναγωγή στην πλησιέστερη συσκευασία ή/και περιεκτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 

15 της παρούσης και επιλέγεται ο μέσος όρος των δύο αυτών τιμών. Στην περίπτωση που δεν υφίστανται 

επίσημες διαθέσιμες τιμές στα κράτημέλη της Ευρωζώνης για τον εννεαψήφιο κωδικό του φαρμάκου, η τιμή 

του συγκεκριμένου φαρμάκου ορίζεται με αναγωγή σε διαφορετική συσκευασία ή/και περιεκτικότητα. 

 

4. Οι τιμές των φαρμάκων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια παράλληλης εισαγωγής από τον Ε.Ο.Φ. 

καθορίζονται: (α) βάσει των τιμών των ιδίων φαρμάκων στο δελτίο τιμών, άλλως (β) σύμφωνα με τις 

διατάξεις των προηγούμενων άρθρων. Ο ΚΑΚ οφείλει να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται η τιμή αγοράς από τον προμηθευτή, με συνημμένο θεωρημένο τιμολόγιο πώλησης για την 

ποσότητα εισαγωγής. Για την μεταβολή της τιμής φαρμάκου για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παράλληλης 

εισαγωγής από τον Ε.Ο.Φ., απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στην οποία 

αναφέρεται η τιμή αγοράς από τον προμηθευτή, με συνημμένο θεωρημένο τιμολόγιο πώλησης για την 

ποσότητα εισαγωγής. 

 

Άρθρο 14 

Τιμολόγηση και ανατιμολόγηση με κοστολόγιο 

 

1. Φάρμακα παραγόμενα στην Ελλάδα: που δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν ακριβώς ως προς τη 

φαρμακοτεχνική μορφή ή και τη συσκευή χορήγησης ή την περιεκτικότητα με φάρμακα αναφοράς που 

κυκλοφορούν στην Ελλάδα, και φάρμακα ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας που παράγονται 

αποκλειστικά στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως «εγχωρίως παραγόμενα» και λαμβάνουν τιμή η οποία 

καθορίζεται βάσει κοστολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες παραγωγής και συσκευασίας, για 

κάθε μορφή και συσκευασία, καθώς και οι δαπάνες Διοίκησης - Διάθεσης - Διάδοσης, καθοριζόμενες από 

πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα έξοδα όπως αυτά υποβάλλονται αρμοδίως από 

τους υπόχρεους. 

 

2. Δεν θεωρούνται στοιχεία κόστους  

α) τόκοι υπερημερίας,  

β) φόροι προσωπικοί (φόροι εισοδήματος κ.λπ.),  

γ) έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν,  

δ) προμήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν σχετίζονται με την παραγωγή και τη διάθεση των φαρμάκων. 

 

3. Για τον έλεγχο του κόστους της πρώτης ύλης λαμβάνεται υπόψη το αντίστοιχο κόστος που προκύπτει 

μετά την αντίστροφη αναγωγή της ισχύουσας τιμής του φαρμάκου αναφοράς όμοιας φαρμακοτεχνικής 

μορφής. 

 

4. Για εκείνα τα φάρμακα για τα οποία έχει αναπτυχθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή ή συνδυασμού 

δραστικών, ή φαρμακοτεχνικής μορφής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για τα οποία 

υφίστανται κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες και άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ., στη διαμόρφωση του 

κοστολογίου θα λαμβάνεται υπόψη και η αξία νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης της 

δραστικής ουσίας ή της φαρμακοτεχνικής μορφής, καθώς και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η τιμή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία/τιμή των φαρμάκων αναφοράς ανά στοιχειώδη 

μονάδα συσκευασίας. 

 

5. Κατά την ανατιμολόγηση εφαρμόζονται αναλογικά τα ως άνω και ο ΚΑΚ οφείλει να καταθέτει κοστολόγιο 

μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν τα κόστη που δηλώνει. 

 

6. Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός 

αποσβέσεων, τόκων και κέρδους υπέρ τρίτων για φασόν. 
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7. Η τιμή των ως άνω φαρμάκων μπορεί να μειώνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος 

της παρούσης σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών. Η τιμή των ως 

άνω φαρμάκων δεν αυξάνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης. 

 

8. Φάρμακα κοστολογίου με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν 

ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων κοστολογίου των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά 

την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό. 

 

Άρθρο 15 

Συντελεστές Αναγωγής 

 

1. Για τη διαδικασία αναγωγής χρησιμοποιούνται οι συντελεστές που αναγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: α) Από τη μικρή στη μεγάλη συσκευασία και/ή περιεκτικότητα, η τιμή ανά μονάδα, βαίνει 

μειούμενη, με ανώτατο όριο το 12%, ως ακολούθως: 

Αύξηση Μείωση αναλογικής τιμής (%) Έως 51,67, Από 5,01 έως 10 3,18, Από 10,01 έως 15 4,56, Από 

15,01 έως 20 5,83, Από 20,01 έως 25 7,00, Από 25,01 έως 30 8,08, Από 30,01 έως 35 9,07, Από 35,01 

έως 40 10,00, Από 40,01 έως 45 10,86, Από 45,01 έως 50 11,67, Από 50,01 έως 60 12,00, Από 60 και 

άνω κατά περίπτωση. 

β) Από τη μεγάλη στη μικρή συσκευασία και/ή περιεκτικότητα, η τιμή υπολογίζεται αναλογικά ανά μονάδα 

φαρμακοτεχνικής μορφής [ενδεικτικά αναφέρεται ότι μονάδα φαρμακοτεχνικής μορφής είναι το ένα (1) 

δισκίο, το ένα (1) ml στα πόσιμα διαλύματα, το ένα (1) γραμμάριο στις κρέμες και στις αλοιφές κ.λπ.]. 

 

2. Εξαιρούνται οι φαρμακοτεχνικές μορφές των ενέσιμων μιας (1) δόσης (SD), φακελίσκων και οφθαλμικών 

διαλυμάτων σε μεμονωμένες δόσεις (SD), οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά, όπως επίσης και οι 

συσκευασίες μηνιαίας θεραπείας της ίδιας περιεκτικότητας, όπως αυτές θα καθορίζονται από τη μέση 

ημερήσια δόση του καταλόγου αποζημιούμενων φαρμάκων. 

 

Άρθρο 16 

Εκπτώσεις και πιστώσεις 

 

1. Οι ΚΑΚ μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής πώλησης, χωρίς κανένα 

περιορισμό, για τα φάρμακα που προμηθεύονται το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσοκομεία, οι Μονάδες 

Κοινωνικής Φροντίδας που αναφέρονται στο άρθρο 37 του ν. 3918/2011, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και οι 

ιδιωτικές κλινικές, με την προϋπόθεση αναγραφής του ποσού της έκπτωσης στο τιμολόγιο πώλησης. Οι 

ΚΑΚ μπορούν να παρέχουν έκπτωση χωρίς περιορισμό επί της τιμής παραγωγού για τα φάρμακα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 και έως ποσοστού 10% επί της χονδρικής τιμής πώλησης, 

για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία πωλούνται προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και 

τους συνεταιρισμούς, με την προϋπόθεση της αναγραφής του ποσού της έκπτωσης στο τιμολόγιο 

πώλησης. 

 

2. Οι χονδρέμποροι μπορούν να παρέχουν έκπτωση έως ποσοστού 10% για τα συνταγογραφούμενα 

φάρμακα και έκπτωση χωρίς περιορισμό προς τους φαρμακοποιούς για τα φάρμακα της παραγράφου 2 

του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, με την προϋπόθεση αναγραφής του ποσού της έκπτωσης στο τιμολόγιο 

πώλησης. 

 

3. Οι ΚΑΚ οφείλουν να παρέχουν στα φαρμακεία, στους φαρμακέμπορους και στους συνεταιρισμούς, 

πίστωση διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο 

πώλησης. Οι χονδρέμποροι οφείλουν να παρέχουν στα φαρμακεία και στους συνεταιρισμούς πίστωση 

διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης. 

 

4. Η διαπίστωση της μη τήρησης των όρων των προηγούμενων παραγράφων, έχει ως συνέπεια την 

επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στον νόμο. 
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Άρθρο 17 

Υποχρεώσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων 

 

1. Κοστολογικός Έλεγχος ή έλεγχος επιμέρους στοιχείων των επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον 

απαιτηθεί, ανεξάρτητα από τον φορολογικό ή άλλο έλεγχο, από υπαλλήλους του Υπουργείου 

Υγείας, στην έδρα της επιχείρησης. Η επιχείρηση υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των 

υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί. Η αρμόδια υπηρεσία, 

εφόσον κρίνει αναγκαίο, μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και άλλα 

στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. 

 

2. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα είδη, εκτός των φαρμάκων, πρέπει να 

τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τον κλάδο φαρμάκων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι 

επιχειρήσεις που παράγουν ή συσκευάζουν φάρμακα για λογαριασμό τρίτων (φασόν), σε ό,τι 

αφορά στα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα. 

 

3. Οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο για τα φάρμακα που παράγουν ή 

συσκευάζουν. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, για κάθε φαρμακοτεχνική μορφή φαρμάκου, 

αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες και τα κόστη των πρώτων και βοηθητικών υλών, των 

υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα έξοδα παραγωγής και συσκευασίας του 

φαρμάκου. Ακόμα καταχωρούνται οι ποσότητες που έχουν παραχθεί και το κόστος τους με βάση 

την εργοστασιακή τιμή πώλησης. Στο τέλος του έτους, καταχωρούνται τα Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα που αναλογούν στην παραγωγή του φαρμάκου. Το βιβλίο κόστους θεωρείται, πριν τη 

χρήση του, από την αρμόδια υπηρεσία. Επιχειρήσεις, που έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα 

στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες, από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (ΚΦΣ) ή άλλο νόμο, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης βιβλίων κόστους. 

 

4. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιπρόσωποι-εισαγωγείς, φαρμακέμποροι και φαρμακοποιοί 

υποχρεούνται να παρέχουν στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας και στο Τμήμα 

Τιμολόγησης Φαρμάκων του Ε.Ο.Φ. κάθε σχετική με τα φάρμακα πληροφορία που τους ζητείται. 

 

5. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν αποθέματα φαρμάκων τριών (3) μηνών, 

ανά κωδικό Ε.Ο.Φ., σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του αμέσως προηγούμενου έτους. 

 

Άρθρο 18 Γενικές διατάξεις 

 

1. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται για τις συσκευασίες που εγκρίνονται από τον Ε.Ο.Φ. και τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Οι νοσοκομειακές (μεγάλες) συσκευασίες δεν επιτρέπεται να 

πωλούνται τμηματικά από τα φαρμακεία. 

 

2. Για φάρμακα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει την ένδειξη «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 

ΧΡΗΣΗ», είναι υποχρεωτική η αναγραφή, στην εξωτερική συσκευασία και στην εσώκλειστη οδηγία, καθαρά 

και μέσα σε ειδικό πλαίσιο, της ένδειξης «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ». 

 

3. Στην εξωτερική συσκευασία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων πρέπει να αναγράφεται η λιανική τιμή 

πώλησης. 

 

4. Το κόστος μεταφοράς των φαρμάκων, μέχρι την έδρα των επαρχιακών φαρμακαποθηκών και 

φαρμακείων, βαρύνει τις βιομηχανικές ή εισαγωγικές επιχειρήσεις. Το ίδιο κόστος βαρύνει τους 

φαρμακέμπορους, για πωλήσεις τους προς επαρχιακά φαρμακεία. Κατ’ εξαίρεση δεν βαρύνει τους 

φαρμακέμπορους το κόστος μεταφοράς για εκτέλεση παραγγελίας που η αξία της δεν υπερβαίνει τα 10 

ευρώ. 
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5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο ΚΑΚ φαρμάκου μπορεί να ζητήσει παρέκκλιση από την καθήλωση των 

τιμών εάν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να την δικαιολογούν. Η σχετική αίτηση του πρέπει να 

περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Η σχετική απόφαση αιτιολογείται πλήρως και 

ανακοινώνεται στον αιτούντα εντός ενενήντα (90) ημερών. 

 

Άρθρο 19 

Ταινία γνησιότητας ή γραμμωτός κώδικας φαρμάκων 

 

Η υποχρέωση της αναγραφής των στοιχείων που προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή στον γραμμωτό 

κώδικα, δεν αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών των στοιχείων και σε άλλα σημεία της συσκευασίας, 

όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις. 

 

Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος - 

Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ 32535/30-4-2019 (Β΄1508) απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και κάθε άλλη κανονιστικού περιεχομένου διάταξη που αντιβαίνει στις κανονιστικές 

διατάξεις της παρούσας. 

3. Οι τρέχουσες διαδικασίες τιμολόγησης ή ανατιμολόγησης διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019 

Ο Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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Δ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ. 

 

ΣΛΟΤ 2193/2019 
Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος αλλοδαπής  
 

Αθήνα, 05.11.2019 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Εμπορική εταιρεία με έδρα στο Βέλγιο, ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή 
ποδηλάτων. Δηλαδή στο υποκατάστημα υπάρχει η παραγωγή και στο Βέλγιο η πώληση. 
 
Το κεντρικό αγοράζει τις πρώτες ύλες και τις αποστέλλει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα παράγει και 
αποστέλλει στο κεντρικό (Βέλγιο) το έτοιμο προϊόν προς πώληση και διάθεση από εκεί. 
 
Πέρα από κάποια μικροέξοδα που θα κάνει το υποκατάστημα στην Ελλάδα (Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, 
Μισθοδοσία υπαλλήλου, λοιπά αναλώσιμα), οι πρώτες ύλες θα αγοράζονται από το κεντρικό και θα 
αποστέλλονται προς μοντάρισμα στην Ελλάδα και το τελικό προϊόν θα πηγαίνει πίσω στην έδρα.  
 
Ερωτάται αν για τις συναλλαγές αυτές μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια 
και να παρακολουθούνται στο πλαίσιο των Ενδοομιλικών Συναλλαγών. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Το υποκατάστημα αλλοδαπής που λειτουργεί στην χώρα μας με ελληνικό ΑΦΜ και υποχρεωτικά με 
λογιστική αυτοτέλεια (ν. 4308/2014), παραλαμβάνει πρώτες ύλες και υλικά από την έδρα (Βέλγιο) με 
μοναδικό σκοπό την συναρμολόγησή τους σε έτοιμα προϊόντα και την, εν συνεχεία, αποστολή τους πίσω 
στην έδρα. Οι πρώτες ύλες και τα υλικά, δεν θα τιμολογούνται, από την έδρα (Βέλγιο) και θα αποστέλλονται 
στο υποκατάστημα, από το οποίο θα παρακολουθούνται, για διαχειριστικούς λόγους, μόνο κατά ποσότητα. 
Το υποκατάστημα θα τιμολογεί προς το κεντρικό μόνο το κόστος συναρμολόγησης και θα στέλνει 
εκκαθάριση των αναλωθεισών πρώτων υλών. 
 
Οι συναλλαγές μεταξύ της έδρας και του υποκαταστήματος θα παρακολουθούνται στον λογαριασμό 48 
«Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα» (ΕΓΛΣ), ή στον λογαριασμό 81 «Δοσοληπτικοί 
λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης» (Ε.Λ.Π.). 
 
Για θέματα Φορολογίας και Φορολογικής Διαδικασίας, αρμόδιες να απαντήσουν είναι οι αντίστοιχες 
Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
 

 

ΣΛΟΤ 2327/2019 
Καταχώριση παγίων και λογιστικός χειρισμός αυτών για συμβάσεις χρηματοδοτικής ή 
λειτουργικής μίσθωσης  

Αθήνα, 29.10.2019 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Αφορά εταιρεία leasing αυτοκινήτων , τα οποία αυτοκίνητα μετά το πέρας της μίσθωσης , εάν δεν 
αγοραστούν από τον μισθωτή ( ιδιώτη ή εταιρεία ), επιστρέφονται στην εταιρεία απ' όπου αγοράστηκαν (όχι 
στη leasing). 
 
Πως αντιμετωπίζονται λογιστικά οι αγορές των αυτοκινήτων;  
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Καταχωρίζονται ως πάγια στην ομάδα 13 ή ως αποθέματα στον λογαριασμό 20; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014: 
 
«Αποθέματα είναι περιουσιακά στοιχεία:  
(α) κατεχόμενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας ή 
(β) στη παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση ως ανωτέρω ή 
(γ) σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία ή για την 
προσφορά υπηρεσιών». 
«Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά ή άυλα —ιδιόκτητα ή μισθωμένα 
με χρηματοδοτική μίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους 
σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου».  
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για 
εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς. Συνεπώς, τα οχήματα που αποκτά η εταιρεία 
μισθώσεων αυτοκινήτων, τα οποία εν συνεχεία θα εκμισθώσει με συμβάσεις χρηματοδοτικής ή λειτουργικής 
μίσθωσης, θα καταχωρισθούν αρχικά ως πάγιος εξοπλισμός. 
 
Εάν πληρούνται οι όροι (ενδείξεις), που περιλαμβάνονται στον ορισμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης του 
Παραρτήματος Α του ν.4308/2014 και χαρακτηριστεί η μίσθωση ως χρηματοδοτική, τότε ο εκμισθωτής θα 
καταχωρίσει απαίτηση από το μισθωτή διαγράφοντας τον πάγιο εξοπλισμό. Ο λογιστικός χειρισμός συνάδει 
με την παράγραφο 18.5.5 της Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του ν.4308/2014 της ΕΛΤΕ: «Ο εκμισθωτής σε 
μια χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζει αρχικά απαίτηση από τον μισθωτή (χορηγηθέν δάνειο) με ποσό 
που ισούται με την «καθαρή επένδυση στη μίσθωση». Η «καθαρή επένδυση στη μίσθωση» είναι στην 
πράξη, και για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, το ποσό του κεφαλαίου που επί της ουσίας ο εκμισθωτής 
δανείζει το μισθωτή». Η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση είναι το σύνολο των ελάχιστων καταβολών 
μισθωμάτων που μπορεί να απαιτήσει ο εκμισθωτής βάσει της χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάθε μη 
εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθωτής. 
 
Στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηριστεί ως λειτουργική, ο εκμισθωτής παγίων περιουσιακών 
στοιχείων σε τρίτους, παρουσιάζει αυτά στον ισολογισμό του, ως ιδιόκτητα, σύμφωνα με τη φύση και τον 
προορισμό του κάθε ενός. 
 
Συμπερασματικά, τα οχήματα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταχωριστούν ως "Μεταφορικά μέσα" και 
όχι ως αποθέματα, είτε προσωρινά, εάν η μίσθωση είναι χρηματοδοτική, είτε μέχρι την διαγραφή τους, η 
οποία θα επέλθει με την πώληση των οχημάτων στους μισθωτές λειτουργικής μίσθωσης ή με την 
επιστροφή τους στην εταιρεία από την οποία αγοράστηκαν ή με την τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
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Ε. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΔΕΔ 299/2019 
Μερική αποδοχή - Αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικό - Πότε απαλλάσσεται από φόρο 
εισοδήματος και ΦΠΑ  
 

Καλλιθέα, 18/01/2019  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 20/09/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του 
αθλητικού σωματείου με την επωνυμία , ΑΦΜ: που εδρεύει στην κατά: 
α) των υπ' αριθ /02-08-2018 /02-08-2018 /02-08-2018 /02-08-2018 και /02-08-2018 Οριστικών Πράξεων 
Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου 
εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, διαχειριστικών περιόδων 01/01-31/12/2011, 
01/01-31/12/2012, 01/01-31/12/2013, και φορολογικών περιόδων 01/01-31/12/2014 και 01/01-31/12/2015, 
αντίστοιχα, 
β) των υπ' αριθ /02-08-2018 /02-08-2018 /02-08-2018 /02-08-2018 και /02-08-2018 Οριστικών Πράξεων 
Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, διαχειριστικών περιόδων 
01/01-31/12/2011, 01/01-31/12/2012, 01/01-31/12/2013, και φορολογικών περιόδων 01/01-31/12/2014 και 
01/01-31/12/2015, αντίστοιχα.  
 
5. Τις ως άνω πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση καθώς και τις οικείες εκθέσεις μερικού ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α1 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο 
σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/09/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του 
αθλητικού σωματείου με την επωνυμία , ΑΦΜ: η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την 
αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της 
ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
1) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, 
οικονομικού έτους 2012 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2011), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 493,76€, πλέον πρόσθετος 
φόρος, ποσού 246,88€, ήτοι συνολικό ποσό 740,64€. 
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2) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, 
οικονομικού έτους 2013 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2012), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 151,31€, πλέον πρόσθετος 
φόρος, ποσού 75,66 €, ήτοι συνολικό ποσό 226,97€. 
 
3) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, 
οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2013), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 134,04€, πλέον πρόσθετος 
φόρος, ποσού 67,02€, ήτοι συνολικό ποσό 201,06€. 
 
4) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, 
φορολογικού έτους 2014 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2014), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 413,25€. 
 
5) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, 
φορολογικού έτους 2015 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2015), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 800,45€, πλέον πρόσθετος 
φόρος, ποσού 400,23€, ήτοι συνολικό ποσό 1.200,68€. 
 
Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος προέκυψαν από το πόρισμα των από 02/08/2018 εκθέσεων 
ελέγχου φορολογίας εισοδήματος των νόμων 2238/1994 και 4172/2013 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που 
διενεργήθηκε δυνάμει της με αριθ /13-12-2016 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ.. 
 
Αιτία της ως άνω εντολής αποτέλεσε σχετική Εισαγγελική Παραγγελία κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας προς 
τον Εισαγγελέα  
 
Σύμφωνα με τα ως άνω πορίσματα, ο έλεγχος προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος σε σχέση με το ύψος των εσόδων που εμφανίζονται στα προσκομισθέντα βιβλία και στοιχεία 
του σωματείου ως εξής: 
 
• Για τις διαχειριστικές περιόδους 01/01/2011 - 31/12/2013 

 
2011 

 
2012 2013 

 

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΡΟ 
ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΡΟ 
ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΦΟΡΟ 
ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

8.202,00 4.326,83 3.254,00 1.165,85 3.035,00 1.101,63 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
    

500,00 
 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 
  

1.122,00 
   

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
  

670,00 
   

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 1.200,00 
     

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 550,00 486,73 
    

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΔΗΜΟ 6.000,00 
     

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ......................  
  

440,00 357,72 
  

OIKONOMIKH ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΌ 
ΔΕΣΠΟΤΗ   

300,00 
 

500,00 
 

ΕΣΟΑ ΑΠΌ ΧΟΡΗΓΟΥΣ 600,00 487,80 100,00 81,30 
  

ΣΥΝΟΛΟ 16.552,00 5.301,36 5.886,00 1.604,87 4.035,00 1.101,63 

 
• Για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2014 - 31/12/2015, 

 
2014 

 
2015 

 

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΡΟ ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΡΟ ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3.635,00 1.589,43 4.955,00 2.760,16 

OIKONOMIKH ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΌ ΔΕΣΠΟΤΗ 300,00 
 

200,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ 3.935,00 1.589,43 5.155,00 2.760,16 
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Στη συνέχεια, ο έλεγχος έκρινε τα βιβλία του σωματείου ως ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
30§§2, 4 του ΚΒΣ και 
 
Α) προέβη σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων οικονομικών ετών 2012, και 2013 ήτοι τον 
προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 § 2 περίπτωση γ' και τον 
προσδιορισμό των καθαρών κερδών βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 § 2 του Ν 2238/1994, 
 
Β) προσδιόρισε το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα του σωματείου οικον. έτους 2014 με αντικειμενικό 
τρόπο βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 §§1, 2 του Ν 2238/1994, όπως ίσχυε την χρήση αυτή και 
 
Γ) προσδιόρισε το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα του σωματείου φορολογικών ετών 2014 και 2015, 
βάσει των διατάξεων των άρθρων 21, 28, 44, 45, 46 και 47 του ν.4172/2013 
 
6) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής 
περιόδου 01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος, ΦΠΑ ποσού 1.196,76€, πλέον πρόσθετος φόρος ποσού 598,38€, ήτοι συνολικό ποσό 
1.795,14€. 
 
7) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής 
περιόδου 01/01-31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος, ΦΠΑ ποσού 718,97€, πλέον πρόσθετος φόρος ποσού 359,48€, ήτοι συνολικό ποσό 
1.078,45€. 
 
8) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής 
περιόδου 01/01-31/12/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος, ΦΠΑ ποσού 479,73€, πλέον πρόσθετος φόρος ποσού 239,86€, ήτοι συνολικό ποσό 
719,59€. 
 
9) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής 
περιόδου 01/01-31/12/2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος, ΦΠΑ ποσού 365,57€. 
 
10) Με την υπ' αριθμ /02-08-2018 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής 
περιόδου 01/01-31/12/2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, καταλογίστηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος, ΦΠΑ ποσού 586,98€, πλέον πρόσθετος φόρος ποσού 293,49€, ήτοι συνολικό ποσό 
880,47€. 
 
Οι ως άνω διαφορές ΦΠΑ χρήσεων 2011 και 2015 προέκυψαν από το πόρισμα της από 02/08/2018 
έκθεσης μερικού ελέγχου ΦΠΑ του ν. 2859/2000 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, από το οποίο προκύπτει ότι ο 
έλεγχος προσδιόρισε τις υποχρεώσεις του προσφεύγοντος σωματείου που απορρέουν από τις διατάξεις 
του ν.2859/2000 ως εξής:. 
  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 5725,47 3125,97 2278,17 1589,43 2760,16 

ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 753,8 0 0 0 236,75 

ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ 1264,29 718,97 479,73 365,57 634,84 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 67,53 0 
  

47,86 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1196,76 718,97 479,73 365,57 586,98 

 
Το προσφεύγον αθλητικό σωματείο, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση άλλως την 
μεταρρύθμιση των προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:  
 
• Τα έσοδα από αθλητές (προπόνηση στις εγκαταστάσεις του σωματείου, προετοιμασία για συμμετοχή σε 
αγώνες) δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Οι προσβαλλόμενες Εκθέσεις Μερικού Ελέγχου 
Φόρου Εισοδήματος και Εκθέσεις Μερικού Ελέγχου ΦΠΑ, στις οποίες βασίστηκαν οι προσβαλλόμενες 
πράξεις προσδιορισμού (ήτοι η 1η έως και 10η προσβαλλόμενη), περιέχουν τον αυθαίρετο ισχυρισμό ότι τα 
έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες εκμάθησης αθλήματος ( ) υπόκεινται «σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις». Ωστόσο, τα αθλητικά σωματεία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 
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για το σύνολο των εισοδημάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής 
δραστηριότητάς τους και την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, ενώ απαλλάσσονται και του ΦΠΑ 
για την παροχή υπηρεσιών η οποία συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, σε πρόσωπα 
που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή. Εν προκειμένω, το σωματείο περιλαμβάνει 
μεταξύ των καταστατικών του σκοπών τη διάδοση του αθλητικού ιδεώδους, την ανάπτυξη αγάπης των 
νέων προς τον αθλητισμό και την παροχή παιδείας μέσω αθλητικών προγραμμάτων, ενώ ως μέσα για την 
επίτευξη του σκοπού του αυτού στο καταστατικό μας ορίζονται η εκγύμναση αθλητών και αθλητριών και η 
προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους σε αγώνες. Περαιτέρω δε, σύμφωνα με το άρθρο 1 του αθλητικού 
νόμου 2725/1999, «Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού 
Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες», ενώ 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του αθλητικού νόμου 2725/1999, «Το αθλητικό σωματείο, για τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών». 
 
Το σωματείο επιτρέπει στα μέλη του και στους εγγεγραμμένους σε αυτό αθλητές να κάνουν χρήση των 
εγκαταστάσεών του, όπως και να προπονούνται υπό τις οδηγίες προπονητή που απασχολεί το σωματείο. 
Για τη χρήση αυτή, οι αθλούμενοι καταβάλλουν το προβλεπόμενο αντίτιμο, για το οποίο κόβεται και η 
αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης. Ωστόσο, και παρά τις ανωτέρω απαλλακτικές διατάξεις, οι 
προσβαλλόμενες πράξεις προσδιορισμού παρανόμως καταλογίζουν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ επί των 
εσόδων του σωματείου από αθλητές τα οποία αντιστοιχούν στο παραπάνω δικαίωμά τους και τα οποία 
προφανώς και αποτελούν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη του σκοπού του σωματείου 
(όπως αυτός προβλέπεται στο καταστατικό μας και στο άρθρο 1 του αθλητικού νόμου) και είναι ως εκ 
τούτου αφορολόγητα, ενώ δεν αμφισβητείται ότι αποτελούν ταυτόχρονα και έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
η οποία συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, προς πρόσωπα που ασχολούνται με τον 
αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, οπότε απαλλάσσονται και του ΦΠΑ. 
 
• Αυθαίρετος υπολογισμός εσόδων ανά κατηγορία 
 
Η προσβαλλόμενη Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φόρου Εισοδήματος ετών 2011-2013, στην οποία 
βασίστηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος των 
αντίστοιχων ετών, υπολογίζει τα έσοδα του σωματείου μας ανά κατηγορία (έσοδα από συνδρομές και 
έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες εκμάθησης) με έναν εντελώς αυθαίρετο τρόπο. Συγκεκριμένα, αντί να 
βασιστεί στο περιεχόμενο των παραστατικών που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου (μπλοκ αποδείξεων 
και βιβλία ταμείου) συσχετίζοντας το περιεχόμενο, την αιτιολογία τους, το ποσό και το όνομα που 
αναγράφεται σε κάθε παραστατικό, ώστε να προκύψει το είδος του εσόδου που αυτό αφορά και να 
αθροιστεί εν συνεχεία στην οικεία κατηγορία, η προσβαλλόμενη έκθεση καταλήγει στα επί μέρους ποσά 
εσόδων κάνοντας τον εξής αυθαίρετο υπολογισμό: από το σύνολο των εσόδων κάθε διαχειριστικής 
περιόδου (το οποίο προκύπτει από την άθροιση των αποδείξεων είσπραξης χωρίς ανάλυση ή έστω 
περιγραφή του αντικειμένου κάθε μίας), αφαιρεί το σύνολο των ετήσιων συνδρομών, τις οποίες όμως δεν 
υπολογίζει επί τη βάσει πραγματικών στοιχείων (αποδείξεων καταβολής), αλλά πολλαπλασιάζοντας τα 
μέλη που είναι γραμμένα στο βιβλίο μελών του σωματείου για την εκάστοτε διαχειριστική περίοδο με το 
ποσό συνδρομής που προβλέπεται στην απόφαση του ΔΣ με την οποία καθορίζονται οι συνδρομές των 
τακτικών μελών κατ' έτος. Το ποσό που απομένει, το ονομάζει αυθαίρετα και χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία 
ως έσοδο από παροχή υπηρεσιών (εκμάθησης αθλήματος). Ο τρόπος αυτός υπολογισμού παραγνωρίζει 
την πιθανότητα ύπαρξης εσόδων που αφορούν σε κατηγορίες αφορολόγητων εσόδων και τα οποία με τον 
τρόπο αυτόν αγνοήθηκαν παντελώς, όπως για παράδειγμα έκτακτες εισφορές μελών, έκτακτες οικονομικές 
ενισχύσεις μελών ή τρίτων ή έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές. Σε κάθε περίπτωση, 
με τον τρόπο αυτόν δεν επιτρέπεται η διασταύρωση και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων του ελέγχου που 
διενήργησε η φορολογική διοίκηση, ενώ κάθε απόδειξη είσπραξης αποτελεί ξεχωριστό φορολογικό στοιχείο 
που δεν μπορεί να ομαδοποιηθεί. 
 
• Τα έσοδα από χορηγούς δεν υπόκεινται σε φορολογία 
 
Οι προσβαλλόμενες Εκθέσεις Μερικού Ελέγχου έκριναν όλως αυθαίρετα και αναιτιολόγητα ότι τα έσοδα του 
σωματείου μας από χορηγίες αποτελούν φορολογητέα έσοδα, καθόσον υποκρύπτεται παροχή υπηρεσιών 

http://www.solae.gr/
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διαφήμισης από το σωματείο προς τους χορηγούς. Ωστόσο, η εν λόγω κρίση της φορολογικής αρχής χωρεί 
όλως αυθαίρετα και αναιτιολόγητα, καθώς δεν παρουσιάζεται κανένα απολύτως στοιχείο που να 
αποδεικνύει ότι το σωματείο μας παρείχε πράγματι τις αναφερόμενες υπηρεσίες διαφήμισης προς τους 
χορηγούς. Τέτοιες υπηρεσίες δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ η ύπαρξη των επικαλούμενων στις Εκθέσεις 
Ελέγχου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
απόδειξη ότι οι εν λόγω «διαφημιστικές» υπηρεσίες πράγματι παρασχέθηκαν. 
 
• Πενταετής παραγραφή 
 
Οι προσβαλλόμενες οφείλουν να ακυρωθούν μερικά, άλλως μεταρρυθμιστούν, ώστε να μην 
καταλαμβάνουν χρήσεις προ του έτους 2013, αποκλειομένης της δυνατότητας της φορολογικής διοίκησης 
να εκδίδει πράξεις προσδιορισμού φόρου και προστίμων σε υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε χρήσεις 
πέραν της πενταετίας. 
 
Ως προς τις προσβαλλόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος Επειδή, με τις 
διατάξεις του άρθρου 99 § 1 του ν. 2238/1994 (Α'151), ορίζεται ότι: «Αντικείμενο του φόρου είναι: α) ... ε) Σε 
ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καθαρό 
εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από 
κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, 
καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης 
του σκοπού τους», με τις διατάξεις του άρθρου 30 § 1 του ίδιου νόμου ότι: «Ως ακαθάριστο εισόδημα από 
εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές 
συναλλαγές αυτών» και με τις διατάξεις του άρθρου 105 § 13 του ίδιου νόμου ότι: «Τα εισοδήματα των 
νομικών προσώπων και ιδρυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 101 προσδιορίζονται ως εξής: α) Τα εισοδήματα 
από ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 23. β) Τα εισοδήματα από κινητές αξίες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 27. Κατ' εξαίρεση, για τον προσδιορισμό του καθαρού 
εισοδήματος από τόκους που αποκτούν αυτά τα νομικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται 
σε δανειοδοτικούς φορείς, μέχρι το ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος από τόκους. γ) Τα 
εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41. δ) Τα 
εισοδήματα τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν σε μία από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 
4, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50». 
 
Επειδή με την 1013044/222/Α0012/ΠΟΛ.1031/2001 διευκρινίστηκε ότι: 
 
«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, σε φόρο υπόκεινται εκτός των 
άλλων και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες. 
2. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, τα καθαρά κέρδη της πιο πάνω 
εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου, φορολογούνται με συντελεστή 
35%. 
3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2238/1994, οι υπόχρεοι του άρθρου 10 του 
Ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, υποβάλλουν δήλωση φόρου 
εισοδήματος (Έντυπο Ε5) στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. 
4. Περαιτέρω, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες οι οποίες διέπονται από τα άρθρα 741 και επόμενα του 
Α.Κ., με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992, χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες και 
έχουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως τήρηση βιβλίων, έκδοση 
στοιχείων κ.λπ. 
5. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα από 
εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές 
συναλλαγές αυτών. 
6. Τέλος, ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των 
αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος. 
7. Ύστερα από τα παραπάνω, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια 
επαγγέλματα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που 
προέρχεται από καθαρά εμπορικές δραστηριότητες ή την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (π.χ. τέλεση 
δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων 
κ.λπ.). 
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8. Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή 
αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του 
εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν, όπως 
αναφέρουμε στην παρ. 2 του παρόντος. Φυσικά, τα ποσά των χορηγιών που παρέχονται για την τέλεση 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών. 
9. Τέλος, χαρακτηριστικό στοιχείο που διακρίνει τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες από τις απλές 
αστικές, είναι η μη διανομή ωφελημάτων (οποιασδήποτε μορφής) στα μέλη τους.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με την με αρ. 220/2004 γνωμοδότηση του ΝΣΚ «πάντως στα πλαίσια του καταστατικού 
(ενδεχόμενη) οικονομική δράση αστικής εταιρείας, αναγκαία προς αντιμετώπιση των δαπανών των 
σχετικών κοινωφελών δραστηριοτήτων της δεν δύναται να θεωρηθεί ότι κλονίζει την αποκλειστικότητα του 
επιδιωκόμενου σκοπού, εφόσον, βεβαίως, δεν άγει σε κερδοσκοπία και τα τυχόν πραγματοποιηθησόμενα, 
από την συναφή δραστηριότητα έσοδα διατίθενται για την προώθηση των σκοπών αυτής (προβλ. ΣτΕ 
3139-3141/1971, Ολ ΝΣΚ 196/74,241/76)... Περαιτέρω, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων για να 
θεωρηθεί ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό, απαιτείται κατ'αρχήν, να μην έχει στο καταστατικό του, 
ως σκοπό του την απόκτηση κερδών, εάν δε λειτουργεί πράγματι υπό όρους διαφόρους των οριζομένων 
στο καταστατικό, απαιτείται επίσης να μην έχει ούτε κατά τους όρους αυτούς, ως σκοπό την απόκτηση 
κέρδους, Εξάλλου συντρεχουσών των ανωτέρω προϋποθέσεων, το νομικό πρόσωπο διατηρεί τον 
χαρακτήρα του, ως μη κερδοσκοπικού, και αν από την δραστηριότητά του αποκομίζει έσοδα προς κάλυψη 
των δαπανών του και έχει ενδεχομένως περίσσευμα (κέρδος), που αποδεδειγμένως προς περαιτέρω 
ανάπτυξη της δραστηριότητας του και προώθηση του σκοπού του (ΣτΕ 1569/1969, ΣτΕ 249/1975, ΣτΕ 
3139/1971, ΣτΕ 3132/1981 κ.α.). Επίσης, ενόσω διατηρεί τον ως άνω χαρακτήρα του εξακολουθεί να 
φορολογείται μόνον για το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες και όχι για τα λοιπά 
εισοδήματα αυτού, τα οποία θα υπαχθούν σε φορολογίας μόνον εάν αναιρεθεί τελικώς ο μη κερδοσκοπικός 
χαρακτήρας του.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με το με Αρ.Πρωτ .: 1033311/631/Α0012/5.9.2007 έγγραφο του Υπ. Οικ.  
«4. Γίνεται επίσης δεκτό ότι, για να θεωρηθεί ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό, απαιτείται κατ' αρχήν, 
να μην έχει κατά το καταστατικό του, ως σκοπό αυτού, την απόκτηση κερδών, εάν δε λειτουργεί πράγματι 
υπό όρους διαφόρους των οριζόμενων στο καταστατικό, απαιτείται επίσης να μην έχει ούτε κατά τους 
όρους αυτούς, ως σκοπό, την απόκτηση κέρδους. Εξάλλου, συντρεχουσών των ανωτέρω προϋποθέσεων, 
το νομικό πρόσωπο διατηρεί τον χαρακτήρα του, ως μη κερδοσκοπικού, και αν από τη δραστηριότητά του 
αποκομίζει έσοδα προς κάλυψη των δαπανών του και έχει ενδεχομένως περίσσευμα (κέρδος), που 
διατίθεται αποδεδειγμένως προς περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και προώθηση του σκοπού 
αυτού (ΣτΕ 1569/69, ΣτΕ 249/1975, ΣτΕ 3139/1971, ΣτΕ 3132/1981 κ.α., ΝΣΚ 373/2003) 
5. Όπως έγινε δεκτό με την αρ.1018050/189/Α0012/ ΠΟΛ.1042/1993 διαταγή μας, η έννοια του 
κοινωφελούς σκοπού είναι αυτή που δόθηκε από τη νομολογία μέχρι σήμερα, κατά την έννοια του άρθρου 
1 του αν.ν.2039/1939 και περιλαμβάνει κάθε κρατικό, φιλανθρωπικό, εθνωφελή, εκπαιδευτικό και γενικά 
επωφελή στο κοινό ολικά ή μερικά σκοπό.» 
 
Επειδή, στην με αρ. 373/2003 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αναφέρεται ότι «Κατά την έννοια των άνω 
συνδυασμένων φορολογικών διατάξεων, προκειμένου περί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπών 
νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (στα οποία αναμφιβόλως, κατά τα προεκτεθέντα, 
εντάσσονται και οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν τηρήσει τις διατυπώσεις 
δημοσιότητας κατ' άρθρο 784 Α.Κ.), αντικείμενο του φόρου εισοδήματος αποτελεί το καθαρό εισόδημα που 
προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και από κινητές αξίες 
και δη ανεξαρτήτως του αν τα άνω εισοδήματα επραγματοποιήθησαν κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης 
του σκοπού των (ΣτΕ 1569/1969, ΣτΕ 249/1975 κλπ.). 
 
Περαιτέρω, κατά την έννοια των ιδίων διατάξεων, για να θεωρηθεί ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό, 
απαιτείται κατ' αρχήν, να μην έχει κατά το καταστατικό του, ως σκοπό αυτού, την απόκτηση κερδών, εάν δε 
λειτουργεί πράγματι υπό όρους διαφόρους των οριζομένων στο καταστατικό, απαιτείται επίσης να μην έχει 
ούτε κατά τους όρους αυτούς, ως σκοπό, την απόκτηση κέρδους. Εξάλλου, συντρεχουσών των ανωτέρω 
προϋποθέσεων, το νομικό πρόσωπο διατηρεί το χαρακτήρα του, ως μη κερδοσκοπικού, και αν από τη 
δραστηριότητά του αποκομίζει έσοδα προς κάλυψη των δαπανών του και να έχει ενδεχομένως περίσσευμα 
(κέρδος), που διατίθεται αποδεδειγμένως προς περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και 
προώθηση του σκοπού αυτού (ΣτΕ 1569/1969, ΣτΕ 249/1975, ΣτΕ 3139/1971, ΣτΕ 3132/1981 κ.α.). 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   77 

Επίσης, ενόσω διατηρεί τον άνω χαρακτήρα του εξακολουθεί να φορολογείται μόνον για το εισόδημα από 
την εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες και όχι για τα λοιπά εισοδήματα αυτού, τα οποία θα 
υπαχθούν σε φορολογία μόνον αν αναιρεθεί τελικώς ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του. Το ότι αυτή είναι 
η αληθής έννοια της διατάξεως του άρθρου 99, παρ. 1 περ. ε' του Ν.2238/1994, προκύπτει εκ του ότι μόνον 
για τα άνω περιοριστικώς μνημονευόμενα εισοδήματα (από εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες) 
διαλαμβάνει ρητώς αυτή για την υπαγωγή σε φορολογία, ενώ η υπό αρνητική διατύπωση μη υποβολή σε 
φορολογία των λοιπών εισοδημάτων και γενικότερα εσόδων που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση 
του σκοπού των νομικών αυτών προσώπων, δεν μπορεί να οδηγήσει τον ερμηνευτή του δικαίου σε 
αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, στο να δεχθεί δηλαδή τη διεύρυνση της φορολογικής αυτών επιβάρυνσης και 
πέραν της ρητής υπό του νόμου προβλεπομένης τοιαύτης. Υπό την αντίθετη εκδοχή θα είχαμε, αφενός μία 
ρητώς υπό του νόμου προβλεπομένη φορολογική επιβάρυνση και αφετέρου μία δεύτερη, συναγομένη όχι 
ευθέως εκ της θετικής διατυπώσεως του νόμου, αλλά εκ της αρνητικής διατυπώσεως αυτού, γεγονός που 
δεν συναντάται στην καθόλου πρακτική θεσπίσεως των διατάξεων της φορολογικής μας νομοθεσίας ουδέ 
ανταποκρίνεται στα πορίσματα της επί του θέματος διαπλασθείσης θεωρίας και νομολογίας. Το εδάφιο β' 
της περιπτώσεως ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/94, έχει σαφώς διευκρινιστικό χαρακτήρα και 
δεν επεκτείνει το πεδίο της φορολογικής επιβαρύνσεως που καθιδρύεται με το α' εδάφιο της ίδιας 
περίπτωσης. Ο νομοθέτης απέβλεψε για τη φορολογική απαλλαγή σε λοιπά εισοδήματα και εν γένει έσοδα 
που αποκτώνται από τα άνω νομικά πρόσωπα κατά την επιδίωξη του σκοπού τους, τούτο δε έπραξε διότι, 
κατ' αρχήν, τα νομικά αυτά πρόσωπα μόνον τέτοια έσοδα είναι επιδεκτικά να αποκτήσουν, εκ τούτου όμως 
δεν παρέπεται ότι αν όλως δευτερευόντως αυτά αποκτήσουν και άλλα έσοδα, που αποδεδειγμένα 
διατίθενται για τους σκοπούς τους, τότε θα πρέπει να υπαχθούν σε φορολόγηση για τα τελευταία αυτά 
έσοδα. Και τούτο διότι ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος φορολογικής απαλλαγής (ενίσχυση του μη 
κερδοσκοπικού σκοπού) συντρέχει και για τα έσοδα αυτά, ενώ όπου ο νομοθέτης ηθέλησε την επιβολή 
φόρου, ανεξαρτήτως του επιδιωκομένου σκοπού, το εθέσπισε διά της ρητής και αναμφιβόλου εννοίας 
διατάξεως του πρώτου εδαφίου της ίδιας περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/94. (ιδ. Γνωμ. 
Ν.Σ.Κ. Ολ. 671/98, 1144/98, 681/97 κλπ.).» 
 
Επειδή, το ζήτημα διευκρινίστηκε με την υπ' αρ. 1118/27.5.2013 ΠΟΛ του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων σχετικά 
με τη φορολογική μεταχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας που συστήθηκε με τα άρθρα 741 έως 
784 του Α.Κ. προβλέπεται ότι:«1. Σύμφωνα με την 1013044/222/Α0012/ΠΟΛ.1031/2001 διαταγή μας, ως 
ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα των αστικών μη 
κερδοσκοπικών εταιρειών υποκείμενο σε φόρο θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από καθαρά 
εμπορικές δραστηριότητες ή την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, 
έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κτλ.). Αντίθετα, οι 
συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν 
εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν 
εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων, για να φορολογηθούν με το άρθρο 10 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος. Επίσης, τα ποσά των χορηγιών που παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων 
που εκτελούνται από τις εταιρείες αυτές μειώνουν το κόστος αυτών». 
 
Επειδή, με το άρθρο 45 περιπτ. γ' του ν.4172/2013 ορίζεται ότι: 
«45. Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται: 
γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με 
εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 
σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου» Επειδή, στο άρθρο 2§β της ΠΟΛ. 1044/2015 
ορίζεται ότι: 
β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση τα κάθε είδους έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν 
αντικείμενο επιβολής φόρου εισοδήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιων εσόδων, όπως οι 
εισφορές (συνδρομές) και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών τους, τα έσοδα από εράνους, κρατικές 
επιχορηγήσεις, χορηγίες ιδιωτών ή επιχειρήσεων, δωρεές τρίτων, λαχειοφόρους κληρώσεις, από 
διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη τους δωρεάν, 
καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση φυλλαδίων και λοιπών εντύπων πνευματικού περιεχομένου των Ιερών 
Μονών (σχετική η Γνμδ ΝΣΚ 389/2000). Αντίθετα, τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από 
δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο 
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φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεδομένου 
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μόνο τα έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο 
φορολογίας (σχετ. η αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Έσοδα που 
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, πέραν αυτών που προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από 
ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από 
τρίτους - μη μέλη, τα έσοδα από την έκδοση και πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κ.λπ. σε τρίτους - 
μη μέλη των πιο πάνω προσώπων καθώς και από τις διαφημίσεις που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα 
από τις διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών 
σχολείων, εργαστηρίων, κ.λπ., τα έσοδα από την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και 
ραδιοφωνικών σταθμών από τις Ιερές Μονές, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση της 
πραγματοποίησης εσόδων κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των πιο πάνω προσώπων 
ανάγεται, ως θέμα πραγματικό, στην ελεγκτική αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, η οποία κρίνει επί του 
τεταγμένου σκοπού τους και για τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους.». 
 
Επειδή, με την ΠΟΛ.1123/2015 ορίζεται ότι: 
«Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το 
πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1044/2015 εγκυκλίου μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι 
διατάξεις των άρθρων 44, 45 και 46 του Ν. 4172/2013, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
1. Με τις διατάξεις της περ.γ' του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 ορίζεται, ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν 
αντικείμενο φόρου. 
2. Με την ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιό μας διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι περιπτώσεις εσόδων που 
αποκτούν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τα οποία 
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, είναι οι εισφορές (συνδρομές) 
και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών τους, τα έσοδα από εράνους, κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες 
ιδιωτών ή επιχειρήσεων, δωρεές τρίτων, λαχειοφόρους κληρώσεις, από διαφημίσεις που καταχωρούνται σε 
περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη τους δωρεάν, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση 
φυλλαδίων και λοιπών εντύπων πνευματικού περιεχομένου των Ιερών Μονών (σχετική η αριθ. 389/2000 
Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ). 
Αντίθετα, τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση 
της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την 
εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του 
άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης 
του σκοπού τους δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας (σχετ. η αριθ. 383/1973 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, πέραν αυτών που 
προέρχονται από κεφάλαιο (τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) και υπεραξία μεταβίβασης 
κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από τρίτους - μη μέλη, τα έσοδα από την έκδοση και 
πώληση περιοδικών, βιβλίων, εντύπων, κ.λπ. σε τρίτους - μη μέλη των πιο πάνω προσώπων καθώς και 
από τις διαφημίσεις που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τις διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών 
σωματείων, τα έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κ.λπ., τα έσοδα από 
την πώληση εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και ραδιοφωνικών σταθμών από τις Ιερές Μονές, 
κ.λπ. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση της πραγματοποίησης εσόδων κατά την 
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού των πιο πάνω προσώπων ανάγεται, ως θέμα πραγματικό, στην 
ελεγκτική αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, η οποία κρίνει επί του τεταγμένου σκοπού τους και για τον 
τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους. 
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αναφορά που πραγματοποιείται με την πιο πάνω εγκύκλιό μας στα 
έσοδα (δίδακτρα) από τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων ως περίπτωση εσόδων από δραστηριότητες που 
δεν αποτελούν επιδίωξη της εκπλήρωσης του μη κερδοσκοπικού σκοπού των νομικών προσώπων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφορά στις περιπτώσεις που η λειτουργία του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου δεν 
είναι ο κύριος σκοπός του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά μια παρεμπίπτουσα 
δραστηριότητα που αυτό έχει αναπτύξει. Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα ενός φιλανθρωπικού 
ιδρύματος με σκοπό τη μέριμνα και εκπαίδευση παιδιών με γνωσιακές, νοητικές και αναπτυξιακές 
δυσκολίες, το οποίο λειτουργεί παράλληλα και έναν παιδικό σταθμό για υγιή παιδιά και εισπράττει δίδακτρα 
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από τη λειτουργία του, καθώς και αυτό ενός εκκλησιαστικού ιδρύματος με σκοπό την παροχή έμπρακτης 
αρωγής και συμπαράστασης σε παιδιά και νέους και καθοδήγησης αυτών στα πλαίσια της ελληνορθόδοξης 
παράδοσης και πολιτισμού, το οποίο έχει ιδρύσει και λειτουργεί ιδιωτικό δημοτικό σχολείο (σχετ. τα αριθ. 
Δ12Β 1129239 ΕΞ2012/2012 και Δ12Β 1138140 ΕΞ2011/2011 έγγραφά μας). 
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι τα έσοδα από δίδακτρα που αποκτούν τα 

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (στα οποία περιλαμβάνονται 

και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα), με κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, δεν αποτελούν 

αντικείμενο φόρου, καθόσον πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του μη 

κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού σκοπού τους. 

 

Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου και το καταστατικό του προσφεύγοντος αθλητικού 

σωματείου (το οποίο έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία του Πρωτοδικείου με αρ.καταχώρησης /20-12-2000 στη 

σελίδα 471) προκύπτει ότι σκοπός του σωματείου είναι η διάδοση της αθλητικής ιδέας με κάθε μέσο, η 

ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλητικού ιδεώδους, η μεταξύ των νέων που κατοικούν στην καθώς και των 

άλλων περιοχών, ανάπτυξη φιλίας και αγάπης προς τον αθλητισμό και κάθε είδος αθλοπαιδιάς και κυρίως . 

δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εφαρμογή μορφωτικών προγραμμάτων των μελών. 

 

Για την πραγμάτωση των σκοπών του ο Σύλλογος - όμιλος θα μεριμνήσει μεταξύ άλλων: 

 

Για την εκγύμναση όσων το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αθλητών ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω. 

 

Για την διοργάνωση η συμμετοχή σε αγώνες και κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις που θα αναπτύξουν το 

αίσθημα της ευγενούς άμιλλας και θα δίδουν ευκαιρία στους αθλούμενους να προοδεύσουν στο άθλημά 

τους. 

 

Από το άρθρο 10 του καταστατικού προκύπτει ότι οι πόροι του σωματείου είναι τα δικαιώματα εγγραφής και 

οι μηνιαίες εισφορές των μελών του.  

 

Επίσης, το σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος που καλλιεργεί μπορεί 

με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να ορίσει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την 

κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Επιτρέπεται στο σωματείο εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 

διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η 

παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική 

διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. 

 

Επειδή, σε βάρος του σωματείου διενεργήθηκε έλεγχος φόρου εισοδήματος ν.2238/1994 και 4172/2013, για 

τα οικονομικά έτη 2012-2014 και φορολογικά 2014-2015, δυνάμει της με αριθ. /13-12-2016 εντολής 

ελέγχου. 

 

Επειδή, στο σωματείο στάλθηκαν οι υπ. αριθ /27-06-2017 και /11-09-2017 προσκλήσεις όπου κλήθηκε να 

θέσει στη διάθεση του ελέγχου τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Το σωματείο ανταποκρίθηκε στις ως άνω 

προσκλήσεις και προσκόμισε στον έλεγχο τα βιβλία γενικών συνελεύσεων, πράξεων διοικητικού 

συμβουλίου και ταμείου, το καταστατικό του συλλόγου, αποδείξεις εισπράξεις, εντάλματα πληρωμής καθώς 

και παραστατικά εξόδων. 

 

Επειδή, ο έλεγχος αξιολογώντας τα ως άνω στοιχεία προσδιόρισε τα έσοδα από συνδρομές των μελών ως 

εξής: αριθμός μελών επί μηνιαία συνδρομή επί 12 μήνες. 

 
Επομένως, ανά χρήση ο έλεγχος προσδιόρισε τα έσοδα από συνδρομές μελών ως εξής: 
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ΕΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΩΝ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΌ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΜΕΛΩΝ 

2011 40 6,00 € 2.880,00 € 

2012 28 6€ και5€ 1.820,00 € 

2013 28 5,00 € 1.680,00 € 

2014 28 5,00 € 1.680,00 € 

2015 26 5,00 € 1.560,00 € 

 
Εν συνεχεία, ο έλεγχος θεώρησε ότι το υπόλοιπο ποσό του συνόλου των αποδείξεων είσπραξής μείον των 
εσόδων από συνδρομές μελών αφορά έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες τα οποία έσοδα λογίζονται ως 
εισοδήματα που αποκτώνται από δραστηριότητες που δεν συνιστούν άσκηση της μη κερδοσκοπικής του 
αποστολής (έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους) και επομένως 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 
 
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος προσδιόρισε τα εξής ποσά ανά έτος που έκρινε ότι προέρχονται από έσοδα από 
υπηρεσίες άθλησης ( ): 
 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΌ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

2011 8.202,00 € 2.880,00 € 5.322,00 € 4.326,83 € 

2012 3.254,00 € 1.820,00 € 1.434,00 € 1.165,85 € 

2013 3.035,00 € 1.680,00 € 1.355,00 € 1.101,63 € 

2014 3.635,00 € 1.680,00 € 1.955,00 € 1.589,43 € 

2015 4.955,00 € 1.560,00 € 3.395,00 € 2.760,16 € 

 
Επιπλέον, ο έλεγχος εκτός των ως άνω εσόδων από υπηρεσίες άθλησης έκρινε ότι υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος και έσοδα από χορηγούς ποσού 487,80€ και 81,30 € τις χρήσεις 2011 και 2012, αντίστοιχα, 
και έσοδα από κυλικείο ποσού 486,73€ τη χρήση 2011. 
 
Επομένως, ο έλεγχος καταλήγει στο πόρισμα ότι τα έσοδα που απέκτησε το προσφεύγον σωματείο κατά τα 
έτη 2011 - 2015, - πέραν των εσόδων από τις συνδρομές των μελών, των εσόδων από οικονομικές 
ενισχύσεις, από πώληση ημερολογίων και από εορταστικές εκδηλώσεις τα οποία απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήματος,- θεωρούνται έσοδα από άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης για τα οποία το σωματείο 
είναι υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 
  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 4.326,83 € 1.165,85 € 1.101,63 € 1.589,43 € 2.760,16 € 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 486,73 
    

ΕΣΟΑ ΑΠΌ ΧΟΡΗΓΟΥΣ 487,8 81,3 
   

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ......................  
 

357,72 
   

ΣΥΝΟΛΟ 5.301,36 € 1.604,87 € 1.101,63 € 1.589,43 € 2.760,16 € 

 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4174/2013 ορίζεται ότι:  
«1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο τα αποτελέσματα του φορολογικού 
ελέγχου και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία 
βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει 
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εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης.  
2. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός 
από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου 
την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και 
αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση 
για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την 
έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο».  
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση 
έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.»  
 
Επειδή, συναφώς, στις διατάξεις του άρθρου 17§§1,2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) 
με τίτλο «Αιτιολογία» ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, 
η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 
2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, 
εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης». 
 
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η έκθεση ελέγχου, που συνιστά την αιτιολογία 
της καταλογιστικής του φόρου πράξεως, πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. 
 
Σκοπός της αιτιολογίας είναι η δημιουργία δυνατότητος ελέγχου τόσο από τον διοικούμενο, όσο και από το 
Δικαστήριο, κατά πόσο η διοικητική πράξη εκδόθηκε για τη διασφάλιση του διοικουμένου και κατά πόσο 
είναι σύμφωνη ή βρίσκεται σε αρμονία προς τους κανόνες δικαίου, που καθορίζουν το πλαίσιο της 
νομιμότητος (βλ. Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, §5. Αιτιολογία της 
διοικητικής πράξης). 
 
Σύμφωνα, δε, με τη νομολογία, η παντελής αοριστία της Εκθέσεως Ελέγχου ισοδυναμεί με ανυπαρξία 
αυτής (βλ. ΣτΕ 565/2008, ΣτΕ 2054/1995). 
 
Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, το προσφεύγον σωματείο επικαλείται τόσο ότι τα αθλητικά σωματεία 
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς τους και την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, η 
οποία συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον 
αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή όσο και ότι τα έσοδα από χορηγίες αποτελούν φορολογητέα έσοδα. 
 
Επειδή, βάσει τόσο των ως άνω πραγματικών περιστατικών προκύπτει ότι τα έσοδα από υπηρεσίες 
άθλησης ( ) για ένα αθλητικό σωματείο είναι τα κατεξοχήν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την 
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του (ενίσχυση του αθλητικού ιδεώδους), τα οποία δεν αποτελούν 
αντικείμενο φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 § 1 και 105 § 13 του ν. 2238/1994, 45 περιπτ. 
γ' του ν.4172/2013 των ΠΟΛ 1031/2001, ΠΟΛ.1044/2015 και την παρατιθέμενη παραπάνω νομολογία και 
αποφάσεων του ΝΣΚ.  
 
Επειδή, επιπλέον, ο έλεγχος δεν απέδειξε ότι οι χορηγίες που έλαβε το προσφεύγον σωματείο ποσών 
487,80€ και 81,30 € τις χρήσεις 2011 και 2012 και τα έσοδα από κυλικείο ύψους 486,73€ τη χρήση 2011 
αποτελούν οικονομική - εμπορική δραστηριότητα του σωματείου. Τα ως άνω ποσά εκτός του ότι είναι μικρά 
ποσά συνάδουν με την λειτουργία ενός αθλητικού σωματείου μιας επαρχιακής πόλης. Επομένως, δε 
δύναται στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης να θεωρηθούν έσοδα από άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής ή 
άλλης επιχειρηματικής εκμετάλλευσης, τα οποία δεν συνδέονται με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του 
αθλητικού σωματείου.  
 
Επειδή, επιπροσθέτως, ο έλεγχος δεν απέδειξε διανομή ωφελημάτων οποιασδήποτε μορφής στα μέλη του 
προσφεύγοντος σωματείου (ΠΟΛ.1031/2001) οπότε το σωματείο να διακρίνεται από τις μη κερδοσκοπικές 
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αστικές εταιρείες . Εξάλλου και η φορολογική αρχή δεν αμφισβήτησε το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του 
σωματείου στις κρινόμενες εκθέσεις ελέγχου εισοδήματος.  
 
Επειδή κατά συνέπεια των ανωτέρω, για τις υπό κρίση διαχειριστικές και φορολογικές περιόδους προκύπτει 
ότι το προσφεύγον σωματείο στερείται ακαθαρίστων εσόδων από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια 
επαγγέλματα (άρθρων 28 και 48 ν. 2238/1994 και άρθρων 21 και 44 του ν.4172/2013), οι σχετικοί 
ισχυρισμοί του γίνονται δεκτοί και συνεπώς όλες οι διαπιστωθείσες διαφορές στη φορολογία εισοδήματος 
πρέπει να ακυρωθούν, ως πλημμελώς αιτιολογημένες.  
 
Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η εξέταση των λοιπών ισχυρισμών, της υπό κρίσης προσφυγής, 
ως προς τις οριστικές πράξεις εισοδήματος. 
 
Ως προς τις προσβαλλόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ  
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 22 § 1 περ.ιδ' του ν. 2859/2000 (Α'248), ορίζεται ότι: 1 . 
Απαλλάσσονται από το φόρο: ... ιδ) 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, ιε) 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, ιστ) ..., ιζ) ...,ιη) η Παροχή υπηρεσιών και η 
Παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα πουαναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της 
παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους 
ενίσχυση, 
 
Επειδή, οι απαλλασσόμενες πράξεις του ως άνω άρθρου δεν παρέχουν γενικά δικαίωμα έκπτωσης του 
ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές (αγορές) που απαιτούνται για την πραγματοποίηση τους. Όσοι ενεργούν 
απαλλασσόμενες πράξεις του άρθρου 22, εξομοιώνονται με τελικούς καταναλωτές και αντιμετωπίζουν ως 
κόστος το ΦΠΑ των αγορών - εισροών τους. Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 30§1 του ν. 2859/2000 
ορίζεται ότι: Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 
 
«1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις 
παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο 
έχουν επιβαρυνθεί η Παράδοση αγαθών και η Παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή 
αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. 
 
Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την 
πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.[...1 
 
Επειδή, στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1156/1997 αναφέρεται μία ακόμη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω 
απαλλαγής, που αφορά στη μη στρέβλωση τω όρων του ανταγωνισμού (γενική προϋπόθεση). Όσον αφορά 
στην ύπαρξη ή μη στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού κατά την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται 
στενά με τον αθλητισμό από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα και από άλλες επιχειρήσεις που 
έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θα πρέπει να γίνεται σύγκριση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχονται από τις δύο αυτές κατηγορίες προσώπων. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες που παρέχει μια 
επιχείρηση, που διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, διαφέρουν από τις 
παροχές ενός μη κερδοσκοπικού προσώπου, σε μια συνηθισμένη αίθουσα γυμναστικής, με αποτέλεσμα να 
μη θεωρείται ότι στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός σε περίπτωση απαλλαγής του δεύτερου. Κάθε περίπτωση 
όμως κρίνεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά. 
 
Επειδή, με το αριθ. πρωτ. 692567/2016 έγγραφό της, η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, σε 
σχετικό ερώτημα, γνωρίζει τα εξής: 
 
Με τη διάταξη της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), 
απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που 
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αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της ίδιας παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων 
που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση. Με την απόφαση ΑΥΟ 
Π.6786/640/7.10.1986 με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία της ανωτέρω αναφερομένης απαλλαγής, 
καθώς επίσης και από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο 10301141/1341/393/Α0014/ 
ΠΟΛ.1071/1995 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 
- η εν λόγω απαλλαγή των ευκαιριακών εκδηλώσεων εφαρμόζεται για δύο, κατ' ανώτατο όριο, εκδηλώσεις 
ετησίως και παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο 
στον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της έδρας του αιτούμενου την απαλλαγή προσώπου. Συνεπώς η μη υποβολή της 
αίτησης συνεπάγεται και τη μη χορήγηση της απαλλαγής. 
 
- η απαλλαγή δεν αφορά μόνο την παροχή των υπηρεσιών αλλά και την παράδοση των αγαθών 
(παράδοση φαγητού, ποτών κ.λπ.) που πραγματοποιούνται στην εν λόγω εκδήλωση υπό την προϋπόθεση 
ότι στην αίτηση αναγράφονται το είδος των υπηρεσιών καθώς και το είδος και η ποσότητα των αγαθών των 
οποίων ζητείται η απαλλαγή από το ΦΠΑ. 
 
- ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εγκρίνει την απαλλαγή μετά από έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών 
(νομότυπη σύσταση, επιδιωκόμενος σκοπός κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση έχει τη διακριτική ευχέρεια να μην 
χορηγήσει την απαλλαγή εφόσον κρίνει από τα πραγματικά περιστατικά ότι προκύπτει καταστρατήγηση 
των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 
Συνεπώς, η χορήγηση της απαλλαγής από το ΦΠΑ δίνεται μόνο στην περίπτωση που υποβληθεί η αίτηση 
προς τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. από το νομικό πρόσωπο των περιπτώσεων δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δοθεί η έγκριση για το σκοπό αυτό. Σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση, οι πράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπάγονται σε ΦΠΑ. 
 
Τέλος, αναφορικά με το είδος των παραβάσεων και το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων εφαρμόζονται, 
κατά περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 58Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΦΕΚ 
170, τ. Α') όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 51 του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Γ' του νόμου 
4410/2016 (ΦΕΚ 141, τ. Α', 03.08.2016) και έχουν διευκρινιστεί αρχικά με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ 
ΠΟΛ.1252/2015 και εν συνεχεία με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1112/2016. Το παρόν κοινοποιείται στο Τμήμα Ζ' - 
ΚΦΑΣ της Δ/νσης Ελέγχων, προκειμένου να απαντήσει σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.» 
 
Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι το προσφεύγον σωματείο για την 
εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του, στεγάζεται στο το οποίο διαθέτει στεγασμένους χώρους και Επίσης, 
βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού προκύπτει ότι το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
εκμάθησης του αθλήματος που καλλιεργεί μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να ορίζει 
αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. 
 
Επειδή, ο έλεγχος δεν απέδειξε ότι οι υπηρεσίες που παρέχει το προσφεύγον σωματείο διαφέρουν από τις 
παροχές ενός μη κερδοσκοπικού προσώπου. Συγκεκριμένα δεν απέδειξε ότι διαθέτει εξειδικευμένο 
προσωπικό και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό καθώς αυτό στεγάζεται στο  
 
Συνεπώς, ο έλεγχος δεν απέδειξε την ύπαρξη ή μη στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού 
(ΠΟΛ.1156/1997), όποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 § 1 περ. ιδ' του ν. 2859/2000, οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες του προσφεύγοντος αθλητικού σωματείου που συνδέονται στενά με τον 
αθλητισμό ( ) απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. 
 
Επειδή, βάσει της από 02/08/2018 έκθεσης μερικού ελέγχου ΦΠΑ Ν.2859/2000, προκύπτει ότι το 
προσφεύγον σωματείο δεν υπέβαλε αίτηση στον αρμόδιο Προϊστάμενο προκειμένου να ζητήσει απαλλαγεί 
από το ΦΠΑ για τις ευκαιριακές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε τα έτη 2011, 2012 και 2013 
(ΠΟΛ.1071/1995). 
 
Επομένως, ορθά ο έλεγχος έκρινε ότι έσοδα από κοπή πίτας και ημερολογίων ύψους 1.456,91€, το έτος 
2012 και έσοδα από μουσική εκδήλωση και ημερολογίων, ύψους 1.132,48€ το έτος 2013 υπάγονται σε 
ΦΠΑ. 
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Επειδή, βάσει των ως άνω, ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί απαλλαγής από το ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που συνδέονται στενά με τον αθλητισμό, γίνεται δεκτός, και τροποποιούνται οι οριστικές 
πράξεις ΦΠΑ, ως κάτωθι: 
  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 525,67 1.456,91 1.132,48 0,00 0,00 

ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ 68,34 335,09 216,22 
 

0,00 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 
 

0,00 
  

0,00 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 68,34 335,09 216,22 0,00 0,00 

Πρόσθετος φόρος άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 34,17 167,54 108,11 
  

Τόκοι άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. 27,94 136,98 88,39 
  

Σύνολο φόρου για καταβολή 130,44 639,62 412,73 0 0 

 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 57§§1 και 2α του ν.2859/2000 ορίζεται ότι: 
 
1. Η Κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος δεν 
μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία 
για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 
υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής ή η προθεσμία για την υποβολή αίτησης επιστροφής από τους 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το 
δικαίωμα του Δημοσίου για την Επιβολή του φόρου. 
 
2. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και μετά 
την πάροδο πενταετίας, όχι όμως και μετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον: 
 
α) δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ή έκτακτη στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για 
υποβολή εκκαθαριστικής. 
 
Επειδή, εν προκειμένω, το σωματείο δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ, όπως προκύπτει από το 
πληροφοριακό σύστημα taxis και από την έκθεση ελέγχου. 
 
Ως εκ τούτου, βάσει των ως άνω διατάξεων ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι οι προσβαλλόμενες 
οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ προ του έτους 2013 πρέπει να ακυρωθούν λόγω 
παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για έκδοσης τους είναι νόμω αβάσιμος. 
 

Αποφασίζουμε 
 
την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 20/09/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία , ΑΦΜ: και συγκεκριμένα 
 
την αποδοχής αυτής και την ακύρωση 
 
• α) των υπ' αριθ /02-08-2018 /02-08-2018 /02-08-2018,/02-08-2018 και /02-08-2018 Οριστικών Πράξεων 
Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
διαχειριστικών περιόδων 01/01-31/12/2011, 01/01-31/12/2012, 01/01-31/12/2013, και φορολογικών 
περιόδων 01/01-31/12/2014 και 01/01-31/12/2015, αντίστοιχα, 
 
• β) των υπ' αριθ /02-08-2018 και /02-08-2018 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, φορολογικών περιόδων 01/01-31/12/2014 και 01/01-31/12/2015, 
αντίστοιχα.  
 
την μερική αποδοχής αυτής και την τροποποίηση των 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   85 

• των υπ' αριθ /02-08-2018 /02-08-2018 /02-08-2018 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού 
ΦΠΑ, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, διαχειριστικών περιόδων 01/01-31/12/2011, 01/01-
31/12/2012 και 01/01-31/12/2013, αντίστοιχα. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση : 
 
Οικονομικό έτος 2012 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01 - 31/12/2011) 
 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

Φόρος Εισοδήματος 493,76 € 0,00 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 246,88 € 0,00 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 740,64 € 0,00 € 

 
ΦΠΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

ΦΠΑ 1.196,76 € 68,34 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 598,38 € 34,17 € 

Τόκοι άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. 489,23 € 27,94 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.284,37 € 130,44 € 

 
Οικονομικό έτος 2013 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01 - 31/12/2012) 
 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

Φόρος Εισοδήματος 151,31 € 0,00 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 75,66 € 0,00 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 226,97 € 0,00 € 

 
ΦΠΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

ΦΠΑ 718,97 € 335,09 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 359,48 € 167,54 € 

Τόκοι άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. 293,91 136,98 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1.372,36 € 639,62 € 

 
Οικονομικό έτος 2014 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01 - 31/12/2013) 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

Φόρος Εισοδήματος 134,04 € 0,00 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 67,02 € 0,00 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 201,06 € 0,00 € 
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ΦΠΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

ΦΠΑ 479,73 € 216,22 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 239,86 € 108,11 € 

Τόκοι άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. 175,10 € 88,39 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 894,69 € 412,73 € 

 
Φορολογικό έτος 2014 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01 - 31/12/2014)  
 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

Φόρος Εισοδήματος 413,25 € 0,00 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 0,00 € 0,00 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 413,25 € 0,00 € 

 
ΦΠΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

ΦΠΑ 365,57 € 0,00 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 0,00 € 0,00 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 365,57 € 0,00 € 

 
Φορολογικό έτος 2015 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01 - 31/12/2015)  
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

Φόρος Εισοδήματος 800,45€ 0,00 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 400,23 € 0,00 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1.200,68 € 0,00 € 

 
ΦΠΑ 
  

 
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

ΦΠΑ 586,98 € 0,00 € 

Πρόσθετος φόρος λόγω άρθρου 58 ΚΦΔ 293,49 € 0,00 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 880,47 € 0,00 € 

 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 
Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΔΕΔ 330/2019 
Οι τόκοι προνομιούχων μετοχών αποτελούν μέρισμα για τις ανάγκες της φορολογίας 
εισοδήματος. Δεν εκπίπτουν ως δαπάνη από την εταιρία που τους καταβάλει  
 

Καλλιθέα, 21/01/2019 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 
γ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-
2014). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 27.11.2018 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας 
με την επωνυμία « », ΑΦΜ , η οποία εδρεύει στο .......... επί της οδού , κατά της σιωπηρής τεκμαιρόμενης 
αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων, λόγω παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης εντός ενενήντα (90) ημερών, 
επί της αριθ. πρωτ /31-07-2018 επιφύλαξης επί της υποβληθείσας με αριθ δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά 
έγγραφα.. 
 
5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 
 
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Σύντομο ιστορικό 
 
Η προσφεύγουσα επιχείρηση με την με αριθ. πρωτ. πρωτ /31.07.2018 δήλωση επιφύλαξης (κατ' άρθρο 20 
παρ. 1 ΚΦΔ),συνοδεύουσα την αριθ δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων άρθρου 45 Ν. 4172/2013 φορολογικού έτους 2017,επιφυλάχθηκε αναφορικά με την καταχώρηση 
της δαπάνης καταβολής τόκων των προνομιούχων μετοχών της, στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, με 
συνέπεια να καταβάλει ποσό φόρου εισοδήματος Ευρώ 3.461.295,00 και ισόποσης προκαταβολής επ' 
αυτού ποσού Ευρώ 3.461.295, ήτοι να καταβάλει συνολικό ποσό φόρου και προκαταβολής Ευρώ 
6.922.590 . 
 
Με την εν λόγω επιφύλαξη η ελεγχόμενη ζητεί: 
 
α) Να της αναγνωριστεί ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη τόκων ποσού 11.935.500,00 €, 
που κατέβαλε στους κατόχους των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ δικαιώματος 
συμμετοχής στα κέρδη μετόχους. 
 
β) Να της επιστραφεί ποσό 3.461.295,00 € που καταβλήθηκε ως υπερβάλλων φόρος, επί της δαπάνης των 
τόκων των προνομιούχων μετοχών (11.935.500,00 €, Χ 29 % = 3.461.295,00 €), καθώς και της ισόποσης 
προκαταβολής φόρου 100 %, ποσού 3.461.295,00 €, ήτοι συνολικό ποσό επιστροφής 6.922.590 €. 
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Με την από 16.07.2015 επιστολή της προς την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση 
Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, Υποδιεύθυνση 
Α1- Άμεσης Φορολογίας, Τμήματα Β-Α', γνωστοποίησε στη σχετική διεύθυνση το παραπάνω ιστορικό σε 
σχέση με την καταβολή του ποσού αυτού και ζήτησε την θέση της Διεύθυνσης σχετικά με την έκπτωση της 
δαπάνης τόκων από τα ακαθάριστα έσοδά της, δεδομένου ότι αφ ενός μεν η δαπάνη των τόκων των 
προνομιούχων μετοχών δεν συμπεριλαμβάνεται στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες του άρθρου 23 του Ν. 
4172/2013, αφ ετέρου δε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση επληρούντο οι προϋποθέσεις των άρθρων 22, 
49 και 50 του Ν. 4172/2013 
 
Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε την υπ' αριθμ. ΔΕΑΦΒ 
ΕΞ2015/12.10.2015 απάντηση της στην επιστολή της εταιρείας μας, όπου, διατύπωσε την άποψη ότι οι 
τόκοι προνομιούχων μετοχών «αποτελούν για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος, μέρισμα» . 
 
Ο ΛΟΓΟΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
 
«Παρανόμως η αντίδικος φορολογική αρχή απέρριψε σιωπηρώς την υπ' αριθ. πρωτ /31.07.2018 επιφύλαξη 
της εταιρείας μας, υπό την οποία υποβλήθηκε η από 27.07.2018 και με αριθμό δήλωση φορολογίας 
Εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 της εταιρεία μας και δεν αναγνώρισε ότι η 
καταβολή των τόκων των προνομιούχων μετοχών της εταιρείας μας ποσού Ευρώ 11.935.500 στον 
δικαιούχο των προνομιούχων μετοχών, για σκοπούς προσδιορισμούς του φορολογητέου αποτελέσματος 
της εταιρείας μας κατά το φορολογικό έτος 2017, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, καθώς η 
εν λόγω δαπάνη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με τα άρθρα 23, 49 
και 50 του Ν. 4172/2013>>. 
 
Επί της από 27.11.2018 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία 
« », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο 
σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
Επειδή,το άρθρο 105 παρ 6 εδ. β του προϊσχύοντος ν.2238/1994 προέβλεπε ότι, από τα ακαθάριστα έσοδα 
των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία στους 
κατόχους προνομιούχων μετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 
 
Επειδή,οι διατάξεις του νόμου 4172/2013(ΦΕΚ 167) ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (23-7-2013), με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 72 ή αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους 
διατάξεις αυτού. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρο 72 παρ. 25 του ν 4172/2013, από την έναρξη 
ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων 
και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του 
νόμου 
 
Επειδή, με βάση τα παραπάνω η διάταξη του άρθρου 105 παρ 6 εδ. β έπαψε να ισχύει με τη θέση σε ισχύ 
του νέου Κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ν. 4172/2013) και παράλληλα έπαψαν να ισχύουν και όλες οι 
κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου. 
 
Επειδή, η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 που προέβλεπε την αύξηση κεφαλαίου των ανωνύμων 
τραπεζικών εταιρειών με έκδοση προνομιούχων μετοχών με σταθερή απόδοση 10% που θα καταβάλλεται 
επί του εισφερόμενου κεφαλαίου αντιμετωπίζεται φορολογικά ως τόκος ο οποίος εκπίπτει από τα 
ακαθάριστα έσοδα της Τραπέζης,είναι ειδική διάταξη για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και δεν 
εφαρμόζεται στην υπό κρίση υπόθεση 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4172/2013, οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που 
αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ορίζεται μεταξύ 
άλλων, ότι το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά 
ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων θεωρείται γενικά εισόδημα από κεφάλαιο. 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   89 

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο όρος «μερίσματα» 
σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε 
κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά 
δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων 
και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των 
κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο 
ποσό. 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ορίζεται ότι επιτρέπεται να ορίζεται 
με διατάξεις του καταστατικού προνόμιο υπέρ μετοχών. Το προνόμιο αυτό συνίσταται στη μερική ή ολική 
απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
του καταστατικού, και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των 
προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. 
Ομοίως, επιτρέπεται να ορίζεται ότι σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, 
το προνόμιο υπέρ των μετοχών αφορά στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις 
οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος (παρ.1).  
Περαιτέρω το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν σταθερό μέρισμα ή ότι 
συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, 
περιλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από 
ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό, δεν αποκλείεται. Το 
καταστατικό, ομοίως, μπορεί να ορίζει ότι η απόληψη ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση 
ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν θα συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας, για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, που καθορίζεται κατά την έκδοση τους. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές 
υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 44α. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης 
παρέχουν ίσα δικαιώματα (παρ.2). Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα 
ψήφου ή με δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καταστατικού (παρ.4) 
 
Επειδή, με την ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιό δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση 
του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου 
Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Ειδικότερα, διευκρινίσθηκε ότι στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει κάθε διανομή 
κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές, από 
ιδρυτικούς τίτλους, από εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και 
λοιπές νομικές οντότητες, μεταξύ άλλων, και οι τόκοι προνομιούχων μετοχών. 
 
Επειδή, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με βάση την ερμηνεία που έχει δοθεί από τη Διοίκηση, η 
απόληψη τόκων, ως απόδοση των προνομιούχων μετοχών που αποκτούν οι κάτοχοί τους, 
αποτελεί σε κάθε περίπτωση μέρισμα, χωρίς να εξετάζεται εάν οι προνομιούχες μετοχές 
συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας ή όχι. Η θέση αυτή βασίσθηκε στο γεγονός ότι η απόδοση των 
προνομιούχων μετοχών, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο υπολογίζεται (τόκοι, μέρισμα, κλπ.) 
θεωρείται ότι απορρέει από τη μετοχική σχέση που συνδέει τους κατόχους των μετοχών με την ανώνυμη 
εταιρεία, δεδομένου ότι οι προνομιούχες μετοχές δεν συνίστανται σε έντοκη απαίτηση αλλά ουσιαστικά 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. 
 
Επειδή,η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της προσφεύγουσας εταιρείας αποφάσισε στις 
28.02.2012 την τροποποίηση του καταστατικού της προβλέποντας τη δυνατότητα να εκδώσει 
προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και παρέχοντας στους κατόχους αυτών το δικαίωμα 
απόληψης τόκου χωρίς να συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας,αλλά υπολογιζόμενος ο τόκος αυτός επί 
του ονομαστικού κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών (σχετ. ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου) 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα διατυπώθηκε με την ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιο, 
αλλά και με την ΔΕΑΦΒ ΕΞ 2015/12.10.2015,ότι δηλαδή οι τόκοι προνομιούχων μετοχών αποτελούν 
για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος μέρισμα. Επειδή, έχουν εκδοθεί οι αριθ.2157/2017 και 
3289/2017 απορριπτικές αποφάσεις της υπηρεσίας μας για το ίδιο ακριβώς θέμα, που αφορούσε τα 
φορολογικά έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα. 
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Επειδή, για την απόφαση /2017 του Διοικ. Εφετείου Αθηνών, που δέχεται την προσφυγή της επιχείρησης 
και ακυρώνει την αριθ. 2344/24.06.2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, 
έχει ασκηθεί η με αριθ.καταθ. /12-3-2018 αίτηση αναιρέσεως, η οποία εκκρεμεί. 
 

Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 27.11.2018 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « »,με ΑΦΜ ,επί της με αριθ. πρωτ /31-07-2018 επιφύλαξης 
συνοδεύουσα την υποβληθείσα με αριθ δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2017. 
 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην 
υπόχρεη. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ 545/2019 
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων - Μη φορολόγηση διανεμηθέντων 
μερισμάτων από λογιστικά κέρδη τρέχουσας και παρελθόντων χρήσεων - Άρθρο 47  
 

Καλλιθέα, 4-2-2019 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 
γ. Της ΠΟΛ 1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01-09-2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Την από 9-10-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρίας « », ΑΦΜ , με έδρα 
στον , επί της οδού κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ επί της με αριθμό /2018 αίτησης, με την οποία προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά για την από 
25-6-2018 1η τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη για το φορολογικό έτος 2016 
και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 
 

http://www.solae.gr/
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6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της από 9-10-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας «....... », ΑΦΜ , 
η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο 
σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά να ακυρωθεί η τεκμαιρόμενη απόρριψη 
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ επί της με αριθμό /2018 αίτησης, με την οποία 
προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά για την από 25-6-2018 1η τροποποιητική δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος με επιφύλαξη για το φορολογικό έτος 2016. Με την 1η τροποποιητική δήλωση, πέραν της 
τροποποίησης ποσών σε συγκεκριμένους κωδικούς στη δήλωση Ν φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων (κωδικοί δήλωσης που μεταβλήθηκαν: 004, 700, 090, 701, 012, 703, 
750), δηλώθηκαν: α) διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορολογικού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί 
φόρος εισοδήματος (κωδικός 380) ποσού 780.000€, β) συνολικό ποσό διανεμόμενων κερδών (κωδ.430) 
ποσού 780.000€, γ) ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει 
καταβληθεί φόρος εισοδήματος (κωδ.382) ποσού 780.000€, δ) φόρος που αναλογεί (κωδ.383) ποσού 
318.591,55€ και ε)το άθροισμα αυτών (κωδ.387) ποσού 1.098.591,55€. Η επιχείρηση εξέφρασε επιφύλαξη 
ως προς τη φορολόγηση των διανεμηθέντων κερδών βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 παρ.1 του 
ν.4172/2013. 
 
Η προσφεύγουσα επιχείρηση με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την ακύρωση της 
προσβαλλόμενης πράξης, διότι τα κέρδη αυτά που διανεμήθηκαν είχαν, ουσιαστικά, φορολογηθεί τα έτη 
2010-2015, κατά τα οποία η επιχείρηση προέβαινε σε αναμορφώσεις δαπανών-προβλέψεων και αρνητικές 
αναμορφώσεις. 
 
Επειδή, όπως ορίζει το άρθρο 47 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23-07-2013), με τις τροποποιήσεις του 
άρθρου 23 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287/ 31-12-2013): 
 
«1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
Γ', του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ Φ.Ε., εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο. 
 
Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει 
και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων.» 
 
Επειδή, όπως ορίζει το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23-07-2013), με τις τροποποιήσεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/ 07-04-2014): 
«12. Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ. 
Φ. Ε., όπως αυτά σχηματίστηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τα οποία προέρχονται από κέρδη 
που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων 
του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους - μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2013, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και 
των μετόχων ή εταίρων αυτού. 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του πρώτου 
εδαφίου συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με δηλωθείσες φορολογικές ζημίες 
της επιχείρησης από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς 
τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 
δεκαεννέα τοις εκατό (19%). 
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Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδάφιου ως συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό άθροισμα και το οποίο 
αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) της επιχείρησης. 
 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και 
των μετόχων ή εταίρων αυτού. 
 
Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση 
διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με την με αριθμό 178/2016 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία δεν έχει γίνει ακόμη 
αποδεκτή: «Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων φορολογικών ετών, οι οποίες, 
μεταφερόμενες, συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα σε επόμενο φορολογικό έτος, κατά το οποίο λαμβάνει 
χώρα και διανομή ή κεφαλαιοποίηση λογιστικών κερδών, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος 
εισοδήματος, αυτά φορολογούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 47 του 
ν.4172/2013, αυτοτελώς, κατά το άρθρο 58 τα νέου Κ.Φ.Ε, μη συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα 
(κέρδη ή ζημίες) του έτους, οπότε δεν τίθεται καν ζήτημα διπλής φορολογήσεώς των, αφού φορολογούνται 
για πρώτη και μόνη φορά κατά τη διανομή ή την κεφαλαιοποίηση.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις οδηγίες της Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ.1059/2015 «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013»: 
 
«Άρθρο 47 
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45. 
Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' («Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα») του Μέρους Δεύτερου («Φόρος 
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται 
διαφορετικά σε αυτό το Κεφάλαιο. Δηλαδή, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών 
προσώπων ή νομικών οντοτήτων προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 
του ν 4172/2013. 
 
Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή 
κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. 
Συνεπώς, τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική 
δραστηριότητα των προσώπων αυτών. Ως τέτοια κέρδη νοούνται ιδίως: 
 
Β. Κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε 
 
α) τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων 
που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος, κ.λπ.) ή ειδικές διατάξεις νόμων, 
εκτός αν τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται σε φόρο βάσει άλλης ειδικής διάταξης (π.χ. παρ. 3 άρθρου 103 του 
ν. 4099/2012 για τους ΟΣΕΚΑ), 
 
β) τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων 
που προκύπτουν βάσει των Δ.Λ.Π., κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα φορολογικά κέρδη, καθώς και τα 
διανεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών 
ζημιών. ... 
 
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα τα οποία αποκτώνται σε φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Συνεπώς, για τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων 
αποθεματικών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων με φορολογικά έτη (χρήσεις) που άρχισαν πριν 
την 1η Ιανουαρίου 2014, η οποία λαμβάνει χώρα εντός της χρήσης αυτής, δεν έχουν εφαρμογή τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, αλλά όσα ορίζονταν στις σχετικές διατάξεις του 
προϊσχύσαντος ν. 2238/1994.» 
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Επειδή, ωστόσο, κατά την γενική αρχή του δικαίου και μη υφισταμένης διάταξης που να ορίζει διαφορετικά, 
η Υπηρεσία που επιλαμβάνεται ενδικοφανούς προσφυγής δεν μπορεί να εκδώσει απόφαση με την οποία 
χειροτερεύει η θέση του προσφεύγοντος (βλ. ΣτΕ 236/2016, ΣτΕ 424/2006, ΣτΕ 4202/1986, ΣτΕ 
2340/1987), διότι αυτό θα αντέβαινε στην ίδια τη φύση της ενδικοφανούς προσφυγής ως οιονεί ενδίκου 
βοηθήματος, η άσκηση του οποίου τείνει στην ακύρωση ή έστω επί τα βελτίω τροποποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης και δεν είναι δυνατόν να άγει σε δυσμενέστερο για τον προσφεύγοντα 
καταλογισμό. 
 
Επειδή, με την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2016, δηλώθηκαν τα εξής: 
 

Κέρδη χρήσης βάσει ΔΛΠ/ ΕΛΠ 713.679,46€ 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 936.128,92€ 

  

Σύνολο φορολογητέων κερδών χρήσης 1.649.908,38€ 

Αρνητική φορολογική αναμόρφωση  
(αναμόρφωση προβλέψεων προηγουμένων ετών) 

-2.652.376,98€ 

Ζημία φορολογικού έτους 2015 1.002.566,60€ 

 
Επειδή στο φορολογικό αυτό έτος η προσφεύγουσα προέβη σε διανομή κερδών 780.000,00€, είχε 
υποχρέωση με την υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ.1 του 
άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ίσχυε μέχρι και την τροποποίησή του με την παρ.2 του άρθρου 99 του 
ν.4446/2016, να αναμορφώσει το ποσόν της ζημίας του 1.002.566,60€ φορολογικού έτους 2015, όπως 
προέκυψε μετά τις ανωτέρω φορολογικές αναμορφώσεις, με το ποσόν των διανεμομένων κερδών ύψους 
780.000,00€, πλέον της προσθήκης του αναλογούντος φόρου σε αυτό, ήτοι: 
  

Διανεμόμενα κέρδη 780.000,00€ 

Πλέον φόρος που αναλογεί (780.000,00€* 100/ 71) 318.591,55€ 

Συνολικό ποσό αναμόρφωσης της ζημίας στο οποίο θα έπρεπε 
να έχει προβεί με την αρχική δήλωση 

1.098.591,55€ 

 
Με την αναμόρφωση αυτή θα έπρεπε να δηλώσει φορολογητέο κέρδος 1.098.591,55€- 1.002.566,60€, ήτοι 
96.022,95€, και να συμψηφίσει τον αναλογούντα φόρο, 27.646,66€, με το ποσό των παρακρατηθέντων και 
καταβληθέντος φόρου της χρήσης, το οποίο έπραξε με την υποβολή της τροποποιητικής. 
 
Επειδή δεν προκύπτει από την προσφεύγουσα ότι το ποσό των 96.022,95€ έχει φορολογηθεί σε 
οποιαδήποτε προηγούμενη χρήση. 
 

Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με αριθμό /9-10-2018 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας « » με ΑΦΜ  
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στην υπόχρεη 
επιχείρηση. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ α/α 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο  
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΔΕΔ 911/2019 
Βεβαίωση του ΟΔΙΕ - Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή στα παιχνίδια 
της ΟΠΑΠΑΕ δύνανται να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων  
 

Καλλιθέα, 15/03/2019  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 
Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).» 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 20/12/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , 
ΑΦΜ κατοίκου , οδός , αρ , κατά της με αριθ. πρωτ /2018 απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα. 
 
5. Την με αριθ. πρωτ /2018 απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, της οποίας ζητείται η 
ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α 1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης.  
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/12/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του 
του , ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων 
στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε 
τα ακόλουθα: 
 
Με την υπ' αριθμ /2018 προσβαλλόμενη απάντησή του, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
απέρριψε τα δηλωθέντα ποσά στον κωδ. 781 από κέρδη από δελτία αμοιβαίου στοιχήματος ΟΔΙΕ, ύψους 
20.422,40€, 8.995,68€ και 28.902,53€, των υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων του 
προσφεύγοντος, βάσει του ν.4446/2016, οικ. ετών 2013, 2014 και φορολογ. έτους 2014, με αριθ. καταχ 
/2018, /2018 και /2018, αντίστοιχα, διότι σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ /2018 εγγράφου της Δ.Ο.Υ., ο 
προσφεύγων δεν είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (στοιχεία για την αγορά των παραπάνω 
δελτίων) ώστε να γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού κέρδους, και συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη 
στην εκκαθάριση των παραπάνω δηλώσεων το αντίστοιχο ποσό. (Υπ. Οικ. 1087968/29-10-2008). 
 
Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και με το με αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2019 ΕΜΠ/2019 
συμπληρωματικό του υπόμνημα, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης απάντησης ισχυριζόμενος ότι: 
 
• Σύμφωνα με τα άρθρα 78§1 και 4§§1,5 του Συντάγματος, η φορολόγηση δεν πρέπει να φτάνει μέχρι το 
σημείο που υπερβαίνει την φοροδοτική ικανότητα έκαστου φορολογούμενου. 
 
• Η φορολογική αρχή πρέπει να παρέχει στον φορολογούμενο την ευχέρεια να αποδείξει το ύφος των 
φορολογούμενων περιουσιακών του στοιχείων. Ουδείς δύναται να υποχρεωθεί στο αδύνατο. 
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• Η φορολογική αρχή του ζήτησε να προσκομίσει δικαιολογητικά στοιχεία που ο ΟΔΙΕ κατά πάγια θέση του 
δεν χορηγεί. 
 
• Σε προγενέστερο χρόνο, οι εν λόγω επίσημες βεβαιώσεις του ΟΔΙΕ είχαν γίνει δεκτές. Προς επίρρωση του 
ισχυρισμού του προσκομίζει τις από 23/01/2019 και 29/01/2019 βεβαιώσεις του ΟΔΙΕ. 
 
Επειδή, με το άρθρο 57 του ν.4446/2016 ορίζεται ότι: 
 
«1. Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, 
μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις "25.11.2017" να υποβάλουν αρχικές ή 
τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η 
ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των 
αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α' 170), καθώς και οποιαδήποτε 
δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής 
δήλωσης είχε λήξει μέχρι και τις 30.9.2016.» 
 
Επειδή, με τα άρθρα 1 και 2 του α' γενικού μέρους της ΠΟΛ.1115/2017 ορίζεται ότι: «1. Σε περίπτωση που 
ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016 δύναται να 
υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική) δήλωση, χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας, επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. Δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 61 του ως άνω νόμου, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ.1009/2017 εγκύκλιο, 
οι καταβολές που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές 
δηλώσεις δεν ανακαλούνται είτε λόγω πραγματικής είτε λόγω νομικής πλάνης, δεν δύναται να υποβληθεί εκ 
των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος 
φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν 
προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου. 
 
2. Επιπλέον, κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές 
δηλώσεις. Επομένως, δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές 
δηλώσεις, έστω και αν με την τροποποιητική δήλωση πρόκειται να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε 
προκύψει με την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και ανεξάρτητα αν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του 
φόρου ή όχι. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο 
μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό.» 
 
Επειδή, με το αριθ. πρωτ. 1087965/1573/Α0012/29.10.2008 έγγραφο της ΓΓΔΕ με ΘΕΜΑ: «Κάλυψη 
τεκμηρίων με κέρδη Ο.Π.Α.Π.»: 
 
«1. Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) τα χρηματικά 
ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο 
μπορούν να καλύψουν ή να περιορίσουν τη διαφορά της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης (σχετ. 
1037965/356/Α0012/ΠΟΛ.1094/1989 διαταγή). 
 
2. Όπως έχει γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μας (σχετ. 1033991/1003/Α0012/11.5.2004 έγγραφο), 
όταν προσκομίζεται από τον φορολογούμενο ονομαστική βεβαίωση κερδών στην οποία 
αναγράφεται και η παρακράτηση φόρου που έγινε, τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη 
συμμετοχή του στα παιχνίδια της « Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» δύνανται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 19 του ΚΦΕ να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή των περιορισμό της ετήσιας 
τεκμαρτής δαπάνης του φορολογουμένου, αφού όμως μειωθούν με το ποσό που κατέβαλε κατά τη 
διάρκεια της χρήσης για τη συμμετοχή του στα παιχνίδια αυτά. 
 
3. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 
γνησιότητα των βεβαιώσεων κερδών από τον ΟΠΑΠ, από τις διατάξεις του άρθρου 66 του 
ν.2238/1994 προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να 
ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις 
τράπεζες κλπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. 
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Επομένως, εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου η εξακρίβωση των πραγματικών 

περιστατικών με κάθε πρόσφορο μέσο.» 

 

Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων έχει υποβάλει τις κάτωθι αρχικές δηλώσεις: 

 

1. Την υπ' αριθμ δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 στην οποία μεταξύ άλλων δήλωσε 

στον κωδ. 659 το ποσό των 37.064,24€. 

 

2. Την υπ' αριθμ δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 στην οποία μεταξύ άλλων δήλωσε 

στον κωδ. 667 το ποσό των 41.110,26€ και 

 

3. Την υπ' αριθμ δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολ. έτους 2014 στην οποία μεταξύ άλλων δήλωσε 

στον κωδ. 667 το ποσό των 20.425,61€. 

 

Επειδή, βάσει των ως άνω δηλώσεων εκδόθηκαν τα κάτωθι: 

 

1. Το υπ' αριθμ ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών πρόσωπων οικον. έτους 2013 με το οποίο 

επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα ποσό πληρωμής ύψους 823,66€ (αφορά ειδ. εισφορά αλληλεγγύης). 

 

2. Η υπ' αριθμ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου οικον. έτους 2014 με την οποία επιβλήθηκε στον 

προσφεύγοντα ειδ. εισφορά αλληλεγγύης ποσού 967,30€ και φόρος πολυτ. διαβ. ποσού 1.014,71€, ήτοι 

συνολικό ποσό πληρωμής ύψους 1.982,01€. 

 

3. Η υπ' αριθμ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολ. έτους 2014 με την οποία επιβλήθηκε στον 

προσφεύγοντα ειδ. εισφορά αλληλεγγύης ποσού 491,79€ και φόρος πολυτ. διαβίωσης ποσού 1.830,31€, 

ήτοι συνολικό ποσό πληρωμής ύψους 2.322,10€. 

 

Επειδή, εν συνεχεία, ο προσφεύγων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016, υπέβαλε τις υπ' αριθ. 

καταχ , και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. ετών 2013 και 2014 και φορολογ. 

έτους 2014, αντίστοιχα, δηλώνοντας στον κωδικό 781 (χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση 

περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κτλ.) τα εξής ποσά 

20.422,40€, 8.995,68€ και 28.902,53€, αντίστοιχα, τα οποία αφορούν καθαρά ποσά από κερδισμένα δελτία 

αμοιβαίου στοιχήματος ΟΔΙΕ. 

 

Επειδή, ωστόσο, ο προσφεύγων δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά των 

παραπάνω δελτίων (αριθ. πρωτ. 1087965/1573/Α0012/29-10-2008 έγγραφο της ΓΓΔΕ), κατά την 

εκκαθάριση των ως άνω τροποποιητικών δηλώσεων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, δεν έλαβε 

υπόψη τα δηλωθέντα ποσά στον κωδικό 781. Επειδή, την 12/11/2018 βάσει των ως άνω τροποποιητικών 

δηλώσεων εκδόθηκαν: 

 

1. Το υπ' αριθμ ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών πρόσωπων οικον. έτους 2013 με το οποίο 

προσδιορίστηκε τελικό χρεωστικό ποσό ίσο με το αρχικό χρεωστικό ποσό ύψους 823,66€. 

 

2. Η υπ' αριθμ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου οικον. έτους 2014 με την οποία προσδιορίστηκε 

τελικό χρεωστικό ποσό ίσο με το αρχικό χρεωστικό ποσό ύψους 1.982,01€ και 

 

3. Η υπ' αριθμ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολ. έτους 2014 με την οποία προσδιορίστηκε 

τελικό χρεωστικό ποσό ίσο με το αρχικό χρεωστικό ποσό ύψους 2.322,10€. 

 

Επειδή, ακολούθως, την ίδια ημέρα, με την υπ' αριθμ. 50367/12-11-2018 προσβαλλόμενη απάντησή του, ο 

Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ενημέρωσε τον προσφεύγοντα ότι απέρριψε τα δηλωθέντα ποσά 

στον κωδ. 781 από κέρδη από δελτία αμοιβαίου στοιχήματος ΟΔΙΕ, ύψους 20.422,40€, 8.995,68€ και 
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28.902,53€, των υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων του, βάσει του ν.4446/2016, οικ. ετών 2013, 

2014 και φορολογ. έτους 2014, με αριθ. καταχ. /2018, /2018 και /2018, αντίστοιχα, διότι σε συνέχεια του με 

αριθ. πρωτ. /2018 εγγράφου της Δ.Ο.Υ., δεν είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (στοιχεία για 

την αγορά των παραπάνω δελτίων) ώστε να γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού κέρδους, και συνεπώς δεν 

μπορεί να ληφθεί υπόψη στην εκκαθάριση των παραπάνω δηλώσεων το αντίστοιχο ποσό. (Υπ. Οικ. 

1087968/29-10-2008). 

 

Επειδή, στα πλαίσια εξέτασης της υπό κρίση προσφυγής, με το αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2019 ΕΜΠ/13-02-2019 

συμπληρωματικό του υπόμνημα, ο προσφεύγων προσκομίζει τη με αριθ. πρωτ. /2019 βεβαίωση του 

ΟΔΙΕ ΑΕ (υπό ειδική εκκαθάριση) από την οποία προκύπτουν τα κάτωθι: 

 

«Βεβαιώνουμε, σύμφωνα πάντοτε με το αρχείο που μας παραδόθηκε κατά την θέση της ΟΔΙΕ Α.Ε. σε 

ειδική εκκαθάριση, ότι ο ..........του...................... , στοιχημάτισε για τα οικονομικά έτη 2012-2013-2014 -

2015 τα αντίστοιχα ποσά όπως αυτά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

ΜΙΚΤΟ 

ΠΟΣΟ 

 

ΦΟΡΟΣ 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

2012 3.729,22 252,92 3.476,30 188,50 

2013 22.754,26 2.331,83 20.422,43 712,00 

2014 8.998,03 658,23 8.339,80 257,50 

2015 32.597,69 3.695,26 28.902,43 1.166,00 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εξαιρεθεί από το οικ. έτος 2015 το δελτίο με σειριακό αριθμό:............... με 

ημερομηνία 20/09/2013 διότι κρίθηκε άκυρο, συνεπώς σας αποστέλλουμε νέα βεβαίωση κερδών που 

αφορά το οικον. έτος 2014.» 

 

Επειδή, η ως άνω βεβαίωση του ΟΔΙΕ περιλαμβάνει τα ποσά που προβλέπονται από το με αριθ. 

πρωτ. 1087965/1573/Α0012/29-10-2008 έγγραφο της ΓΓΔΕ., η υπό κρίση προσφυγή γίνεται δεκτή. 

 

Αποφασίζουμε 

 

την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 20/12/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 

προσφυγής του του , ΑΦΜ και την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ /2018 απάντησης του Προϊστάμενου της 

Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ. 

 

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην 

υπόχρεο.  

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 

Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΔΕΔ 1189/2019 
Τεκμαρτό εισόδημα από ανέγερση οικοδομής με δαπάνες της μισθώτριας επιχείρησης σε 
αγροτεμάχιο του εκμισθωτή  
 

Θεσσαλονίκη: 20-05-2019 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 18-01-2019 με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του « ΤΟΥ , 
με ΑΦΜ , κατοίκου , επί της οδού κατά της με αριθμό /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2013 και κάθε συναφούς πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
Κοζάνης και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, της οποίας ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Τις από 23-01-2019 απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, με τις οποίες ζητείται η απόρριψη της ανωτέρω 
ενδικοφανούς προσφυγής.  
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7 - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως 
αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της από 18-01-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του προσφεύγοντος, η 
οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό 
φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
- Με την υπ' αριθμ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικον. έτους 
2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος κύριος φόρος 
ύψους 4.507,72 €, πλέον τέλη χαρτοσήμου στο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ύψους 232,23 €, πλέον 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου ύψους 46,44 €, πλέον πρόσθετος φόρος ανακρίβειας 
ύψους 3.101,31 €, πλέον πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου, λόγω ανακρίβειας, ύψους 158,08 €, πλέον πρόσθετη 
εισφορά στα ως άνω τέλη χαρτοσήμου, ύψους 31,62 €, πλέον εισφορά αλληλεγγύης ύψους 320,66 €, ήτοι, 
συνολικό ποσό ύψους 8.398,06 €. 
 
Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, στα πλαίσια διενέργειας μερικού ελέγχου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2238/1994, καθώς και τις ΠΟΛ.1037/2005 και 
1081/2005, δυνάμει της με αριθμ /2018 σχετικής εντολής ελέγχου. 
 
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 14/12/2018 έκθεση, ο 
έλεγχος προσδιόρισε το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του προσφεύγοντος στο ποσό των 75.402,33 €, 
αντί του δηλωθέντος 64.713,60 Η διαφορά αυτή προέκυψε, λόγω ανέγερσης οικοδομής από τον μισθωτή 
σε εκμισθωθέν ακίνητο του οποίου την κυριότητα είχε ο προσφεύγων, κατά ποσοστό 50%, που σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2238/1994, αποτελεί εισόδημα από ακίνητα και ανέρχεται στο ποσό 
των 7.508,73 €. Επιπλέον από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, όπως αναφέρεται αναλυτικά στις σελίδα 6 της 
σχετικής έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκε ανακριβής άθροιση στη στήλη των εσόδων του χειρόγραφου 
βιβλίου εσόδων - εξόδων, κατά το ποσό των 3.180,00 € και κατ' επέκταση μη ορθή μεταφορά αυτών στο 
έντυπο Ε1 της οικείας δήλωσης εισοδήματος και στο συνοδευτικό αυτής έντυπο Ε3. 
 
Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου /18-01-2019 ενδικοφανή προσφυγή ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση της 
ως άνω πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, επικαλούμενος ότι αυτή στερείται ουσιαστικής και 
νομικής βάσης και χωρίς πλήρη, σαφή και επαρκή αιτιολογία και καθίσταται άνευ ετέρου άκυρη. Ειδικότερα 
για το αθροιστικό λάθος στην άθροιση των εσόδων, ισχυρίζεται ότι ουδεμία πρόθεση υπήρχε και έγινε από 
προφανή παραδρομή, γεγονός που αποδεικνύεται από το σύνολο των εσόδων που δηλώνει. Όσον αφορά 
στο θεωρούμενο εισόδημα από οικοδομές, επικαλείται ότι, δυνάμει του με αριθμ. /2018 συμβολαιογραφικού 
εγγράφου της Συμβολαιογράφου, παρατάθηκε η ως άνω μίσθωση μέχρι και το έτος 2050 και προστέθηκε 
ως όρος της μίσθωσης, ότι το κτίριο το οποίο ανεγέρθηκε με έξοδα της μισθώτριας εταιρίας θα ανήκει σ' 
αυτήν, και είναι υποχρεωμένος ο εκμισθωτής μετά το πέρας της μίσθωσης να της μεταβιβάσει το τμήμα του 
αγροτεμαχίου επί του οποίου έχει ανεγερθεί το κτίσμα, σε διαφορετική περίπτωση θα παραδοθεί το 
αγροτεμάχιο κενό στον εκμισθωτή, ήτοι στην κατάσταση που η μισθώτρια εταιρία το παρέλαβε. Ως εκ 
τούτου κανένα απολύτως ετήσιο εισόδημα από οικοδομή δε δύναται να θεωρηθεί ότι έπρεπε να δηλώσει, 
καθώς μετά το πέρας της λήξης της μίσθωσης το κτίσμα δεν θα του ανήκει σε καμία περίπτωση. Προς 
επίρρωση του ως άνω ισχυρισμού επικαλείται την με αριθμ. 1826/2014 απόφαση του ΔΕΦ Αθηνών. 
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 2238/1994  δεν λογίζεται ως εισόδημα από ακίνητα αυτό 
που προκύπτει από τα οικοδομήματα που ιδιοχρησιμοποιούνται και τα οποία βρίσκονται μέσα ή έξω από 
αγροτικά κτήματα και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των έργων της γεωργικής γενικά επιχείρησης. 
Συνεπώς και εξ' αυτού του λόγου θα έπρεπε η Διοίκηση να μην επιβάλλει σε βάρος του, φόρο εισοδήματος 
λογιζόμενο από το κτίριο, καθώς, αφενός μεν είμαι μέλος μαζί με τη σύζυγό μου στην μισθώτρια ΟΕ εταιρία 
με ποσοστό 65% και αφετέρου, το οικοδόμημα χρησιμοποιείται για γεωργική δραστηριότητα (παραγωγή και 
τυποποίηση αρωματικών φυτών). 
 
Ως προς τους ως άνω ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, επισημαίνονται τα εξής: 
 
Επειδή στο άρθρο 23 παρ.2 του ν. 4174/2013 ορίζονται τα εξής: «Ο έλεγχος εκπλήρωσης των 
φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι 
δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου 
φορολογικού ελέγχου: α) Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία 
της με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, 
καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της....» 
 
Επειδή, στο άρθρο 28 παρ.2 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 
του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση 
ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις 
οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη 
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο».  
 
Επειδή, στο άρθρο 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να 
παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που 
θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου». 
 
Επειδή, βασικά στοιχεία της αιτιολογίας, αποτελούν κατά το νόμο, τη θεωρία και τη νομολογία εκτός από το 
νόμιμο έρεισμα της πράξης, δηλαδή η αναφορά των απρόσωπων κανόνων δικαίου που προβλέπουν την 
έκδοση της, η ερμηνεία τους, η ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών καταστάσεων, ο απαιτούμενος 
νομικός χαρακτηρισμός τους καθώς και τα κριτήρια και οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου σχετικά με την 
άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας. (Επ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα 2001, παρ. 516 έως 519). 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) ορίζεται ότι: «1. Η 
ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της 
συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η Αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, 
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ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι 
πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης 3. Όταν η πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως τα αποδεικτικά 
στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοση οργάνου». 
 
Επειδή ο Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (ν.2238/1994 ΦΕΚ Α' 151/16-09-1994), όπως αυτός ίσχυε 
κατά την υπό κρίση χρήση 2012, προέβλεπε τα εξής: στο άρθρο 21 ότι: ««1. Ως εισόδημα από οικοδομές 
λογίζεται: α. ...,β. Η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσής της η οικοδομή που ανεγέρθηκε με δαπάνες 
του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της 
μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή. Το ετήσιο εισόδημα 
εξευρίσκεται με διαίρεση του υπολοίπου, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγματος, που 
έχει ορισθεί στη σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της οικοδομής, από την αξία αυτής, κατά το 
χρόνο ανέγερσής της, σε μέρη ίσα με τον αριθμό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η μίσθωση του εδάφους. 
Ως αξία της οικοδομής που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου λαμβάνεται η πραγματική αξία της 
οικοδομής, η οποία εξευρίσκεται από τα επίσημα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την 
οικοδομή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που τηρούνται κρίνονται ανακριβή ή ανεπαρκή, 
καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον ενδιαφερόμενο της αξίας που υπολογίσθηκε μ' αυτό τον 
τρόπο, αυτή καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας και σε συνέχεια από τα διοικητικά δικαστήρια. Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης 
εφαρμόζονται ανάλογα και για βελτιώσεις ή επεκτάσεις που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε οικοδομή 
της οποίας την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης της οικοδομής οι 
βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.» 
 
Επειδή, στο με αριθμ. 1036249/672/Α0012/14.5.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζονται τα 
εξής: «1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994, εισόδημα από ακίνητα είναι, 
μεταξύ άλλων, αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από εκμίσθωση μιας ή περισσότερων οικοδομών, 
το οποίο αποκτάται από κάθε ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή ή από αυτόν στον οποίο μεταβιβάστηκε η 
άσκηση του δικαιώματος της επικαρπίας ή από αυτόν που έχει το δικαίωμα χρήσης ή οίκησης. 2. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 21 του παραπάνω νόμου, ως εισόδημα από ακίνητα 
λογίζεται η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσής της η οικοδομή που ανεγέρθηκε με δαπάνες του 
μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής, αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης 
του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητά του εκμισθωτή. Το ετήσιο εισόδημα εξευρίσκεται με 
διαίρεση του υπολοίπου, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του τυχόν ανταλλάγματος, που έχει ορισθεί στη 
σύμβαση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της οικοδομής, από την αξία αυτής, κατά το χρόνο της 
ανέγερσής της, σε μέρη ίσα με τον αριθμό των ετών κατά τα οποία διαρκεί η μίσθωση του εδάφους. Ως αξία 
της οικοδομής, που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου, λαμβάνεται η πραγματική αξία της 
οικοδομής, η οποία εξευρίσκεται από τα επίσημα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την 
οικοδομή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία ή αυτά που τηρούνται κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, 
καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον ενδιαφερόμενο της αξίας που υπολογίστηκε με αυτόν τον 
τρόπο, αυτή καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας και σε συνέχεια από τα διοικητικά δικαστήρια. 
3. Με βάση τα παραπάνω οι διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2238/1994 θα 
εφαρμοσθούν για την αρχική μίσθωση και η αξία των κτισμάτων θα κατανεμηθεί μεταξύ των ετών διάρκειας 
της αρχικής μίσθωσης » 
 
Επειδή περαιτέρω, στο υπ' αριθμ. πρωτ. 1037083/10502/Β0012/20.7.2009 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών, αναγράφεται ότι : « μετά την ανέγερση της οικοδομής από τη μισθώτρια επιχείρηση, ο 
εκμισθωτής καθίσταται κύριος και των κτισμάτων και για το λόγο αυτό θεωρείται, ότι αποκτά τεκμαρτό 
εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 
1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ. Επομένως, ενδεχόμενη συμφωνία των συμβαλλομένων, ότι με τη λήξη της 
μίσθωσης η μισθώτρια επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην αρχική του κατάσταση 
(δηλαδή με ξήλωση των κτισμάτων με δικές του δαπάνες), δεν επηρεάζει την εφαρμογή των υπόψη 
διατάξεων, καθόσον ο χρόνος απόκτησης του τεκμαρτού εισοδήματος προηγείται από το χρόνο λήξης της 
μίσθωσης. Άλλωστε, δεν μπορεί να συναρτάται η υπαγωγή σε φορολογία του υπόψη εισοδήματος στο 
όνομα του οικοπεδούχου από αβέβαια, μελλοντικά και επισφαλή γεγονότα που ενδεχόμενα θα επέλθουν ή 
όχι κατά τη λήξη της μακροχρόνιας μίσθωσης.» 
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Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4174/2013, ορίζεται ότι: «Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι 

είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η 

νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης 

δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων.» 

Επειδή, εξάλλου, η αρχή της χρηστής διοίκησης συνδέεται στενά με την αρχή της βεβαιότητας του φόρου 

και ειδικότερα με τον σκοπό που επιδιώκει η τελευταία, την δημιουργία δηλ. κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ 

φορολογούμενου και της φορολογικής αρχής. Όμως, η αυστηρή εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας του 

φόρου, επιβάλλει την βεβαίωση, ακόμη και αναδρομικά των φορολογικών υποχρεώσεων του πολίτη, 

εφόσον βέβαια το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου δεν έχει παραγραφεί. Ειδικότερα, 

ενόψει της δέσμιας αρμοδιότητας της φορολογικής διοίκησης σε σχέση με την εκτέλεση των φορολογικών 

νόμων, η φορολογούσα αρχή οφείλει να εφαρμόζει τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους και συνεπώς 

εφόσον ο φορολογικός νόμος σύμφωνα με νεότερη ερμηνεία επιβάλλει ορισμένη υποχρέωση στο άτομο, 

υποχρεούται να προβεί στην έκδοση σχετικής καταλογιστικής πράξης. (βλ. Κωνσταντίνος Δ. Φινοκαλιώτης, 

Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 151-153). 

Στην προκειμένη περίπτωση, από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, όπως αναφέρεται αναλυτικά στις σελίδα 6 

της σχετικής έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκε ανακριβής άθροιση στη στήλη των εσόδων του χειρόγραφου 

βιβλίου εσόδων - εξόδων, κατά το ποσό των 3.180,00 € και κατ' επέκταση μη ορθή μεταφορά αυτών στο 

έντυπο Ε1 της οικείας δήλωσης εισοδήματος και στο συνοδευτικό αυτής έντυπο Ε3. Επίσης, διαπιστώθηκε 

ότι ο προσφεύγων είχε την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 50% του υπ' αριθ. 748 αγροτεμαχίου, έκτασης 

7.200 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του αγροκτήματος της τοπικής κοινότητας , της 

Δημοτικής ενότητας Δυνάμει του με αριθμ /2005 συμβολαιογραφικού εγγράφου, που σύναψαν ο ίδιος και η 

σύζυγός του με την εταιρία με την επωνυμία « », εκμίσθωσαν το ανωτέρω ακίνητο αντί ετήσιου μισθώματος 

ύψους 100,00€. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε για είκοσι πέντε (25) έτη, η οποία άρχιζε από την 

8/6/2005 και έληγε την 7/6/2030. Το συνολικό μίσθωμα των είκοσι πέντε ετών ορίστηκε στο ποσό των 

2.500,00 €. Στο ως άνω συμβόλαιο συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα της εταιρείας να εγκαταστήσει όλες τις 

δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο εταιρικό της χωρίς να προβλέπεται στη λήξη της μίσθωσης 

επαναφορά του μίσθιου στην αρχική κατάσταση. Στη συνέχεια η μισθώτρια εταιρεία « » προχώρησε στην 

έκδοση της με αρ /2006 Άδειας οικοδομής για Βιοτεχνικό κτίριο - Μονάδα Τυποποίησης και Επεξεργασίας 

αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών και παραγωγής αιθέριων ελαίων εντός του ανωτέρω αγρού. Από τα 

προσκομισθέντα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι καταχώρησε το σύνολο των δαπανών ανέγερσης στο 

λογαριασμό 15.01.00.000 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ. - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και 15.01.00.000 ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΓΚΑΤ. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, και προέβη εντός του 2008, σε διακοπή στο μητρώο των δραστηριοτήτων 

με κωδικούς 73053 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (Ως ΠΑΓΙΑ 

ΕΠΙΧ/ΣΗΣ) και 72840 της δραστηριότητας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή 

ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» με ταυτόχρονη έναρξη της κύριας δραστηριότητας της «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ κτλ». και τα ποσά των παραπάνω λογαριασμών μεταφέρονται στους λογαριασμούς 11 

ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 14 ΕΠΙΠΛΑ , 16 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ). Η αξία της οικοδομής υπολογίστηκε από τον έλεγχο στο ποσό των 

340.602,41€ που αντιπροσωπεύει το ποσό που μεταφέρθηκε από τους λογαριασμούς 15.01.00.000 

ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ. - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και 15.01.00.000 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ. ΜΕΛΕΤΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ στο λογαριασμό 11.00 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ και αφορά το κόστος ανέγερσης 

έως και το 2008. 

Κατόπιν τούτου και κατ' εφαρμογή της παρ.1_του άρθρου 21 του ν. 2238/1994, ο έλεγχος προσδιόρισε ως 

ετήσιο εισόδημα από οικοδομές του ελεγχόμενου για τη χρήση 2012 ποσό ίσο με την αξία της οικοδομής 

κατά το χρόνο ανέγερσης της δια τον αριθμό των ετών που διαρκεί η μίσθωση του εδάφους, ήτοι, ετήσιο 

εισόδημα από οικοδομές ύψους 7.740,96 (340.602,41 :22*50%). 

 

Επειδή οι ανωτέρω πλημμέλειες, δεν κατέστησαν αδύνατες τις ελεγκτικές ενέργειες και το λογικό 

προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο έλεγχος έκρινε τα τηρηθέντα βιβλία επαρκή και 

προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη του προσφεύγοντος, όπως αυτά προέκυψαν από τα βιβλία με την προσθήκη 

σ αυτά των λογιστικών διαφορών του ελέγχου. 
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Εν συνεχεία, στα πλαίσια του υπομνήματος του άρθρου 28 του ν. 4174/2013, ο προσφεύγων προσκόμισε 

συνημμένο το με αρ /2018 συμβολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Με το παραπάνω 

συμβολαιογραφικό έγγραφο «... παρατείνεται η μίσθωση του αγρού μέχρι και το έτος 2050 και προστίθεται 

ως όρος της μίσθωσης ότι το κτήριο το οποίο ανεγέρθηκε με έξοδα της μισθώτριας εταιρείας θα ανήκει σε 

αυτή , και είναι υποχρεωμένος ο εκμισθωτής να της μεταβιβάσει το τμήμα του αγροτεμαχίου επί του οποίου 

έχει ανεγερθεί το κτίσμα, σε διαφορετική δε περίπτωση θα παραδοθεί το αγροτεμάχιο κενό στον εκμισθωτή 

, ήτοι σε κατάσταση που η μισθώτρια εταιρεία το παρέλαβε ..», και ως εκ τούτου δε δύναται να θεωρηθεί ότι 

έπρεπε να δηλώσει κανένα απολύτως εισόδημα από οικοδομή. 

 

Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2238/1994, σύμφωνα με τις οποίες για τον προσδιορισμό 

του ετήσιου εισοδήματος από οικοδομές, λαμβάνεται υπόψη η κατά το χρόνο ανεγέρσεως και όχι κατά το 

χρόνο λήξεως της μισθώσεως, αξία της οικοδομής η οποία επομένως περιέρχεται στην κυριότητα του 

εκμισθωτή , κύριου του εδάφους, συντρεχουσών των άλλων προϋποθέσεων, από την ανέγερση της και όχι 

στο τέλος της μισθώσεως (ΣτΕ 2282/1993 παρ.5) κατά τη γνωστή αρχή του εμπράγματου δικαίου «τα 

υπερκείμενα είκει τοις υποκειμένοις» (αρθ.953,954,1001,και 1057 ΑΚ). 

 

Επειδή η υποχρέωση δήλωσης του εν λόγω ποσού ως εισόδημα από οικοδομές αφορά στην χρήση 2012, 

και έπρεπε να συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη δήλωση φόρου εισοδήματος που υποβλήθηκε εντός του 

2013. 

 

Επειδή, κατά την υπό κρίση χρήση, η αρχική συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης του αγρού δεν εμπεριείχε 

κανένα όρο που με οποιοδήποτε τρόπο να προβλέπει ότι οι εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν στα πλαίσια 

της δραστηριότητας της μισθώτριας εταιρείας θα καθαιρεθούν ή και δε θα επέλθουν στην κατοχή του 

ελεγχόμενου κατά το ποσοστό που του αναλογεί (50%) στη λήξη της μισθωτικής περιόδου. 

 

Επειδή η με αριθ /2018 προσκομιζόμενη συμβολαιογραφική πράξη παράτασης της μίσθωσης και 

τροποποίησης των όρων της συνετάγη μετά την έναρξη του ελέγχου, ενώ δε μπορεί αναδρομικά να 

αναιρέσει την υποχρέωση που είχε κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος της χρήσης 

2012 να συμπεριλάβει το αντίστοιχο ποσό ως εισόδημα από οικοδομές. Επιπλέον, οι όροι που 

εμπεριέχονται στην παραπάνω συμβολαιογραφική , τόσο ως προς την παράταση του χρόνου της 

μίσθωσης από 25 σε 45 χρόνια, όσο και το σύνολο των υπολοίπων όρων, καθιστούν πρακτικά ανέφικτο για 

τη διοίκηση να ελέγξει και εν τέλει να επαληθεύσει την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 21 παρ. 1 

του ν. 2238/1994, δηλαδή να παραμείνει η οικοδομή στη κυριότητα του εκμισθωτή στο τέλος της μισθωτικής 

περιόδου. 

 

Επειδή περαιτέρω, κατά αυτό τον τρόπο καταστρατηγείται εν τέλει το αληθές νόημα της συγκεκριμένης 

διάταξης, που είναι η φορολόγηση με τη μορφή μισθώματος , της ωφέλειας που έχει ο εκμισθωτής από την 

ανέγερση του κτίσματος σε ακίνητο του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ωφέλεια αυτή αποτελεί και τη 

βούληση του ελεγχόμενου, καθώς στο αρχικό συμβόλαιο μίσθωσης του αγρού δε συμπεριλαμβάνεται 

συμβατική πρόβλεψη καθαίρεσης της ανεγερθείσας οικοδομής από τη μισθώτρια εταιρεία στη λήξη της 

μίσθωσης ή άλλος όρος που να αποκλείει να περιέλθει αυτή στην κατοχή του ελεγχόμενου (να σημειωθεί 

εδώ ότι η μισθώτρια εταιρεία είναι ιδίων συμφερόντων καθώς ο ελεγχόμενος και η σύζυγός του κατέχουν 

ποσοστό άνω του 65%,). 

 

Επειδή, η προσκομιζόμενη με αρ /2014 απόφαση του ΔΕΦ Αθηνών αφορά συγκεκριμένη περίπτωση η 

οποία επισήμως δεν υιοθετήθηκε από το ΥΠΟΙΚ και δεν κοινοποιήθηκε στα όργανα της διοίκησης προς 

γενικευμένη εφαρμογή της. 

 

Επειδή, με το υπ' αρ /2018 υπόμνημά του, ενώπιον της φορολογικής αρχής ο προσφεύγων αποδέχθηκε 

την ύπαρξη αθροιστικού λάθους στο σκέλος των εσόδων του βιβλίου εσόδων - εξόδων και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου ως προς αυτό. 

 

Επειδή, τέλος ο ισχυρισμός, περί μη ορθής επιβολής σε βάρος του, φόρου εισοδήματος από οικοδομές, 

καθόσον, αφενός αποτελεί μέλος της μισθώτριας ΟΕ εταιρίας και αφετέρου, το οικοδόμημα χρησιμοποιείται 

για γεωργική δραστηριότητα (παραγωγή και τυποποίηση αρωματικών φυτών), αλυσιτελώς προβάλλεται, 

http://www.solae.gr/
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δεδομένου ότι, το νομικό πρόσωπο ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει δική του 

προσωπικότητα, διακεκριμένη από αυτήν των εταίρων της και αποτελεί υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος 

κατά τρόπο αυτοτελή και ανεξάρτητο από εκείνον των μελών του. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο έλεγχος ορθώς επαναπροσδιόρισε το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του 

προσφεύγοντος λαμβάνοντας υπόψη και το εισόδημα από οικοδομές άρθρου 21§1 περ. β' του ν. 

2238/1994. 

 

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 14/12/2018 έκθεση μερικού 

ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ν. 2238/1994 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, επί των οποίων εδράζεται η υπό κρίση 

προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση 

ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την απόρριψη της από 18/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του « ΤΟΥ , με 

ΑΦΜ  

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου -- Καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση: 

 

Υπ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2013. 

  

Εισοδήματα 01/01/2012 -31/12/2012 

ΒΑΣΕΙ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΑΣΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Φορολογητέο εισόδημα 64.713,60 75.402,33 75.402,33 10.688,73 

χρεωστικό ποσό 10.371,85 14.879,57 14.879,57 4.507,72 

Προκαταβολή φόρου 13.801,50 13.801,50 13.801,50 0,00 

Τέλη χαρτοσήμου στο εισόδημα από 

εκμίσθωση ακινήτων 1.134,46 1.366,69 1.366,69 232,23 

Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη 

χαρτ/μου 226,90 273,34 273,34 46,44 

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας 

 

3.101,31 3.101,31 3.101,31 

Πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου 

 

158,08 158,08 158,08 

Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω πρόσθετα 

τέλη 

 

31,62 31,62 31,62 

Εισφορά αλληλεγγύης 2.890,12 3.210,78 3.210,78 320,66 

Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 0,00 

Σύνολο φόρων τελών & εισφορών- 

καταλογιζόμενο ποσό με την παρούσα 

απόφαση 29.071,75 37.469,81 37.469,81 8.398,06 

 

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 

υπόχρεο. 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο  

Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 

Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 104  ///www.solcrowe.gr 

ΔΕΔ 2548/2019 
Έλεγχος σε κλειστή αποθήκη επιχείρησης με εμπορία μαρμάρων  
 

Καλλιθέα, 10-09-2019 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη:  
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).  
β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α'69). 
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.». 
δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/Τ. 
Β'/27-04-2017). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την με αριθμό πρωτ /15-04-2019 ενδικοφανή προσφυγή του του με Α.Φ.Μ , κατοίκου , οδός αρ , κατά 
της με αριθ /2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου αρ. 7 παρ. 3 & 5 του Ν.4337/2015, διαχειριστικής περιόδου 
από 01/01/2003-31/12/2003, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και τα προσκομιζόμενα με αυτή 
σχετικά έγγραφα. 
 
5. Την με αριθ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου αρ. 7 παρ. 3 & 5 του Ν.4337/2015, διαχειριστικής 
περιόδου από 01/01/2003-31/12/2003, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας της οποίας ζητείται η 
ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με αριθμό πρωτ /15-04-2019 ενδικοφανή προσφυγή του του με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων 
και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την με αριθ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου αρ. 7 παρ. 3 & 5 του ν.4337/2015, διαχειριστικής 
περιόδου από 01/01/2003-31/12/2003, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επιβλήθηκε στον 
προσφεύγοντα πρόστιμο συνολικού ποσού 5.860,00 €, διότι υπέπεσε στις παρακάτω παραβάσεις: 
 
1. Μη καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών (62) στοιχείων ως προς την ποσότητα-Πρόστιμο του 
ν.2523/1997 : 15*ΒΑΣ-ΥΠ1*ΣΒ1 5*586*1=8.790,00 - Επιβαλλόμενο Πρόστιμο του Ν.4337/2015 
8.790,00*1/3=2.930,00€. 
 
2. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου για πωλήσεις μαρμάρων συνολικής αξίας 13.368,79 €. 
 
Πρόστιμο του Ν.2523/1997 : 15*ΒΑΣ-ΥΠ1*ΣΒ1 5*586*1=8.790,00 - Επιβαλλόμενο Πρόστιμο του 
ν.4337/2015 8.790,00*1/3=2.930,00 €. 
 
Η ανωτέρω πράξη εδράζεται επί της από 12/03/2019 έκθεσης επανάληψης διαδικασίας ελέγχου εφαρμογής 
των διατάξεων Κ.Β.Σ. (άρθρο 36 / Π.Δ. 186/1992 & ΑΥΟ 1021681/1120/ΠΟΛ.1037/2005) συνεπεία της υπ' 
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αριθ /..../ /2019 εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας προκειμένου να συμμορφωθεί 
προς το περιεχόμενο της με αριθμό /2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης Τμήμα Α, 
σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθ /2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της 
Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και η υπόθεση αναπέμφθηκε στην ανωτέρω Δ.Ο.Υ. προκειμένου αυτή να ενεργήσει τα 
νόμιμα για να τηρηθεί η διαδικασία της προηγούμενης ακρόασης του προσφεύγοντος. 
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, 
προβάλλοντας τα εξής: 
 
• Η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ ως ισχύει μετά το Ν. 4337/2015 είναι μη νόμιμη, 
άλλως πλημμελώς αιτιολογημένη, δοθέντος ότι είναι γενική και αόριστη, μη βεβαιούσα ειδικώς και 
συγκεκριμένως αποδιδόμενες σε μένα παραβάσεις του νόμου περί ΚΒΣ. 
 
• Όσον αφορά τη δεύτερη σε βάρος μου αποδιδόμενη παράβαση τούτη είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη 
καθώς στηρίζεται σε έλεγχο κλειστής αποθήκης η οποία όμως διενεργήθηκε χωρίς ουδέποτε να έχουν 
ληφθεί υπόψη επαρκώς και τεκμηριωμένα από τον έλεγχο οι λιανικές μου πωλήσεις, οι οποίες όμως αν 
είχαν ληφθεί υπόψη θα δικαιολογούσαν πλήρως την αποδιδόμενη σε βάρος μου διαφορά δια της οποίας ο 
έλεγχος ήχθη στο εσφαλμένο αποτέλεσμα ότι δήθεν εγώ απέκρυψα χονδρικές πωλήσεις 13.368,79 ευρώ, 
ενώ το διαπιστούμενο έλλειμμα καλύπτεται και δικαιολογείται από λιανικές πωλήσεις που πραγματοποίησα. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1 του Π.Δ. 186/1992, όπως ίσχυε την κρινόμενη χρήση: 
«1. Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί 
δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη 
επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο 
«επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις 
καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται 
από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.»  
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 § 1 του Π.Δ. 186/1992 όπως ίσχυαν την κρινόμενη χρήση 
« Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του επιτηδευματία, 
με εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά του υποκαταστήματος που τηρούνται σ' αυτό. 
Με γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να τηρούνται 
αυτά σε διαφορετικό τόπο, όταν ο τόπος αυτός βρίσκεται μέσα στη χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια πόλη με 
εξαίρεση στην περίπτωση αυτή τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες 
των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας 
οικονομικής υπηρεσίας, τα βιβλία και στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε άλλη εγκατάσταση τους εντός του 
ίδιου νομού. Για την τήρηση αυτών σε τόπο διάφορο από τον ανωτέρω οριζόμενο απαιτείται έγκριση του 
αρμόδιου προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Τα τηρούμενα με μηχανογραφικό τρόπο βιβλία, 
με γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, μπορεί να ενημερώνονται σε άλλο τόπο, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα απομακρύνονται τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των 
εγγραφών και τα εκτυπωμένα βιβλία θα επιστρέφονται άμεσα μετά την εκτύπωση τους στην επαγγελματική 
εγκατάσταση που αφορούν. Ειδικά τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του 
Κώδικα αυτού, της παραγράφου 11 του άρθρου 64 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α' 113) και της 
Α.Υ.0.1041614/324/ ΠΟΛ.1100/1995 (ΦΕΚ Β' 305), τηρούνται στην επαγγελματική εγκατάσταση που 
ασκείται η σχετική δραστηριότητα. Μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου τα βιβλία και τα στοιχεία των 
ανέλεγκτων χρήσεων μπορεί να φυλάσσονται σε τόπο διάφορο της έδρας ή του υποκαταστήματος του 
επιτηδευματία. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 § 1 του Π.Δ. 186/1992 όπως ίσχυαν την κρινόμενη χρήση 
«1.Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιμη 
για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που 
ορίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον 
υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε 
περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο 
κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 106  ///www.solcrowe.gr 

αυτό γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στα γραφεία της Δ.Ο.Υ., προκειμένου 
για βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου αυτής.». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 6 του Π.Δ. 186/1992 όπως ίσχυαν την κρινόμενη χρήση 
«6. Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορεύσιμων περιουσιακών 
στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του παρόντος Κώδικα, εφόσον τα ετήσια 
ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του γενικού ορίου 
τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 4 του Κώδικα αυτού. Στο βιβλίο 
απογραφών η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά ποσότητα και αξία μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου 
εκάστου έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 § 1 και 3 του Π.Δ. 186/1992 όπως ίσχυαν την κρινόμενη 
χρήση «1.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 
και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Κώδικα αυτού, προβαίνει σε 
καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση στο βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων της επαγγελματικής 
του περιουσίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 
του ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους... 
 
3. Η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε 
καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με 
εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό 
χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο τα οποία μπορεί να καταχωρούνται ενιαία για όλους τους εν λόγω 
αποθηκευτικούς χώρους. Τα αποθέματα που βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να 
απαιτείται καταχώρηση και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η οποία περιλαμβάνει το 
είδος, τη μονάδα μέτρησης και την ποσότητα, γίνεται με μία εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε 
είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Μέχρι την ημερομηνία ένταξης του ισολογισμού καταχωρείται 
η κατά μονάδα αξία, στην οποία αποτιμήθηκε κάθε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
Κώδικα αυτού, καθώς και η συνολική του αξία. Προκειμένου περί υποκαταστήματος που δεν εξάγει 
αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικού χώρου, η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων καταγράφεται 
σε διπλότυπες καταστάσεις. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αποστέλλεται στην έδρα μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού, για την ενημέρωση του 
βιβλίου απογραφών. Για υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί στον ίδιο νομό με την έδρα 
και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό 
αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο απογραφών της έδρας 
διακεκριμένα..» 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 § 1 και 3 του Π.Δ. 186/1992 «1.Τα αποθέματα, εκτός από 
τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά προϊόντα, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής τους και της τιμής στην οποία η 
επιχείρηση μπορεί να τα αγοράσει ή να τα παράγει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Εάν η 
τελευταία αυτή τιμή είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά 
μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, τότε η αποτίμηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία. Τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται από τις περιπτώσεις 3, 4 και 14 της παραγράφου 2.2.205 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, 
αντίστοιχα. Για την αποτίμηση των συμπαραγωγών προϊόντων λαμβάνονται υπόψη τα όσα ορίζονται από 
τις περιπτώσεις 11 και 12 της παραγράφου 2.2.205 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980. 
 
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι εννοιολογικοί 
προσδιορισμοί της τιμής κτήσης, της τρέχουσας τιμής αγοράς, του ιστορικού κόστους παραγωγής και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας που ορίζονται από τις περιπτώσεις 6, 8, 9 (εκτός του τρίτου εδαφίου) και 
10 της παραγράφου 2.2.205 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980. Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων αποθεμάτων των 
ιδιοπαραχθέντων έτοιμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα 
Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ λογιστικής και 
φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια συνολική βάση, 
ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωληθέντων ή των μενόντων προϊόντων και 
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καταχωρούνται στον Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συμφωνίας 
Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.), που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 
του Κώδικα αυτού. Ειδικότερα, η τιμή κτήσης και το ιστορικό κόστος παραγωγής υπολογίζονται με βάση 
οποιαδήποτε από τις παραδεκτές μεθόδους, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί θα 
εφαρμόζεται πάγια για τα αποθέματα όλων των εγκαταστάσεων. Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της 
επιχείρησης ή για άλλους σπουδαίους λόγους επιτρέπεται, μετά από έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών 
Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), η αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους 
παραγωγής. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται χωρίς έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων η αλλαγή της 
μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής, κατά την πρώτη 
διαχειριστική περίοδο πλήρους εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) του Π.Δ. 1123/1980. 
Ομοίως δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων και κατά την πρώτη αλλαγή της μεθόδου 
προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής, με την προϋπόθεση υποβολής 
σχετικής γνωστοποίησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.ϋ.Υ. μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που 
θα εφαρμοστεί η νέα μέθοδος.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 § 1,2,3 και του Π.Δ. 186/1992 όπως ίσχυαν την κρινόμενη 
χρήση «1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α-) 
τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο. Για το σκοπό αυτόν καθιερώνονται 
δυο βάσεις υπολογισμού, συντελεστές βαρύτητας, και ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται 
σε δύο κατηγορίες, γενικές και αυτοτελείς. 
 
2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί: 
 
α) Βάση Υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι 
συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της 
βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε 
υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής: 
α.α. Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α' κατηγορίας 293 ευρώ. α.β. Για υπόχρεους 
σε τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας 586 ευρώ. 
α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας 880 ευρώ. Για τους ιδρυτές επιχειρήσεων 
επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους υπόχρεους σε τήρηση Β' κατηγορίας βιβλίων, εκτός 
από τους ιδρυτές Ε.Π.Ε. και Α. Ε. για τους οποίους επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους 
υπόχρεους σε τήρηση Γ' κατηγορίας βιβλίων. 
 
β) Βάση Υπολογισμού Νο2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι 
συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ' ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της 
βάσης αυτής ισούται με την αξία της συναλλαγής ή του στοιχείου ή μέρους αυτών. μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά περίπτωση. 
 
γ) Συντελεστής βαρύτητας είναι ο αριθμός που κλιμακώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης 
και εφαρμόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισμού. 
 
δ) Ανώτατο όριο (οροφή) είναι το ποσό. το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το επιβαλλόμενο πρόστιμο και 
εφαρμόζεται στις αυτοτελείς παραβάσεις, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες ισχύει η βάση υπολογισμού Νο 2 
(ΒΑΣ.ΥΠ.2). 
 
ε) Γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική 
περίοδο. ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών. στ) Αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται στην 
παράγραφο 8 του άρθρου αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση. 
 
3. Για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό 
χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο. Ειδικά αν διαπιστώνονται στον ίδιο χρόνο, 
πράξεις ή παραλείψεις, που αφορούν το ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, επιβάλλεται κατά περίπτωση το βαρύτερο 
πρόστιμο. 
 
4. Πράξεις ή παραλείψεις, που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και ανάγονται σε περισσότερες 
της μιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς, και εκδίδεται χωριστή, κατά διαχειριστική περίοδο, 
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απόφαση επιβολής προστίμου. Οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών 
δικαιολογητικών εγγραφών ή μη επίδειξης αυτών ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή 
πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυσε να υφίσταται το 
πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού. Τα 
ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τα έτη στα οποία αναφέρονται και αφορούντα βιβλία, τα στοιχεία και 
λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992.» 
 
30. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που 
διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο 
ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του 
άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του 
παρόντος. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 30 του Ν.4174/2013, ορίζεται ότι: «30. Ειδικά οι 
διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από 
την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για 
παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η 
παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4337/2015. ορίζεται ότι: «3. Για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του Κ. Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α' 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012, Α' 222), που 
διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 και κατά την 
κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα: στ) Για παραβάσεις 
που αφορούν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλες παραβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα 
την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των χιλίων 
διακοσίων (1.200) ευρώ, ποσό ίσο με το 25% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους της αποκρυβείσας 
(μη εμφανισθείσας) αξίας για κάθε παράβαση. ζ) Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ 
των ανωτέρω περιπτώσεων ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του». 
 
Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ ως ισχύουν μετά 
το Ν. 4337/2015 είναι μη νόμιμη, άλλως πλημμελώς αιτιολογημένη, δοθέντος ότι είναι γενική και αόριστη, 
μη βεβαιούσα ειδικώς και συγκεκριμένως αποδιδόμενες σε αυτόν παραβάσεις του νόμου περί ΚΒΣ. 
 
Επειδή, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, από τον έλεγχο απογραφής και κλειστής αποθήκης που 
πραγματοποιήθηκε στον προσφεύγοντα διαπιστώθηκαν τα εξής: Έλεγχο αποθήκης «Στην κατηγορία Α ' 
ΥΛΕΣ, όπως. διευκρινίστηκε πρόκειται για πλάκες, διαφόρων τύπων μαρμάρων πριν το τελικό στάδιο της 
διαμόρφωσης τους. 
 
Η ελεγχόμενη κατά την αποτίμηση της ποσότητας έχει προβεί στην αλλοίωση της , που έχει ως αποτέλεσμα 
την εικονική αύξηση της συνολικής αξίας των αποθεμάτων της ανωτέρω κατηγορίας Συγκεκριμένα στη σελ. 
4 της κατάστασης απογραφής η ελεγχόμενη είχε απογράψει: 
  

Είδος Διαστάσεις Τεμάχια Τ.μ. 
Τιμή 

αποτίμησης/τ.μ. Συνολική αξία 

Μάρμαρα Καβάλας 2,40*1,65 90 386,70 25 9.667,50 

 
ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η ελεγχόμενη έχει υπολογίσει λάθος το σύνολο που αφορά τα τ.μ. (386,70) 
(ποσότητα) 2,40*1,65 *90 =386,70 ενώ τα πραγματικά τ.μ. είναι 2,40*1,65*90=356,40 γεγονός που σημαίνει 
ότι απογράφει απόθεμα επί πλέον 386,70-356,40=30,30 τ.μ. με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τελική αξία του 
συγκεκριμένου αποθέματος κατά 30,30 = 757,50 €.  
 
Η ανωτέρω παρατυπία για την ελεγχόμενη χρήση όπως αποδεικνύεται στις συν/νες καταστάσεις 
απογραφών (No 4,5,6,7&8) έχει επαναληφθεί σε εξήντα δύο (62) διαφορετικά είδη, με αποτέλεσμα η 
συνολική ποσότητα και κατ' επέκταση αποτίμηση ως προς την αξία, να παρουσιάζει εικονική αύξηση 
36.958,46 €. Ύστερα από τα παραπάνω ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 30 §4 περ. β ' του 
ΚΒΣ, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του αρθ. 31 περίπτωση β ' του Ν. 3522/2006 «δεν 
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καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αποθέματα ή καταχωρεί αυτά ανακριβώς ως προς την ποσότητα ». Ο 
έλεγχος κρίνει την απογραφή της χρήσης ανακριβή και κατ' επέκταση θίγεται το κύρος και η αποδεικτική 
ισχύ των βιβλίων και στοιχείων για την ανωτέρω χρήση με αποτέλεσμα να κρίνονται ΑΝΑΚΡΙΒΗ  
 
Έλεγχο κλειστής αποθήκης «ο έλεγχος πραγματοποίησε , κλειστή αποθήκη για την κατηγορία αγαθών 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΔΟΥΣ Α': Μάρμαρα της κατηγορίας Β ϋ Λ Α Κ Α Σ Παρατήρηση: ο έλεγχος 
πραγματοποίησε κλειστή αποθήκη στο σύνολο της κατηγορίας του παραπάνω αγαθού καθ' ότι, η 
ελεγχόμενη κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 27& 28 του ΚΒΣ δεν έχει απογράψει τα επί μέρους 
είδη της κατηγορίας αυτής , όπως αυτά περιγράφονται στα εκδοθέντα στοιχεία των προμηθευτών της 
  

Απόθεμα έναρξης 01/01/2003 ποσότητα σε τμ. 

απογραφή 31-12-2002 
(σελ. βιβλίου απογραφής No......... ΑΠΘ........... /10-02-2000) 

951,00 

Αγορές 1-1/31-12-2003 
Σύμφωνα με το υπ' αριθ............... /2003 ΤΠ-ΔΑ Σειρά Α' προμηθευτής.................. 

347,20 

Αποθέματα απογραφής λήξης 31-12-2003 
Όπως αναγράφεται στην υπ' αριθ. Νοί μηχ/κή κατάσταση απογραφών 

410,00 

Πωλήσεις περιόδου 01-01/31-12-2003 
  

Σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία: 

Τ.Π-Δ.Α No /28-06-03 26,00 

ΑΛΠ No / 15-06-03 45,22 

ΑΛΠ No / 10-09-03 117,99 

Σύνολο πωλήσεων 189,21 

Επιστροφές ( με έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου) 0 

 
Η ελεγχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να παρουσιάζει, πωλήσεις σε ποσότητα : (951 +347,20)-
410 = 888,20 τ.μ Δηλωθείσες πωλήσεις =189,21 τ.μ. ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 698,99 τμ. 
 
- Η συνολική αξία της αποκρυβείσας ποσότητας, με βάσει την μέση τιμή πώλησης, που αναφέρεται στα 
εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία πώλησης 13,5/τμ προσδιορίζεται στο ποσό των 698,99X13,5=9.436,36 € ϋ 
έλεγχος επισημαίνει Α) ότι η μέση τιμή αποτίμησης της ανωτέρω κατηγορίας μαρμάρου (υπό μορφή 
εμπορευμάτων) σύμφωνα με την απογραφή της 31-12-2003 ανέρχεται σε 16,5 € /τμ β) Η ελεγχόμενη στην 
απογραφή λήξης της 31-12-2002 και στην σελ. του βιβλίου απογραφών No ΑΠΘ /10-02-200) έχει 
απογράψει συνολική ποσότητα μαρμάρων της κατηγορίας Β Ο Λ Α Κ Α Σ υπό μορφή Α ΥΛΗΣ ποσότητα 
463,73 τμ , ποσότητα που αποτελεί απόθεμα έναρξης για την 01/01/2003. 
 
- Στην απογραφή λήξης της 31-12-2003 και στην σελ. Νο4 των μηχ/νων καταστάσεων απογραφής, όπου 
έχει αποτιμήσει την ποσότητα της κατηγορίας μαρμάρων ΒΟΛΑΚΑΣ, υπό μορφή Α ' ύλης , έχει απογράψει 
ποσότητα 269,44 τμ αυτό σημαίνει ότι μέσα στην χρήση 2003 η ελεγχόμενη κατανάλωσε 463,73 -269,44= 
194,29 τμ. Α ' ύλης και παρασκεύασε προϊόντα. 
 
Η ελεγχόμενη τόσο στην απογραφή έναρξης (01-01-2003 όσο και στην απογραφή λήξης 31-12-2003 δεν 
έχει καταγράψει ούτε αποθέματα έναρξης, αλλά ούτε και αποθέματα λήξης προϊόντων της κατηγορίας 
ΒΟΛΑΚΑΣ, με δεδομένο ότι οι πωλήσεις της χρήσης 01-01-31/12-2003 της κατηγορίας ΒΟΛΑΚΑΣ, 
υπολείπονται μόνο από την κατηγορία Εμπορευμάτων κατά 698,99τμ. κατόπιν των ανωτέρω προστίθεται 
και η απόκρυψη των πωλήσεων, στο σύνολο τους, από την κατηγορία προϊόντων ήτοι 194,29 τ.μ., αξίας 
σύμφωνα με την μέση τιμή αποτίμησης της απογραφής 31-12-2003 (σελ. No 4 καταστάσεων απογραφής) 
20,24 €  
 
- Ήτοι αξία 194,29 Χ20,24 = 3.932,42€ Τελικό αποτέλεσμα: 
 
Ο έλεγχος καταλογίζει σε βάρος της ελεγχόμενης το ποσό των 9.436,36 +3.932,42 =13.368,79 για 
πωλήσεις που δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία πώλησης για την κατηγορία μαρμάρων ΒΟΛΑΚΑΣ, είτε σε 
μορφή εμπορεύματος είτε σε μορφή Α' Ύλης...... 
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Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ορίζεται ότι: 
 
«1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία 
συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα 
γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον 
προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση 
ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο... 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν .4174/2013, ορίζεται ότι: « Η Φορολογική Διοίκηση 
έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.». 
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4174/2013 «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού 
φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης 
προσδιορισμού του φόρου... 
 
Επειδή, η από 12/03/2019 οικεία έκθεση ελέγχου η οποία συνυποβάλλεται και αποτελεί την αιτιολογία της 
επίδικης πράξης περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα τα στοιχεία και τις διατάξεις 
τις οποίες έλαβε υπόψη του ο έλεγχος για την διαπίστωση της παράβασης είναι δε πλήρως αιτιολογημένη 
και ορισμένη και αποτελεί πλήρη απόδειξη κατά το άρθρο 171 § § 1 & 4 ΚΔΔ (ΣτΕ 478/1998) και το άρθρο 
28 § 2 του μ. 4174/2013. 
 
Επειδή, εν προκειμένω, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί πλημμελούς αιτιολογίας της 
προσβαλλόμενης πράξης είναι αβάσιμος αναπόδεικτος και απορριπτέος καθώς αυτός προβάλλεται γενικώς 
και αορίστως και χωρίς να επιρρωνύεται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο. 
 
Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται αναλυτικά στην από 12/3/2019 οικεία 
έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, και αποτελούν 
τη νόμιμη αιτιολογία αυτής κρίνονται βάσιμες και αποδεκτές. 
 

Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με αριθμό πρωτοκόλλου /15-04-2019 ενδικοφανούς προσφυγής του του με Α.Φ.Μ  
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου- καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
ΧΡΗΣΗ 2003 
 
Πρόστιμο άρθρου 7 §§ 3 & 5 του Ν.4337/2015: 5.860,00 €. 
 
 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΔΕΔ 2784/2019 
Υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% και για αμοιβές που καταβάλλονται για 
παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των τεχνικών 
έργων  
 

Καλλιθέα, 07/10/2019  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). 
β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 
γ. Της παρ.3 του άρθρου 47 του ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69). 
δ. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
ε. Την ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
 
2. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
3. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 09/05/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της 
κοινοπραξίας , ΑΦΜ , με έδρα στην κατά της υπ'αριθμ./18-04-2019 οριστικής πράξεως διορθωτικού 
προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε 
είδους τεχνικών έργων, φορολογικού έτους 2015 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και τα 
προσκομιζόμενα με την υπό κρίση προσφυγή σχετικά έγγραφα. 
 
4. Την υπ'αριθμ./18-04-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου για 
αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, φορολογικού έτους 
2015 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και την οικεία έκθεση ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
 
5. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..  
 
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 09/05/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
κοινοπραξίας , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των 
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, 
επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την υπ'αριθμ /18-04-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου για 
αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, φορολογικού έτους 
2015 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κοινοπραξίας 
φόρος ποσού 12.064,86 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 59 του ν.4174/2013 ποσού 6.032,42 ευρώ 
ήτοι συνολικό ποσό 18.097,28 ευρώ . Η ως άνω διαφορά φόρου καταλογίσθηκε κατόπιν των διαπιστώσεων 
ελέγχου της από 29/03/2019 έκθεσης μερικού ελέγχου παρακρατούμενων φόρων της ελέγκτριας του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.  
 
Συγκεκριμένα από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για το φορολογικό έτος 2015 η κοινοπραξία 
δεν απέδωσε φόρο εργοληπτών 3% για αμοιβές συνολικού ποσού 402.161,97 ευρώ που κατέβαλε στην 
επιχείρηση (και μέλος της προσφεύγουσας κοινοπραξίας) ΑΦΜ στο πλαίσιο της από 02/06/2014 Σύμβασης 
Υπεργολαβίας Μελέτης και Κατασκευής». Η προσφεύγουσα κοινοπραξία με την υπό κρίση ενδικοφανή 
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προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, να ακυρωθεί άλλως τροποποιηθεί η ως άνω 
προσβαλλόμενη πράξη προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς: 
 
• Από την γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 64 παρ.1 του Κ.Φ.Ε. προκύπτει ότι υπάρχει 
παρακράτηση με συντελεστή 3% για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε 
είδους τεχνικών έργων. Η διάταξη αναφέρεται σε τεχνικό έργο και όχι για αμοιβές διοίκησης, για αμοιβές 
συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. 
 
• Η ελεγκτική υπηρεσία δεν παρείχε σαφή ειδική και επαρκή αιτιολογία για την νομική βάση τα γεγονότα και 
τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου καθώς δεν αιτιολογεί 
γιατί οι αμοιβές για την εκπόνηση μελετών και σχεδίων πρέπει να συμπεριληφθούν στις αμοιβές που 
σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής έργου, απλά επικαλείται τις διατάξεις της 
ΠΟΛ1120/2014 η οποία είναι εγκύκλιος διαταγή και όχι κανονιστική πράξη, στην οποία δεν αναφέρεται 
πουθενά ότι στις υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου αμοιβές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές για μελέτες 
καθώς και τα ποσά που αφορούν Ο.Κ.Ω.. 
 
Επειδή στο άρθρο 61 παρ.1 του ν.4172/2013 ορίζεται: 
 
«Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 
και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος 
που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62, 
καθώς και οι συμβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ' του άρθρου 62 υποχρεούται σε 
παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64.» 
 
Επειδή στο άρθρο 62 παρ.1 του ν.4172/2013 ορίζεται:  
«1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:  
α) μερίσματα, 
β) τόκοι, 
γ) δικαιώματα (royalties), 
δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες 
αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της 
αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, 
ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο 
ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, 
στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 
41 εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 
6 του άρθρου 41.». 
 
Επειδή στην παρ.1 περ.δ το άρθρου 64 του ν.4172/2013 ορίζεται:  
 
«1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: 
δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες 
είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε 
είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο 
συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, 
ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,...». 
 
Επειδή στα άρθρα 62 και 64 της Απόφασης της ΓΓΔΕ ΠΟΛ1120/2014 «Φορολογική μεταχείριση των 
αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και 
παρόμοιες υπηρεσίες» αναφέρεται: 
 
«Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και της περ. 
δ' της παρ. 1, των παρ. 2 και 8 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013), αναφορικά με 
την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες και σας παρέχουμε τις ακόλουθες 
οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:  
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Άρθρο 62 
 
...Στις αμοιβές για τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής 
κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που 
σχετίζονται όμως με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων αυτών. 
 
Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόμενου μετά του εδάφους όπως 
για παράδειγμα τα οικοδομικά, λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και έργα 
υπαίθρου. Ως τεχνικό έργο θεωρείται επίσης και η εργασία προσθήκης επί υφιστάμενου ήδη πράγματος 
νέου στοιχείου ή ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο πράγμα ή όχι (όπως για 
παράδειγμα εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων). Με τον όρο αμοιβές διοίκησης 
νοούνται... 
 
Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται 
εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της 
επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του 
N. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το επάγγελμα του 
ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, 
συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, 
χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, 
δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου 
ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των 
κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, 
οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 
αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής 
θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που 
καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, 
εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς....  
 
Άρθρο 64 
 
1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως ισχύει, ορίζεται ο 
συντελεστής παρακράτησης φόρου στην περίπτωση πληρωμών αμοιβών για τεχνικά έργα, αμοιβές 
διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. 
 
Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές για τεχνικά έργα που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους 
τεχνικών έργων και στις αμοιβές των ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών 
προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του 
μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.». 
 
Επειδή στο άρθρο 9 παρ.2 του ν.4174/2013 ορίζεται: 
 
«Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως 
ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της 
Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης 
των φορολογουμένων.». 
 
Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα κοινοπραξία , βάσει της από 11/04/2014 σύμβασης ανέλαβε το 
τεχνικό έργο  
 
Συγκεκριμένα η Ανώνυμη με την επωνυμία με διακριτικό τίτλο καλούμενη στην από 11/04/2014 σύμβαση 
ως έχει συνάψει με την εταιρία ως 
καθολικό διάδοχο της εταιρίας κατόπιν θεσπίσεως του νόμου 4199/2013, τη Σύμβαση Σύμπραξης με 
αντικείμενο τη εφεξής καλούμενο «το Έργο». 
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Ο βάσει της από 11/04/2014 αναφερθείσας σύμβασης, αναθέτει το ως άνω έργο στην προσφεύγουσα 

κοινοπραξία η οποία στην εν λόγω σύμβαση αναφέρεται ως κατασκευαστής του εν λόγω «έργου». 

 

Εν συνεχεία την 02/06/2014 υπεγράφη «Σύμβαση Υπεργολαβίας Μελέτης και Κατασκευής» μεταξύ της 

κατασκευάστριας προσφεύγουσας Κοινοπραξίας και της εταιρείας , βάσει της οποίας η κατασκευάστρια 

κοινοπραξία ανέθεσε υπεργολαβικά στην δεύτερη αναφερόμενη, το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου 

της από 11/04/2014 Σύμβασης, ήτοι την  

 

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι στην υπεργολάβο εταιρεία καταβλήθηκαν οι παρακάτω 

αμοιβές για τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε παρακράτηση φόρου ως ορίζουν τα άρθρα 62 παρ.1 (δ) και 

64 παρ.1(δ) του ν.4172/2013 : 

  

Αρ.Εγγ Ημ_νία 
Παραστ. Γ/θμιος 

 ΠΟΣΟ 

  
Αιτιολογία 

15 07/04/2015 ....................... 61.90.0099 

Χρέωση δαπάνης απασχόλησης τεχνιτών, 

εργατών και αρχαιολόγου χρέωσης δαπάνης 

ωρομίσθιας χρήσης εκσκαφικού 

μηχανίματος JCB που αφορούν 

αρχαιολογικού μηχανισμού 

65.943,02 

68 09/07/2015 ....................... 61.90.0099 
Δαπάνη εργασιών αρχαιολογικής 

ανασκαφής 
88.382,00 

69 10/07/2015 ....................... 61.90.0099 

Αμοιβές μελετ/ών βάση της από 2.6.2014 

σύμβασης- απροβλεπτά έξοδα μελετών- 

γενικά έξοδα μελετών 

41.145,61 

101 03/09/2015 ....................... 61.90.0099 

Αμοιβές μελετ/ών βάση της από 2.6.2014 

σύμβασης- απροβλεπτά έξοδα μελετών- 

γενικά έξοδα μελετών 

24.001,60 

129 18/11/2015 ....................... 61.90.0099 
Δεύτερος λογ/σμος για την δαπάνη 

αρχαιολογικής ανασκαφής 
62.761,64 

142 17/12/2015 ....................... 61.90.0099 
Πρώτος λογ/σμος για την δαπάνη 

αρχαιολογικής ανασκαφής 
48.780,49 

146 24/12/2015 ....................... 61.90.0099 

Αμοιβές μελετ/ών βάση της από 2.6.2014 

σύμβασης- απροβλεπτά έξοδα μελετών- 

γενικά έξοδα μελετών 

30.002,00 

58 29/05/2015 ....................... 61.90.0013 

Αμοιβές μελετ/ών βάση της από 2.6.2014 

σύμβασης- απροβλεπτά έξοδα μελετών- 

γενικά έξοδα μελετών 

41.145,61 

     
402.161,97 

 

Επειδή η προσφεύγουσα κοινοπραξία ισχυρίζεται ότι η ελεγκτική αρχή αναιτιολόγητα θεώρησε ότι οι 

αμοιβές μελετών, ανασκαφών και εξόδων Ο.Κ.Ω. (οργανισμών κοινής ωφέλειας) είναι υποκείμενες σε 

παρακράτηση φόρου, επικαλούμενη τις διατάξεις της Π0Λ1120/2014 η οποία είναι εγκύκλιος διαταγή και όχι 

κανονιστική πράξη, καθώς από την γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 64 παρ.1 του Κ.Φ.Ε. 

προκύπτει ότι υπάρχει παρακράτηση με συντελεστή 3% για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες 

κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και δεν αναφέρεται σε αμοιβές διοίκησης, για αμοιβές 

συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. 

 

Ωστόσο από την προαναφερθείσα Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1120/2014 η οποία είναι δεσμευτική για την 

Φορολογική Διοίκηση και εκδόθηκε στα πλαίσια της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογή των διατάξεων των 
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άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013 αναφέρεται ότι στις αμοιβές για τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οι 

αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι αμοιβές 

που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται όμως με την εκτέλεση και ολοκλήρωση 

των έργων αυτών. Εν προκειμένω όλες οι ανωτέρω αμοιβές, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση 

ελέγχου και δεν αμφισβητείται από την προσφεύγουσα κοινοπραξία, καταβλήθηκαν στην υπεργολάβο-

εργολήπτρια τεχνικού έργου, εταιρεία λόγω υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν (Μελέτες, Αρχαιολογικές Ανασκαφές, Εργασίες) στο πλαίσιο της εκτέλεσης της από 

02/06/2014 «Σύμβασης Υπεργολαβίας Μελέτης και Κατασκευής» της οποίας αντικείμενο αποτελεί η μελέτη, 

εκτέλεση και ολοκλήρωση του τεχνικού έργου 

 

Κατόπιν των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 62 παρ.1 (δ) του Κ.Φ.Ε. περί παρακράτησης φόρου σε αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες και του 

άρθρου 64 παρ.1 περ. (δ) ότι για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους 

τεχνικών έργων ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι τρία τοις εκατό (3%) και τις διευκρινιστικές 

οδηγίες της ΠΟΛ1120/2014, ορθώς καταλογίσθηκε στην προσφεύγουσα κοινοπραξία ο φόρος που όφειλε 

να παρακρατήσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4172/2013. 

 

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 29/03/2019 έκθεση μερικού 

ελέγχου παρακρατούμενων φόρων της ελέγκτριας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., επί της οποίας εδράζεται η 

προσβαλλόμενη πράξη κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 09/05/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 

προσφυγής της κοινοπραξίας , ΑΦΜ , και την επικύρωση της υπ'αριθμ /18-04-2019 οριστικής πράξεως 

διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες 

κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων , φορολογικού έτους 2015 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση 

 

Φορολογικό έτος 2015 

  

Διαφορά Παρακρατούμενου Φόρου επί αμοιβών 

που εισπράττονται από Εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων 
12.064,86 

Πρόσθετος άρθρου 59 ν.4174/2013 6.032,42 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 18.097,28 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 

 

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 

Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΔΕΔ 2803/2019 
Εκπρόθεσμη υποβολή μηδενικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για λόγους ασθενείας  
 

Καλλιθέα, 7/10/2019 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 
Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).» 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 31/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του , 
ΑΦΜ , κατοίκου , οδός , κατά της υπ' αριθμ /2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου Εκπρόθεσμης Υποβολής 
Δηλώσεως Φ.Π.Α. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, φορολογικής περιόδου 01/10/2018-
31/12/2018, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Την υπ' αριθμ - /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου Εκπρόθεσμης Υποβολής Δηλώσεως Φ.Π.Α. του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, φορολογικής περιόδου 01/10/2018-31/12/2018, της οποίας 
ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 31/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της , 
η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο 
σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
Με την υπ' αριθμ - /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου Εκπρόθεσμης Υποβολής Δηλώσεως Φ.Π.Α. του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, φορολογικής περιόδου 01/10/2018-31/12/2018, επιβλήθηκε σε 
βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ποσού 100,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§2 περ. α' 
του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), καθόσον υπέβαλε εκπρόθεσμα την υπ' αριθμ περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το 
τέταρτο τρίμηνο του 2018 την 05/02/2019. 
 
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης 
πράξης ισχυριζόμενη ότι η ολιγοήμερη καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. οφείλεται σε λόγους 
υγείας. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 
2859/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
 
«1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, 
για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν 
να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. 
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2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής: α) ... 
 
β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη 
φορολογική νομοθεσία. 
 
3. Δήλωση ΦΠΑ δεν υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή 
εργασιών, από το χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής. 
 
4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της 
φορολογικής περιόδου. ...» 
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§1 περ. α' του ν. 4174/2013, με τίτλο «Διαδικαστικές 
παραβάσεις»: 
 
«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που 
αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: 
 
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή πληροφοριακού χαρακτήρα ή 
φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου» 
 
Επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. α' του ως άνω άρθρου και νόμου: 
 
«2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό 
(100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της 
παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' στ' και ιγ' 
της παραγράφου 1» 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4174/2013: «1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από 
τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 
 
Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους 
οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. 
 
Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για 
τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής » 
 
Επειδή περαιτέρω σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-
62). Πρόστιμα και τόκοι, προβλέπονται στο άρθρο 13 τα ακόλουθα: «13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας 
βίας (άρθρο 61) 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από 
τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του 
αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. 
 
Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν 
επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που 
επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα 
μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης 
γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη 
από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό 
(φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει 
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ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το 
οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του. 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 Απόφαση ΓΓΔΕ (Β'478 και 558), όπως 
ισχύει, το αίτημα της απαλλαγής απευθύνεται εγγράφως στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος 
για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του 
φορολογούμενου και φέρει την υπογραφή του ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου και 
περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. 
Επί της απαλλαγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που είναι 
αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής «με εντολή Γενικού Γραμματέα», η οποία κοινοποιείται 
στο φορολογούμενο κατά το άρθρο 5. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι 
το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί. Επισημαίνεται, τέλος, ότι αίτημα απαλλαγής λόγω ανωτέρας βίας μπορεί 
να υποβληθεί και για τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν υπολογιστεί επί προστίμου.» 
 
Επειδή εν προκειμένω πρόκειται για μηδενική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, δηλαδή δήλωση από την οποία δεν 
προέκυψε φορολογική υποχρέωση. Επίσης η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή δεν αφορά περίπτωση 
επιβολής προστίμου για παράβαση φοροδιαφυγής, παρά μόνο περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής 
δήλωσης από μέρους της προσφεύγουσας . 
 
Επειδή κατά γενική αρχή του δικαίου [πρβλ. άρθρ. 255 ΑΚ, παρ. 6 άρθρου 10 του ν.2690/1999 
(Κ.Διοικ.Διαδ.), παρ. 5 άρθρου 27 του π.δ. 18/1989, παρ.1 άρθρ. 152 ΚΠολΔ] συνιστά περίπτωση 
ανωτέρας βίας οποιοδήποτε ανυπαίτιο γεγονός εντελώς εξαιρετικής φύσης, το οποίο δεν αναμενόταν, ούτε 
ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα αν το 
γεγονός είναι εσωτερικό ή όχι. 
 
Επειδή ειδικότερα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 
2690/1999) προβλέπονται τα ακόλουθα: «1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, 
δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του 
είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν 6. 
Υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και όταν ο 
ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.» 
 
Επειδή, η συνδρομή λόγων ανώτερης βίας στο πρόσωπο εκείνου που την επικαλείται, συνιστά 
θέμα πραγματικό και κρίνεται κατά περίπτωση από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά 
στοιχεία που θα προσκομισθούν. Συνεπώς, η ανωτέρα βία, κατά την έκταση και στο μέτρο που 
είναι αυτό εφικτό, συνιστά λόγο άρσης δυσμενών συνεπειών, οι οποίες προκαλούνται από τη μη 
εκπλήρωση ή τη μη έγκαιρη εκπλήρωση, εκ μέρους του ανωτέρω, των υποχρεώσεων, οι οποίες 
επιβάλλονται σε αυτόν από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, όπως εν προκειμένω η επιβολή 
προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. 
 
Επειδή η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή υποβάλλει:  
 
α) ιατρική βεβαίωση ειδικού παθολόγου, σύμφωνα με την οποία, την 23/01/2019, εξέτασε την 
προσφεύγουσα, η οποία παρουσίαζε εμπύρετο λοίμωξη του αναπνευστικού, και την παρέπεμψε σε 
νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε ότι πάσχει από τον ιό Η1Ν1 με πνευμονία. 
Λόγω της βαρύτητας της νόσου συνεστήθη φαρμακευτική αγωγή με παραμονή κλινήρης για 15 ημέρες. 
 
β) την από 23/01/2019 φαρμακευτική συνταγή από εξωτερικό ιατρείο στρατιωτικού νοσοκομείου με 
διάγνωση γρίπη με πνευμονία και άσθμα. 
 
Επειδή η προσφεύγουσα υπέβαλε εκπρόθεσμα την υπ' αριθμ περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το τέταρτο 
τρίμηνο του 2018, την 05/02/2019, ενώ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις όφειλε να την είχε υποβάλει μέχρι 
τις 31/01/2019. 
 
Επειδή ωστόσο, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά προκύπτουν από τα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά, συντρέχουν στο πρόσωπο της προσφεύγουσας λόγοι ανωτέρας 
βίας, εξαιτίας των οποίων παρακωλύθηκε να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια εντός της 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   119 

οριζόμενης προθεσμίας, καθόσον η ασθένειά της που είχε και ως συνέπεια την εν συνεχεία 
χορηγούμενη αναρρωτική άδεια, ήταν γεγονός εξαιρετικά σοβαρό και απρόβλεπτο, το οποίο δεν 
μπορούσε να προληφθεί ή να αποτραπεί. Επομένως συντρέχουν αθροιστικά στο πρόσωπό της 
σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι συγχωρούν την ολιγοήμερη καθυστέρηση υποβολής της ως άνω 
δήλωσης. 
 

Αποφασίζουμε 
 
Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 31/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής της του , ΑΦΜ  
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου- καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
Φορολογική περίοδος 01/10/2018-31/12/2018:  
Πρόστιμο αρθ. 54§2 περ. α' του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ): 00,00 € 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της. 
 

 

ΔΕΔ 2820/2019 
Αγοροπωλησία ακινήτων με στόχο την επίτευξη του κέρδος - Άρθρο 28 ν. 2238/1994 
 

8 Οκτώβριος 2019  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 17/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , 
ΑΦΜ: κατοίκου επί της οδού , κατά: 
α) της υπ' αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012 
(εισοδήματα 01/01-31/12/2011), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 
β) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης επιβολής αυτοτελούς προστίμου (άρθρου 5 ν.2523/1997), 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 120  ///www.solcrowe.gr 

γ) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης επιβολής αυτοτελούς προστίμου (άρθρου 4 ν.2523/1997), 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και τα 
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. α) Την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2013 
(εισοδήματα 01/01-31/12/2011), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ,  
β) την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη επιβολής αυτοτελούς προστίμου (άρθρου 5 ν.2523/1997), 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και 
γ) την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη επιβολής αυτοτελούς προστίμου (άρθρου 4 ν.2523/1997), 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, των οποίων ζητείται 
η ακύρωση καθώς και τις οικείες εκθέσεις μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, επιβολής αυτοτελών 
προστίμων άρθρου 4 ν.2523/97 και ΚΒΣ της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α1 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο 
σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 17/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του 
του , ΑΦΜ:, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των 
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, 
επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
1) Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, οικονομικού 
έτους 2012 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2011), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 
καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος ποσού 29.416,83€, πλέον πρόσθετος φόρος, λόγω 
ανακρίβειας, ποσού 28.451,96€, πλέον εισφορά αλληλεγγύης ποσού 2.487,14€ πλέον τέλος επιτηδεύματος 
ποσού 500,00€ ήτοι συνολικό ποσό 60.855,93€. 
 
Η ως άνω διαφορά φόρου εισοδήματος προέκυψε από το πόρισμα της από 10/04/2019 έκθεσης 
επανάληψης διαδικασίας μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του ν.2238/1994 της Δ.Ο.Υ. 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, που διενεργήθηκε δυνάμει της με αριθ /2018 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ σε βάρος του προσφεύγοντος. 
 
Αιτία της ως άνω εντολής αποτέλεσε η υπ' αριθ /2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας με 
την οποία έγινε δεκτή η από 25/1/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανής προσφυγής του 
προσφεύγοντος και ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους (νομική πλημμέλεια): α) οι υπ' αριθμ /2017 και /2017 
Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2012 και 2013 (εισοδήματα 
01/01-31/12/2011 και 01/01-31/12/2012), β) η υπ' αριθ /2017 Οριστική Πράξη επιβολής αυτοτελούς 
προστίμου (άρθρου 4 ν.2523/1997), διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2011, και γ) οι υπ' αριθ /2017 και 
/2017 Οριστικές Πράξεις επιβολής αυτοτελούς προστίμου, διαχειριστικών περιόδων 01/01-31/12/2011 και 
01/01-31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ.  
 
Σύμφωνα με το ως άνω πόρισμα της από 10/04/2019 έκθεσης επανάληψης διαδικασίας μερικού ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος του ν.2238/1994 της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, από την επεξεργασία των αριθμητικών 
δεδομένων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2012 των τραπεζικών κινήσεων και των 
υπομνημάτων με τα συνημμένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσφεύγων, διαπιστώθηκε ότι  
α) ο προσφεύγων πραγματοποιούσε αγορές και πωλήσεις ακινήτων με στόχο την επίτευξη του κέρδος, 
επομένως, ασκούσε εμπορική δραστηριότητα με αντικείμενο εργασιών την αγοροπωλησία ακινήτων και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28§3 του ν.2238/94, το κέρδος του προσφεύγοντος από την 
αγοραπωλησία ακινήτων για τη χρήση 2011 ανέρχεται σε 66.364,47€ και  
β) αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ύψους 8.538,72€ για τη χρήση 2011, η οποία δεν μπορεί να υπαχθεί 
ευθέως σε κάποια από τις κατηγορίες εισοδήματος Α' έως Ζ' της §2 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 και 
θεωρείται ισόποση προσαύξηση της περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη πηγή ή αιτία, σύμφωνα δε 
με τις διατάξεις του άρθρου 48§3 του ν.2238/1994 και τα αναφερόμενα στη ΠΟΛ.1095/2011 λογίζεται ως 
εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. 
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2) Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Επιβολής αυτοτελούς προστίμου, διαχειριστικής περιόδου 
01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, 
πρόστιμο 200€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 περ. αβ' του ν.2523/97, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με το άρθρο 7§2 περ. ζ' του ν.4337/2015, διότι τη χρήση 2011, ο προσφεύγων υπέπεσε στην 
παράβαση της μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων τουλάχιστον β' κατηγορίας, κατά παράβαση των 
διατάξεων των άρθρων 2§1 και 4§1 του ΚΒΣ 
 
3) Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Επιβολής αυτοτελούς προστίμου (άρθρου 4 ν.2523/1997), 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, επιβλήθηκε σε 
βάρος του προσφεύγοντος, πρόστιμο 100€ διότι παρότι ο προσφεύγων άσκησε εμπορική δραστηριότητα 
αγοράς και πώλησης ακινήτων με σκοπό το κέρδος όπως αυτή η εμπορική δραστηριότητα περιγράφεται 
στο άρθρο 28 του ν.2238/94, εν τούτοις δεν υπέβαλε ως όφειλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δήλωση έναρξης 
εργασιών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2859/2000. 
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση άλλως την μεταρρύθμιση των 
προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς: 
 
1. Νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη η κρίση ότι ασκούσε δραστηριότητα εμπορίας ακινήτων. Εσφαλμένη 
ερμηνεία και πλημμελής εφαρμογή άρθρου 28 ν.2238/1994. Συγκεκριμένα στην περίπτωσή του δεν 
τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 28§§1,2,3 του ν. 2238/94, αφού δεν πληρούται το υποκειμενικό 
κριτήριο της πρόθεσης κέρδους, αλλά αντίθετα η πώληση των υπό κρίση ακινήτων συντελέστηκε μόνον για 
την αξιοποίηση των κεφαλαίων του και την κάλυψη αναγκών του λόγω συρρίκνωσης των εισοδημάτων του. 
 
2. Λανθασμένη η κρίση του ελέγχου για τις τρεις καταθέσεις συνολικού ποσού 8.538,72€ ότι αφορούν 
εισόδημα του άρθρου 48§3 του ν.2238/1994 και ότι θα προσκομίσει ενώπιον μας πρόσθετα στοιχεία. 
 
Επειδή, στο ενδικοφανές στάδιο η Διοίκηση έχει την ευχέρεια αλλά και την υποχρέωση να διερευνά εν 
πρώτοις το νομικό καθεστώς υπό το οποίο εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη και να μνημονεύει τις 
διέπουσες τη διοικητική υπόθεση διατάξεις. Ακολούθως, αν κριθεί απαραίτητο, προβαίνει σε ερμηνεία των 
σχετικών διατάξεων κι επί τη βάσει αυτής της ερμηνείας απαντά σε καθένα από τους ισχυρισμούς που 
επικαλείται ο ενδιαφερόμενος (βλ. Μ. Πικραμένου, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 129-133). Περαιτέρω, η Διοίκηση 
αποφαινόμενη αρνητικά επί της ενδικοφανούς προσφυγής κι αιτιολογώντας την απόφαση που εκδίδει είτε 
αποτρέπει την άσκηση άσκοπων ενδίκων βοηθημάτων είτε συμβάλλει στην εκκαθάριση της υπόθεσης, 
κατά τρόπον ώστε να παρακινείται ο ενδιαφερόμενος να προβάλει ενώπιον του δικαστή πιο εύλογα και πιο 
πειστικά επιχειρήματα προς αντιμετώπιση της νέας αυτής αιτιολογίας (βλ. Σωτηρίου Κ. Κύβελου, Η 
ενδικοφανής προσφυγή, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 203 με τις εκεί παραπομπές). Έχει 
μάλιστα τη δυνατότητα να προσθέσει νέες αιτιολογικές βάσεις στην αρχική απόφαση, προκειμένου η αρχική 
αυτή κρίση να καταστεί πιο πειστική και πληρέστερα θεμελιωμένη νομικά στο έξω κόσμο (βλ. Σωτηρίου Κ. 
Κύβελου, Η ενδικοφανής προσφυγή, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 210 και ΣτΕ 
620/2011). 
 
Η απόφαση του επιληφθέντος οργάνου που επιδιώκει τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση της αρχικής 
απόφασης (την οποία βεβαίως υποκαθιστά κι ενίοτε θεραπεύει) χαρακτηρίζεται ως "διορθωτική". Η 
θεραπεία αυτή συνίσταται στην επικάλυψη επουσιωδών σφαλμάτων που τυχόν βαρύνουν την αρχική 
απόφαση, τα οποία δεν συνδέονται με υποκειμενικά δικαιώματα του διοικούμενου. Η εξουσία 
μεταρρύθμισης συνδέεται με την ευχέρεια του επιληφθέντος οργάνου να επεμβαίνει διορθωτικά στο 
ουσιαστικό περιεχόμενο της αρχικής πράξης, είτε αποδίδοντας το ορθό νόημα στις εφαρμοστέες διατάξεις 
είτε απαντώντας στους ουσιαστικούς ισχυρισμούς με την έκδοση κατά τη διακριτική του ευχέρεια μιας νέας 
πράξης, με προσθήκη νέων αιτιολογιών που θα περιλαμβάνουν διαφορετικά επιχειρήματα και διαφορετικές 
ουσιαστικές εκτιμήσεις σε σχέση με την αρχική απόφαση (βλ. Σωτηρίου Κ. Κύβελου, Η ενδικοφανής 
προσφυγή, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 216-217 και Μ. Πικραμένου, Η αιτιολογία των 
διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 
131-132). Συνεπεία αυτής της διεργασίας, η αρχική πράξη εξαφανίζεται και υποκαθίσταται αναδρομικά από 
τη νέα απόφαση του "δευτεροβάθμιου" οργάνου, το οποίο έχει εξουσία για πλήρη επανεξέταση της 
υπόθεσης. 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 
 

 
 
 122  ///www.solcrowe.gr 

Επειδή, στην απόφαση 3762/2015 Διοικ. Εφ . Αθηνών επίσης αναφέρεται ότι: «Η διεύθυνση επίλυσης 
διαφορών επιλαμβανόμενη ενδικοφανούς προσφυγής, έχει την εξουσία να εξετάσει την προσβαλλόμενη 
πράξη νόμω και ουσία και , στα πλαίσια αυτά, να εφαρμόσει το ορθό νομοθετικό καθεστώς, ή να 
συμπληρώσει την αιτιολογία της πράξης ακυρώνοντάς την ή μεταρρυθμίζοντάς την». 
 
Επειδή, στις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται:  
 
«1. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική 
επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού 
επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48. 
 
2. Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, 
καθώς και η πώληση μέσα σε δύο (2) χρόνια από την απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων 
που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν μεγάλη αξία. 
 
3. Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις: 
 
α) Το κέρδος από την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά, εκτός από τις επιχειρήσεις, 
που αναφέρονται στο άρθρο 34, των οποίων το καθαρό κέρδος εξευρίσκεται με ειδικό τρόπο. 
 
Ως κέρδος θεωρείται η επιπλέον διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου το οποίο πωλήθηκε και της αξίας 
αυτού κατά το χρόνο της αγοράς. Ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'). Αν όμως το τίμημα που αναφέρεται στα οικεία 
πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το 
αναφερόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό 
σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται: 
 
αα. Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια. 
 
ββ. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε, και της πραγματικής 
αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία 
μεταβίβασης ακινήτων. 
 
Η διαφορά αυτή μειώνεται με τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον πωλητή. 
 
β) Η ωφέλεια που πραγματοποιείται από οργανωμένη επιχείρηση πώλησης οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, τα 
οποία προέρχονται από εδαφικές εκτάσεις της επιχείρησης, που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, 
δήμου ή κοινότητας, οι οποίες έχουν ρυμοτομηθεί ή κατατμηθεί. 
 
Ως ωφέλεια θεωρείται η επιπλέον διαφορά μεταξύ της αξίας της έκτασης η οποία πουλήθηκε και της αξίας 
της πριν από την κατάτμηση ή τη ρυμοτόμηση. 
 
Ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 
1249/1982. Αν όμως το τίμημα που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την 
πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαμβάνεται το αναφερόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, 
για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως 
ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται: 
 
αα. Το τίμημα από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.  
 
ββ. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε, και της πραγματικής 
αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία 
μεταβίβασης ακινήτων. 
 
Η διαφορά αυτή μειώνεται με τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον πωλητή.». 
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Επειδή, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 28 παρ.2 είναι εμφανές ότι πρέπει να 

εξετάζεται εάν υπάρχει η πρόθεση για επίτευξη κέρδους. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό 

(1099729/1838/Α0012/31.10.2005 έγγραφο), η κερδοσκοπική πρόθεση πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο 

που περιέρχεται στην κυριότητα του φορολογουμένου το περιουσιακό στοιχείο που πρόκειται να πωληθεί. 

Αυτό συμβαίνει σε αντιδιαστολή με τα περιουσιακά στοιχεία που έρχονται στη κατοχή του φορολογουμένου 

για επένδυση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή άλλες αιτίες και όχι για μεταπώληση, οπότε το κέρδος που τυχόν 

προκύψει από αυτά δεν προσδίδει την έννοια του εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση και δεν υπόκειται 

σε φόρο (σχετική η παραδοχή με αριθμ.3 στο με αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1033419 ΕΞ2016/02-03-2016 

έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών). 

 

Επειδή, επίσης στην ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2238/1994, όπως αυτή παρατίθεται στις 

γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 534/2012 και 355/2013 οι οποίες έχουν γίνει 

αποδεκτές από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με τις ΠΟΛ.1047/2013, ΠΟΛ.1100/2014 

αναφέρεται ότι η έννοια του εμπορικού εισοδήματος είναι ευρύτατη περιλαμβάνουσα κάθε εισόδημα 

προερχόμενον εξ επαγγέλματος μη ελευθερίου και όχι μόνον στο εισόδημα εξ εμπορικής επιχείρησης κατά 

την έννοια του εμπορικού νόμου (ΣτΕ 1/1961). Οι δικαιοπραξίες επί ακινήτων - όπως εν προκειμένω η 

αγοραπωλησία - δεν είναι εμπορικές κατά τον εμπορικό νόμο, αλλά αστικές, ακόμη και όταν ενεργούνται 

από επιχειρήσεις που κατά τεκμήριο θεωρούνται εμπορικές (ΣτΕ 1386/1981). Άρα είναι ευνόητο ότι η 

φορολογική επιχείρηση είναι έννοια 

πολύ ευρύτερη της εμπορικής επιχείρησης. Ήδη δε, μετά την τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 8 του 

α.ν. 239/1967 στο άρθρο 31 του ν.δ. 3323/1955 (νύν άρθρο 28 του ν. 2238/1994), επιχείρηση αποτελεί και 

μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη, (όπως είναι και η πώληση ακινήτου, με εξαίρεση το κέρδος από την 

κατασκευή και πώληση οικοδομών το οποίο φορολογείται με τον ειδικό τρόπο του άρθρου 34 ν. 2238/1994, 

ΣτΕ 1000/1981), εφόσον γίνεται προς το σκοπό επίτευξης κέρδους και όχι προς αξιοποίηση κεφαλαίου 

(ΣτΕ 4035/1988, ΣτΕ 223/1981, ΣτΕ 3387/1974 κ.ά.), καθώς και η πώληση μέσα σε δύο έτη από την 

απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν μεγάλη 

αξία (ΣτΕ 2137/1989). Για τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου 

ως εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση, ουδόλως ενδιαφέρει ο τρόπος κατά τον οποίο ο ιδιοκτήτης 

πωλητής απέκτησε το συγκεκριμένο ακίνητο και ειδικότερα αν περιήλθε σε αυτόν από αγορά, δωρεά ή 

κληρονομιά κλπ, αλλ' αρκεί η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτησή του (ΣτΕ 4035/1988, ΝΣΚ 532, 634/2012). 

Ο σκοπός του κέρδους συνάγεται από διάφορα περιστατικά, όπως ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ της 

καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήσης του ακινήτου και της πώλησής του, η αξία του ακινήτου κατά τους χρόνους 

αυτούς κλπ (ΣτΕ 4035/1988, ΣτΕ 630/1985), η δε κρίση περί της συνδρομής ή μη του σκοπού του κέρδους 

ανάγεται στην αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, εκφέρεται κατά συγκεκριμένη περίπτωση και υπόκειται 

στον έλεγχο των αρμοδίων δικαστηρίων (ΝΣΚ 532, 634/2012). 

 

Επειδή σύμφωνα με τις θέσεις της διοίκησης και της νομολογίας προκειμένου να προκύψει 

συναλλαγή που να αποβλέπει στη επίτευξη κέρδους και να προκύπτει εμπορική δραστηριότητα η 

οποία να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 28 του ν.2238/1994 και του άρθρου 3 του ιδίου 

άρθρου και νόμου, θα πρέπει η υπό κρίση κάθε φορά συναλλαγή να θεμελιώνει την έννοια του 

εμπορικού επαγγέλματος και της εμπορικής δραστηριότητας, (ασχέτως εάν γίνεται οργανωμένα ή 

όχι), όπως αγορά περιουσιακού στοιχείου με πρόθεση την μεταπώληση με κέρδος, και όχι για 

επένδυση ή ιδιοχρησιμοποίηση αυτού, να υπάρχει σειρά διαδοχικών πωλήσεων (όπως η 

περίπτωση πώλησης διαμερισμάτων-οριζόντια ιδιοκτησία, στην οποία αναφέρεται και η 

επικαλούμενη από τον έλεγχο ΠΟΛ.1047/11-03-2013 «Αποδοχή της με αρ. 532/2012 γνωμοδότησης 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), ο σύντομος χρόνος μεταξύ αγοράς και πώλησης καθώς και 

η σημαντική διαφορά μεταξύ της τιμήματος αγοράς και πώλησης. Τα πραγματικά δεδομένα της 

κάθε περίπτωσης κρίνονται συνδυαστικά και μόνος ο λόγος της επίτευξης υψηλού κέρδους και του 

μεγέθους της οικοδομής, δεν αρκεί για να θεμελιώσει κέρδος από εμπορική δραστηριότητα. 
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Επειδή, στο άρθρο 64 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να 

παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που 

θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.». 

 

Επειδή, από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι η έκθεση ελέγχου, που συνοδεύει υποχρεωτικώς την 

πράξη οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου, πρέπει να περιλαμβάνει 

εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα και τα στοιχεία, που έλαβε υπόψη της η Φορολογική 

Διοίκηση, και να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τα γεγονότα και τις περιστάσεις που 

θεμελιώνουν την έκδοση της ανωτέρω πράξης. Επειδή, εν προκειμένω, διενεργήθηκε έλεγχος φορολογίας 

εισοδήματος, σε βάρος του προσφεύγοντος, για τις διαχειριστικές περιόδους 01/01-31/12/2011 - 01/01-

31/12/2013, δυνάμει της με αριθ /2018 εντολής επανελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 

 

Επειδή, σύμφωνα με το πόρισμα της από 10/04/2019 έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ο έλεγχος 

διαπίστωσε ότι το έτος 2011, ο προσφεύγων προέβη στις κάτωθι τρείς πωλήσεις ακινήτων του: 

 

Α) Στις 3/06/2011 με το αριθ συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου αντί ευρώ 153.377,67€ του 

συμβολαιογράφου πώλησε ένα αγροτεμάχιο 777,15 τ.μ., μετά της επ' αυτού παλιάς ισογείου κατοικίας 

επιφανείας 78,42τ.μ. , που βρίσκεται στην , στη θέση « ». Το εν λόγω αγροτεμάχιο περιήλθε στον 

προσφεύγοντα με αγορά, σύμφωνα με το αριθ /06-11-2009 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της 

συμβολαιογράφου συζύγου , το γένος  

 

Β) Στις 21-11-2011 με το αριθ συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου της συμβολαιογραφικής εταιρείας με 

την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων  

& - » πώλησε μια οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία Ο.Σ. ( / - ) πρώτου (Α') ορόφου επιφανείας 55,78 τ..μ. και 

μια αποθήκη υπογείου με στοιχεία Ο.Σ. ( / - ) επιφανείας 15,87 τ.μ. οικοδομικού συγκροτήματος που 

βρίσκεται στη θέση « » της Δημοτικής Ενότητας , της Περιφ. Ενότητας , Οι εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες 

περιήλθαν στον προσφεύγοντα με αγορά, σύμφωνα με το αριθ /27-10-2005 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο 

του συμβολαιογράφου  

 

Γ) Στις 19/12/2011 με το αριθ συμβόλαιο πώλησης αγροτικού ακινήτου αντί ευρώ 192.442,95€ της 

συμβολαιογράφου πώλησε ένα αγροτεμάχιο έκτασης 2231,50 τ.μ., με το επ' αυτού κτίσμα, αγροτική 

αποθήκη 66 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση « », του Δήμου - , της Περιφέρειας Αττικής. Το ως άνω 

αγροτεμάχιο περιήλθε στον προσφεύγοντα με αγορά, σύμφωνα με το αριθ /10-04-2008 συμβόλαιο αγοράς. 

 

Από τα ανωτέρω ο έλεγχος έκρινε ότι ο προσφεύγων πραγματοποιεί αγορές και πωλήσεις 

ακινήτων με στόχο την επίτευξη του κέρδους και αυτό αποδεικνύεται από τα κατωτέρω: 

 

• Δεν επιδίωξε την αξιοποίηση του κεφαλαίου του δεδομένου ότι τα ακίνητα δεν εκμισθώθηκαν σε 

τρίτους, ούτε ιδιοχρησιμοποιήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο από τον ίδιο ούτε από συγγενικά του 

πρόσωπα, αντίθετα πουλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μεγαλύτερο τίμημα. 

 

• Τα ανωτέρω ακίνητα δεν προορίζονταν να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες και ο 

προσφεύγων παράμεινε ιδιοκτήτης τους μέχρι την πώληση τους. 

 

• Από τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων και επόμενων ετών του κρινόμενου 

έτους (2011) προκύπτει ότι ο προσφεύγων προέβαινε σε πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων. 

 

• Οι αγορές και οι πωλήσεις των ως άνω ακινήτων δεν αποτελούν μεμονωμένες κινήσεις/ πράξεις 

ούτε έγιναν με σκοπό την αξιοποίηση των κεφαλαίων αλλά με σκοπό την πραγματοποίηση 

κέρδους και έχουν τον χαρακτήρα άσκησης εμπορικής δραστηριότητας. 

 

Μετά τις ως άνω διαπιστώσεις και κρίσεις, ο έλεγχος προέβη σε λογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου 

εισοδήματος από αγοραπωλησία ακινήτων (άρθρο 28 του ν. 2238/1994) του προσφεύγοντος για τη χρήση 

2011 ως κάτωθι: 
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Στοιχεία ακινήτου 

Τίμημα 
πώλησης 

βάσει 
συμβολαίου 

Υπερβάλλον 
τίμημα που 

διαπιστώθηκε 
από τον έλεγχο 

Συνολική αξία 
πώλησης 

βάσει ελέγχου 

Συνολικό 
Κόστος 

απόκτησης 
ακινήτου 

Καθαρά κέρδη 
λογιστικού 

προσδιορισμού 
από πώληση 

ακινήτου 

1) Αγροτεμάχιο 777,15 τ.μ., μετά της 
επ' αυτού παλιάς ισογείου κατοικίας 
επιφανείας 78,42τ.μ., που βρίσκεται 
στην................... , στη θέση 
«............... ». 

153.377,67€ 56.622,33€ 210.000,00€ 159.917,33€ 50.082,67€ 

2) Οριζόντια ιδιοκτησία πρώτου (Α') 
ορόφου επιφανείας 55,78 τ..μ. και 
αποθήκη υπογείου επιφανείας 15,87 
τ.μ. οικοδομικού συγκροτήματος που 
βρίσκεται στη θέση «................... », 
Δ.Ε. Κρήτης 

53.500,00€ 0,00 53.500,00€ 55.124,00€ -1.624,00€ 

3) Αγροτεμάχιο έκτασης 2231,50 
τ.μ., με το επ' αυτού κτίσμα, αγροτική 
αποθήκη 66 τ.μ., που βρίσκεται στη 
θέση «.............. », του Δήμου........... 
- 

192.442,95 € 0,00 192.442,95€ 174.537,15€ 17.905,800€ 

Σύνολο 
    

66.364,47€ 

 
Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων επικαλείται ότι η κρίση του ελέγχου ότι ασκούσε 
δραστηριότητα εμπορίας ακινήτων είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη, καθώς στην περίπτωσή του δεν 
τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 28§§1,2,3 του ν. 2238/94, αφού δεν πληρούται το υποκειμενικό 
κριτήριο της πρόθεσης κέρδους, αλλά αντίθετα η πώληση των υπό κρίση ακινήτων συντελέστηκε μόνον για 
την αξιοποίηση των κεφαλαίων του και την κάλυψη αναγκών του λόγω συρρίκνωσης των εισοδημάτων του.  
 
Επειδή, σχετικά με τον ως άνω ισχυρισμό λεκτέα είναι τα κάτωθι: 
 
Ως προς την πώληση του αγροτεμαχίου 777,15 τ.μ., μετά της επ' αυτού παλιάς ισογείου κατοικίας 
επιφανείας 78,42τ.μ., που βρίσκεται στην στη θέση 
« ».  
 
Επειδή, την 06/11/2009, ο προσφεύγων αγόρασε από την πωλήτρια χήρα , το γένος , το ως άνω 
αγροτεμάχιο έναντι τιμήματος 145.146,74€. δυνάμει του με αριθ /06-11-2009 αγοραπωλητηρίου 
συμβολαίου της συμβολαιογράφου συζύγου , το γένος 
 
Επιπλέον από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο προσφεύγων κατέβαλε για φόρο μεταβίβασης 
ακινήτου το ποσό των 13.147,05€ και για τέλη το ποσό των 1.613,57€, ήτοι το συνολικό κόστος απόκτησης 
του εν λόγω αγροτεμαχίου ανήλθε στο ποσό των 159.917,33€. 
 
Επειδή, εν συνεχεία, την 3/06/2011, ο προσφεύγων πώλησε αντί ευρώ 153.377,67€ το ως άνω 
αγροτεμάχιο και προς τούτου συντάχθηκε το με αριθ /2011 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου του 
συμβολαιογράφου Επιπλέον από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι από την ως άνω πώληση ο 
προσφεύγων έλαβε υπερβάλλον τίμημα ύψους 56.622,33€, ήτοι το συνολικό τίμημα της κρινόμενης 
πώλησης ανέρχεται στο πόσο των 210.000,00€ 
 
Επειδή, όπως προκύπτει από τα ως άνω συμβόλαια το εν λόγω αγροτεμάχιο, κατά το τίτλο κτήσεως πρώην 
άμπελος, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και βρίσκεται στην στη θέση « », εκτός σχεδίου πόλεως, εντός 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 
 
Επειδή, το κρινόμενο αγροτεμάχιο, που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, πωλήθηκε σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο των δύο ετών από την αγορά, ήτοι σε 19 μήνες και η πώληση αυτή πραγματοποιήθηκε σε υψηλό 
τίμημα στο ποσό των 210.000,00€, έναντι του κόστους αγοράς ποσού 159.917,33€. 
 
Επειδή, με το άρθρο 28§2 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι : «2. Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή 
συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση μέσα σε δύο (2) χρόνια 
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από την απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν 
μεγάλη αξία.», 
 
Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορθώς η φορολογική αρχή έκρινε ότι το κέρδος που προέκυψε ύψους 
50.082,67€ (=210.000,00€-159.917,33) από την παραπάνω αγοραπωλησία έχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28§3 του 
ν.2238/1994. 
 
Ως εκ τούτου ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Ως προς την πώληση οριζόντιας ιδιοκτησία πρώτου (Α') ορόφου επιφανείας 55,78 τ..μ. και αποθήκης 
υπογείου επιφανείας 15,87 τ.μ. οικοδομικού συγκροτήματος που βρίσκεται στη θέση « », Δ.Ε  
 
Επειδή, από τα ως άνω περιγραφόμενα προκύπτει ότι τις υπό κρίση οριζόντιες ιδιοκτησίες στη θέση « », 
της , ο προσφεύγων τις αγόρασε το έτος 2005 και τις πώλησε το έτος 2011, ήτοι μετά από 6 χρόνια, χωρίς 
από την εν λόγω μεταβίβαση να προκύπτει για τον προσφεύγοντα κέρδος (προέκυψε ζημιά ύψους 
1.624,00€). 
 
Ως εκ τούτου δεν τεκμηριώνεται η κρίση του ελέγχου ότι η παραπάνω αγοραπωλησία έχει τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 28§3 του ν.2238/1994 και ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος κρίνεται 
βάσιμος. 
 
Ως προς την πώληση αγροτεμαχίου έκτασης 2.231,50 τ.μ., με το επ' αυτού κτίσμα, αγροτική αποθήκη 66 
τ.μ., που βρίσκεται στη θέση « », του Δήμου -  
 
Επειδή, την 10/04/2008, ο προσφεύγων αγόρασε το ως άνω αγροτεμάχιο στο , δυνάμει του με αριθ /2008 
συμβολαίου αγοράς, έναντι τιμήματος 159.083,60€. Επιπλέον από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο 
προσφεύγων κατέβαλε για φόρο μεταβίβασης ακινήτου το ποσό των 14.438,05€ και για αμοιβή δικηγόρου 
το ποσό των 1.015,50€, ήτοι το συνολικό κόστος απόκτησης του εν λόγω αγροτεμαχίου ανήλθε στο ποσό 
των 174.537,15€. 
 
Επειδή, εν συνεχεία, την 19/12/2011 με το αριθ συμβόλαιο πώλησης αγροτικού ακινήτου αντί ευρώ 
192.442,95€ της συμβολαιογράφου ο προσφεύγων πώλησε το αγροτεμάχιο στους του και στην σύζυγο του 
ως άνω. 
 
Επειδή, όπως προκύπτει από τα ως άνω συμβόλαια το εν λόγω αγροτεμάχιο, κατά το τίτλο κτήσεως πρώην 
άμπελος, είναι άρτιο και μη οικοδομήσιμο και βρίσκεται, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της του Δήμου 
- , της , και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 
 
Επειδή, από τα ως άνω περιγραφόμενα προκύπτει ότι το αγροτεμάχιο στη θέση , ο προσφεύγων το 
αγόρασε το έτος 2008 και το πώλησε το έτος 2011, ήτοι μετά από 3,5 χρόνια. Επειδή, από την οικεία 
έκθεση ελέγχου δεν τεκμηριώνεται πλήρως, επαρκώς και με συγκεκριμένα στοιχεία, από την φορολογική 
αρχή ότι κατά το χρόνο αγοράς του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου υπήρχε πρόθεση του προσφεύγοντος για 
μεταπώληση αυτού με σκοπό την απόκτηση κέρδους καθώς: 
 
• Από τη φύση του εν λόγω ακινήτου (αγροτεμάχιο εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ) δεν εδύνατο ούτε 
να ιδιοχρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο ούτε να καλύψει προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του 
προσφεύγοντος. 
 
• Από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων Ε1 και Ε9 των τελευταίων ετών (2004 - 2010) πριν την 
ελεγχόμενη χρήση 2011, προκύπτουν μεν κάποιες αγοραπωλησίες, δεν αποδεικνύουν όμως πρόθεση του 
προσφεύγοντος για άσκηση δραστηριότητας «αγοραπωλησίας ακινήτων», δεδομένου ότι η αγορά ακινήτων 
θεωρούνταν κατά τα έτη αυτά, ασφαλής τοποθέτηση των αποταμιεύσεών τους (574/2015 ΔΕΦ ΑΘ). 
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• Η επίτευξη κέρδους-ωφέλειας από την εν λόγω πώληση ύψους 17.905.,80€, - σκοπός που επιδιώκεται 
από κάθε άτομο που συναλλάσσεται (επιτηδευματία και μη)- , δεν είναι αρκετή για να προσδώσει, τον 
εμπορικό χαρακτήρα στη συναλλαγή και να τεκμηριώσει άσκηση επιχείρησης. 
 
Ως εκ τούτου, βάσει των παρατιθέμενων γεγονότων δεν αιτιολογείται και δεν θεμελιώνεται 
εμπορική δραστηριότητα, βασική προϋπόθεση προκειμένου να ενταχθεί η υπό κρίση συναλλαγή 
στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2238/1994 και συνεπώς ο σχετικός ισχυρισμός του 
προσφεύγοντος γίνεται δεκτός . 
 
Ως προς τον 2ο ισχυρισμό 
 
Επειδή, στο άρθρο 65 του Κ.Φ.Δ ορίζεται: 
 
«Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο 
φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος 
της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.». 
 
Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων επικαλείται ότι είναι λανθασμένη η κρίση του ελέγχου 
για τις τρεις καταθέσεις συνολικού ποσού 8.538,72€ και ότι δεν αφορούν εισόδημα του άρθρου 48§3 του 
ν.2238/1994. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του επικαλείται ότι θα προσκομίσει ενώπιον μας πρόσθετα 
στοιχεία. 
 
Επειδή, μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, ο προσφεύγων δεν έχει προσκομίσει οποιοδήποτε 
στοιχείο, ο ισχυρισμός του παραμένει αναπόδεικτός και απορρίπτεται. Επειδή, κατόπιν της εξέτασης όλων 
των ισχυρισμών του προσφεύγοντος, η διαφορά φορολογητέας ύλης με την παρούσα απόφαση 
διαμορφώνεται ως εξής: 
  

Οικονομικό έτος 2013 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-
31/12/2012 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ποσά Δήλωσης 
Ποσά Ελέγχου 
(Διορθωτικός 

προσδιορισμός) 

Ποσά απόφασης 
Δ.Ε.Δ. Διαφορά 

(από 
δήλωση) 

Ατομικό 
και 

τέκνων 

της 
συζύγου 

Ατομικό 
και 

τέκνων 

της 
συζύγου 

Ατομικό 
και 

τέκνων 

της 
συζύγου 

Α - Β. Από ακίνητα  
Γ. Από κινητές αξίες  
Δ. Από εμπορικές 
επιχειρήσεις Ε. Από 
γεωργικές επιχειρήσεις ΣΤ. 
Από μισθωτές υπηρεσίες 
Ζ. Από ελευθέρια 
επαγγέλματα άρθρο 48§3 
του ν.2238/1994 
Εισόδημα αλλοδαπής 
προέλευσης 
Συνολικό εισόδημα 
Αρνητικά στοιχεία 
εισοδήματος που 
συμψηφίζονται 
Υπόλοιπο 

3.492,00 2.910,00 3.492,00 2.910,00 3.492,00 2.910,00 0,00 

      
0,00 

 
40.689,97 66.364,47 40.689,97 50.082,67 40.689,97 50.082,67 

      
0,00 

20.512,03 
 

20.512,03 
 
20.512,03 

 
0,00 

  
8.538,72 

 
8.538,72 

 
8.538,72 

      
0,00 

24.004,03 43.599,97 98.907,22 43.599,97 82.625,42 43.599,97 58.621,39 

      
0,00 

24.004,03 43.599,97 98.907,22 43.599,97 82.625,42 43.599,97 58.621,39 

  

Διαφορά τεκμαρτής 
δαπάνης που προστίθεται       

0,00 

Άθροισμα 24.004,03 43.599,97 98.907,22 43.599,97 82.625,42 43.599,97 58.621,39 

Εκπτώσεις δαπανών 
άρθρου 8 ν. 2238/1994       

0,00 

Φορολογητέο εισόδημα 24.004,03 43.599,97 98.907,22 43.599,97 82.625,42 43.599,97 58.621,39 
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Αποφασίζουμε 
 
Την μερική αποδοχή της από 17/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , 
ΑΦΜ: και συγκεκριμένα: 
 
• την μερική αποδοχή αυτής και την τροποποίηση της με αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού 
Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2012 (εισοδήματα 01/01-31/12/2011), του Προϊσταμένου της 
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
 
• Την απόρριψη αυτής και την επικύρωση: α) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης επιβολής αυτοτελούς 
προστίμου (άρθρου 5 ν.2523/1997), διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της 
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και β) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης επιβολής αυτοτελούς προστίμου (άρθρου 4 
ν.2523/1997), διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2011, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση : 
 
Οικονομικό έτος 2012 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01 - 31/12/2011) 
 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
  

 
Βάσει ελέγχου Βάσει ΔΕΔ 

Φόρος Εισοδήματος 29.416,83 € 22.904,09 € 

Πρόσθετος φόρος 28.451,96 € 22.152,84 € 

Τέλος επιτηδεύματος 500,00€ 500,00€ 

Εισφορά αλληλεγγύης 2.487,14€ 1.998,68 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 60.855,93 € 47.555,61 € 

 
Πρόστιμο άρθρου 4 του ν.2523/1997 100,00€  
Πρόστιμο άρθρου 5§2 περ. αβ του ν.2523/1997 200,00€ 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ 2825/2019 
ΣΑΔΦ Ελλάδος Ηνωμένου Βασιλείου - Δήλωση εισοδημάτων αλλοδαπής  
 

Καλλιθέα 08/10/2019 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
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β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 
Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).» 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 13/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , 
ΑΦΜ , κατοίκου , κατά της με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 03/04/2019 πράξης διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου με βάση την 1η τροποποιητική δήλωση της ΑΑΔΕ φορολογικού έτους 2015 και τα 
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Την με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 03/04/2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου με βάση την 1η τροποποιητική δήλωση της ΑΑΔΕ φορολογικού έτους 2015 της οποίας ζητείται η 
επανεξέταση και η ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 13/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του 
του , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο 
σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
Με την με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 03/04/2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου με βάση την 1η τροποποιητική δήλωση της ΑΑΔΕ φορολογικού έτους 2015, προέκυψε τελικό 
χρεωστικό ποσό 35,66 €, έναντι αρχικού πιστωτικού ποσού 428,93€, που είχε προκύψει με βάση την 
αρχική δήλωση. 
 
Η ως άνω τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υπεβλήθη από τον προσφεύγοντα προκειμένου 
να δηλώσει τα εισοδήματα που απέκτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 2015. 
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την επανεξέταση και την ακύρωση της 
προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους: 
 
Νομική πλημμέλεια, λόγω παραβίασης του ΝΔ 2732/1953, που αναφέρεται στη Διακρατική Συμφωνία 
μεταξύ των 2 χωρών, για την αποφυγή διπλής φορολόγησης. Ειδικότερα: Από τις 16 Νοεμβρίου 2015 
κατοικεί μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος - μισθωτός.  
Στα μέσα του 2016 υπέβαλε εμπρόθεσμα αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2015, για τα εισοδήματα που 
είχε λάβει στην Ελλάδα, από μισθωτές υπηρεσίες, συνολικού ύψους € 7.424,05. Η εν λόγω δήλωση είχε ως 
αποτέλεσμα πιστωτικό ποσό € 428,93. Ακολούθως, αρκετά αργότερα, ενόψει μεταφοράς του στη Δ.Ο.Υ. 
Κατοίκων Εξωτερικού, ζήτησε και έλαβε το ειδικό έντυπο «ρ60» του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο με 
ημερομηνία 05/04/2016 ανέφερε τόσο τα εισοδήματα που είχε εισπράξει από τις 16/11/15, όσο και την 
αντίστοιχη εισφορά εργαζομένου που είχε καταβάλει.  
 
Επιμερίζοντας τα συγκεκριμένα εισοδήματα και αφαιρώντας την εισφορά εργαζομένου, προχώρησε σε 
τροποποίηση της αρχικής του Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού Έτους 2015, 
καταχωρίζοντας στον κωδικό αρ. 389, το εισόδημα που είχε αποκτήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη 
χρονική περίοδο 16.11-31.12.2015, καθόσον ήταν ήδη μόνιμος κάτοικος και εργαζόμενος εκεί. 
 
Μετά την ως άνω υποβολή της 1ης τροποποιητικής Δήλωσης, διαπίστωσε ότι τα εισοδήματά του στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ενοποιήθηκαν ηλεκτρονικά με εκείνα στην Ελλάδα, παράγοντας νέο, ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ τη 
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φορά αυτή, ποσό ύψους € 35,66, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό, συνολικό ποσό οφειλόμενου φόρου € 
464,59. Ωστόσο όμως, δεν θα έπρεπε, αφού για το εισόδημα του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε ήδη 
φορολογηθεί εκεί, ως εκ τούτου και κατ' εφαρμογή της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ των 2 χωρών μας 
(ΝΔ 2732/1953), φορολογήθηκε δύο φορές, δεδομένου ότι για τα εισοδήματα του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
έπρεπε να απαλλαγεί. Τούτο δε, προκύπτει και από την ερμηνεία του σχετικού άρθρου «ΙΧ» του εν λόγω 
Νομοθετικού Διατάγματος περί απαλλαγής από τον Ελληνικό φόρο, όπου εξειδικεύοντας στην παράγραφο 
1, εδάφια β' και γ', επισημαίνεται ότι ο κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου απαλλάσσεται του Ελληνικού 
φόρου «αν αι υπηρεσίαι παρέχονται δια κάτοικον του Ηνωμένου Βασιλείου...» και «αν τα κέρδη ή η αμοιβή 
υπόκεινται εις τον φόρον του Ηνωμένου Βασιλείου». 
 
Επειδή, με το άρθρο 3 §§1,2 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική 
κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημα του που προκύπτει στην 
ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημα του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό 
έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα 
γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην 
Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. 
 
2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το 
φορολογητέο εισόδημα του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό 
έτος.» 
 
Επειδή με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι: Φορολογική κατοικία 
 
1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: 
 
α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του 
συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή β) είναι προξενικός, 
διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική 
ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή. 
 
«2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 
εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο 
εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το 
προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα 
αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η 
παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και 
σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» 
 
Επειδή με το άρθρο IX του Ν.Δ. 2732 της 12/12 Νοεμβρίου 1953 (Α 329) ''Περί κυρώσεως της μεταξύ 
Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως περί 
αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους 
επί του εισοδήματος'', ορίζεται ότι:  
 
Άρθρον IX 
 
(1) Ατομον το οποίον είναι κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου θ' απαλλάσσηται του Ελληνικού φόρου επί 
κερδών ή αμοιβής δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) 
παρασχεθείσας εντός της Ελλάδος καθ' οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως: (α) αν ευρίσκεται εντός της Ελλάδος 
δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα συνολικώς τας 183 ημέρας κατά το έτος αυτό, 
(β) αν αι υπηρεσίαι παρέχονται δια κάτοικον του Ηνωμένου Βασιλείου ή δια λογαριασμόν του, και (γ) αν τα 
κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται εις τον φόρον του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
(2) Ατομον το οποίον είναι κάτοικος της Ελλάδας θ' απαλλάσσηται του φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου επί 
κερδών ή αμοιβής δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) 
παρασχεθείσας εντός του Ηνωμένου Βασιλείου καθ' οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως: 
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(α) αν ευρίσκεται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα 
συνολικώς τας 183 ημέρας κατά το έτος αυτό, και 
(β) αν αι υπηρεσίαι παρέχωνται δια κάτοικον της Ελλάδος ή δια λογαριασμόν του, και 
(γ) αν τα κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται εις τον Ελληνικόν φόρον. 
 
(3) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα έχουν εφαρμογήν επί κερδών ή αμοιβών προσώπων 
λαμβανόντων μέρος σε δημόσια θεάματα ως οι καλλιτέχναι του θεάτρου, κινηματογράφου ή ραδιοφωνικού 
σταθμού, οι μουσικοί και οι αθληταί. 
 
Επειδή με το άρθρο XIV της ως άνω σύμβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, ορίζεται ότι: 
 
(1) Οι νόμοι των Συμβαλλόμενων Μερών θα εξακολουθήσουν διέποντες την φορολογίαν του εισοδήματος 
του προκύπτοντος εις εκάτερον των εδαφών, εκτός εις ας περιπτώσεις προβλέπεται ρητώς το αντίθετον εν 
τη παρούση Συμφωνία. 
 
Εις ας περιπτώσεις το εισόδημα υπόκειται εις φόρον εις αμφοτέρα τα εδάφη θα δίδεται απαλλαγή από την 
διπλήν φορολογίαν συμφώνως προς τας ακολούθους παραγράφους του παρόντος άρθρου. 
 
(2) υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου περί εκπτώσεως εκ του φόρου 
του Ηνωμένου Βασιλείου του φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 
Ελληνικός φόρος ο καταβλητέος, είτε απ' ευθείας είτε δι' ελπτώσεως δι' εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων 
εντός της Ελλάδος, θα εκπίπτεται εκ του φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου του καταβλητέου δια το εισόδημα 
τούτο. 
 
(3) υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του Ελληνικού Νόμου περί εκπτώσεως εκ του Ελληνικού φόρου του 
φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός της Ελλάδος, ο φόρος του Ηνωμένου Βασιλείου ο καταβλητέος, 
είτε απ' ευθείας είτε δι' εκπτώσεως, δι' εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
θα εκπίπτεται εκ του Ελληνικού φόρου του καταβλητέου δια το εισόδημα τούτο. Εις ας περιπτώσεις το 
εισόδημα τούτο είναι τακτικόν μέρισμα καταβαλλόμενον υπό Εταιρείας εδρευούσης εν τω Ηνωμένω 
Βασιλείω η έκπτωσις θα λάβη υπ' όψιν επί πλέον του φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου του προσήκοντος εις 
το μέρισμα τον φόρον του Ηνωμένου Βασιλείου τον καταβλητέο υπό της Εταιρείας επί του αναλογούντος 
μέρους των κερδών της και εις ας περιπτώσεις πρόκειται περί μερίσματος καταβαλλομένου επί 
συμμετεχουσών μετοχών προτιμήσεως και αντιπροσωπεύοντος τόσον το μέρισμα εις το καθορισθέν 
ποσοστόν εις το οποίον δικαιούνται αι μετοχαί όσον και μίαν πρόσθετον συμμετοχήν εις τα κέρδη ο ούτω 
καταβλητέος φόρος του Ηνωμένου Βασιλείου θα ληφθή ομοίως υπ' όψιν εφ' όσον το μέρισμα υπερβαίνει το 
καθορισθέν ποσοστόν. 
Υπό τον όρον ότι το ποσόν της εκπτώσεως δεν θα υπερβαίνη το ποσόν του Ελληνικού φόρου του 
επιβαλλομένου δια το εισόδημα τούτο. 
 
(4) Δια τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, κέρδη ή αμοιβή δια προσωπικά υπηρεσίας 
(περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) παρασχεθείσας εις εν των εδαφών θα θεωρούνται ότι είναι 
εισόδημα εκ πηγών εντός του εδάφους εκείνου, και αι υπηρεσίαι ατόμου τίνος του οποίου αι υπηρεσίαι 
παρέχονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως επί πλοίων ή αεροπλάνων εκμεταλλευομένων υπό κατοίκου ενός των 
εδαφών θα θεωρούνται ότι περεσχέθησαν εν τω εδάφει εκείνω. 
 
Επειδή εν προκειμένω ο προσφεύγων μετέβαλε την φορολογική του κατοικία υποβάλλοντας στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ' 
Αθηνών την υπ' αριθμ /2019 δήλωση μεταβολών. Με την εν λόγω δήλωση, ως χώρα κατοικίας του 
δηλώθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, με ημερομηνία μεταβολής την 26/09/2016. 
 
Επειδή ο προσφεύγων το φορολογικό έτος 2015 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4172/2013, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα για το φορολογητέο 
εισόδημα του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημα του. Επομένως 
ορθώς υπεβλήθη από τον προσφεύγοντα η με αριθμό, 1η τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2015, 
δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη και δήλωσε το εισόδημα που είχε αποκτήσει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 2015. 
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Επειδή στην ως άνω τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2015 ο προσφεύγων δήλωσε στο κωδ. 
389 (καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κλπ. αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα 
φορολόγησης) του πίνακα 4, ποσό 4.260,50 ευρώ. 
 
Επειδή ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι το εισόδημα του Ηνωμένου 
Βασιλείου, είχε ήδη φορολογηθεί εκεί, ως εκ τούτου και κατ' εφαρμογή της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ 
των 2 χωρών μας (ΝΔ 2732/1953), δεν δύναται να φορολογηθεί δύο φορές. 
 
Επειδή στο κωδ. 651 (φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα των περ. 16 και 19) της ως 
άνω τροποποιητικής δήλωσης φορολογικού έτους 2015, ο προσφεύγων δεν δήλωσε το ποσό του φόρου, 
που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για το εισόδημά του από το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω οι ισχυρισμοί του απορρίπτονται ως αβάσιμοι. 
 

Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 13/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής του του , ΑΦΜ  
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Τελικό χρεωστικό : 35,66 ευρώ 
 
Το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε με την με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 03/04/2019 πράξη 
διοικητικού προσδιορισμού φόρου της ΑΑΔΕ, φορολογικού έτους 2015. 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 
Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ 2844/2019 
Ενάσκηση επικαρπίας - Φορολόγηση του κυρίου του ακινήτου  
 

Καλλιθέα, 14.10.2019 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 
Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).» 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
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3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 14.05.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του με 
Α.Φ.Μ., κατοίκου , οδός , αρ , κατά των κάτωθι πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου: α) της με 
αριθ /2019 (α/α ..../2019) Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 
2014, β) της με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2014, γ) της με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού 
Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 και δ) της με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστικής Πράξης 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 καθώς και της οικείας έκθεσης 
ελέγχου και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. α) Την με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. 
έτους 2014, β) την με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου 
Εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, γ) την με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού 
Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 και δ) την με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστική 
Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, του Προϊσταμένου της 
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Την από 17.05.2019 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος A3 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 14.05.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
του η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο 
σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
α) Με την με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), καταλογίστηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας κύριος φόρος εισοδήματος 7.579,85 ευρώ, πλέον του προηγούμενου πιστωτικού 
υπολοίπου 358,04 ευρώ, πλέον τέλη χαρτοσήμου στο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 735,35 ευρώ, 
πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου 147,07 ευρώ, πλέον πρόσθετος φόρος 
ανακρίβειας/μη υποβολής 7.677,52 ευρώ, πλέον πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου 711,23 ευρώ, πλέον εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου 142,25 ευρώ, πλέον εισφορά αλληλεγγύης 1.003,59 
ευρώ, μείον έκπτωση λόγω υποβολής της δήλωσης μέσω διαδικτύου 4,79 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό για 
καταβολή 18.354,90 ευρώ. 
 
β) Με την με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος / 
Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, φορολογικού έτους 2014, 
καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριος φόρος εισοδήματος 6.934,47 ευρώ, πλέον τέλη 
χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων 746,72 ευρώ, πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη 
χαρτοσήμου 149,34 ευρώ, πλέον πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 2.080,34 ευρώ, πλέον πρόστιμο 
τελών χαρτοσήμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 224,02 ευρώ, πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο πρόστιμο τελών 
χαρτοσήμου 44,80 ευρώ, πλέον ειδική εισφορά αλληλεγγύης 982,21 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό για 
καταβολή 11.161,90 ευρώ. 
 
γ) Με την με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος / 
Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, φορολογικού έτους 2015, 
καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριος φόρος εισοδήματος 1.558,87 ευρώ, πλέον τέλη 
χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων 74,91 ευρώ, πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου 
14,98 ευρώ, πλέον πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 155,88 ευρώ, πλέον πρόστιμο τελών χαρτοσήμου 
άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 7,49 ευρώ, πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο πρόστιμο τελών χαρτοσήμου 1,50 ευρώ, 
πλέον ειδική εισφορά αλληλεγγύης 105,52 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 1.919,15 ευρώ. 
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δ) Με την με αριθ /2019 (α/α /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος / 
Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, φορολογικού έτους 2016, 
καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριος φόρος εισοδήματος 484,28 ευρώ, πλέον τέλη 
χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων 37,49 ευρώ, πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου 
7,49 ευρώ, πλέον πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 48,43 ευρώ, πλέον πρόστιμο τελών χαρτοσήμου 
άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 3,75 ευρώ, πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο πρόστιμο τελών χαρτοσήμου 0,75 ευρώ, 
πλέον ειδική εισφορά αλληλεγγύης 103,77 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 685,91 ευρώ. 
 
Οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις προέκυψαν κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 15.04.2019 
έκθεσης μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του ελεγκτή της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Συγκεκριμένα 
διενεργήθηκε έλεγχος στην προσφεύγουσα για την περίοδο από 01.01.2013-31.12.2017, δυνάμει της με 
αριθ /2019 εντολής μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, η οποία εκδόθηκε λόγω 
λήψης του με αριθ.πρωτ ΕΞ 2019 ΕΜΠ/2019 εγγράφου του Σ.Δ.Ο.Ε. και του με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ /2016 
εγγράφου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., με τα οποία διαβιβάστηκαν καταγγελίες σε βάρος της προσφεύγουσας. Από τον 
έλεγχο που διενεργήθηκε στα υποβληθέντα έντυπα Ε1, Ε2 σε συνδυασμό με τα υποβληθέντα έντυπα Ε9 
και τα μισθωτήρια συμβόλαια κλπ. προέκυψε ότι η ελεγχόμενη υπέβαλλε ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος 
για το οικ. έτος 2014, τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και ειλικρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 
2017. Ειδικότερα, αφενός προέκυψαν διαφορές στα ήδη δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα για τα οικ. 
έτος 2014 & για τα φορ. έτη 2014, 2015, 2016 και αφετέρου για το φορολογικό έτος 2015 δεν 
αναγνωρίστηκε μέρος των εξόδων ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης ύψους 4.286,52 
ευρώ καθόσον δεν προσκομίστηκαν τα συγκεκριμένα παραστατικά που να τις αποδεικνύουν. 
 
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ανάκληση των προσβαλλόμενων 
πράξεων, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς: 
 
- Η ίδια έχει στην κατοχή της, μεταξύ άλλων, ένα ακίνητο επί της οδού εντός της πόλεως του Δυνάμει του 
από 20.06.2008 εγγράφου ιδιωτικού συμφωνητικού εμπορικής μίσθωσης, εκμίσθωσε το εν λόγω ακίνητο 
στην 
Στη συνέχεια, δυνάμει του με αριθ /2009 Συμβολαίου Εκχώρησης του Δικαιώματος Ενάσκησης της 
Επικαρπίας με Δωρεά εν Ζωή, το οποίο κατέθεσε αρμοδίως, εκχώρησε νόμιμα στον ανιψιό της, του με 
ΑΦΜ , την άσκηση επικαρπίας του ακινήτου. Ως εκ τούτου, τα εισοδήματα από το εν λόγω μίσθιο 
δηλώθηκαν από τον ανιψιό της, ο οποίος έχει καταβάλλει και τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, ενώ η 
ίδια δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση. Η φορολογική αρχή αποδέχθηκε την κατάθεση του συμβολαίου 
για την εκχώρηση της ασκήσεως της επικαρπίας, ενώ παρέλειψε να την ενημερώσει ότι η εκχώρηση αυτή 
ήταν άκυρη. Οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας επιβάλλουν στη διοίκηση να ερμηνεύσει 
κάθε δικαιοπραξία σύμφωνα με την αληθή βούληση των μερών, ενώ ακόμα και εάν η σύμβαση είναι 
μερικώς άκυρη η σύμβαση διασώζεται κατά το μέρος που είναι έγκυρη (άρθρα 175, 181 και 182 ΑΚ). 
 
Επειδή, για πράξεις που εκδίδονται από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
ν.4174/2013 όπως ισχύει: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε 
βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει 
ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την 
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης...». 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 
και νόμου (Κ.Φ.Δ.), αυτές εμπροθέσμως και παραδεκτώς προσβάλλονται με την παρούσα ενδικοφανή 
προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994, όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του 
με τον ν.3842/2010, σχετικά με το εισόδημα από ακίνητα, ορίζονται τα εξής: « Εισόδημα και απόκτησή του 
 
1. Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε 
από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της 
χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε από εκμίσθωση γαιών. 
 

http://www.solae.gr/
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Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό 
συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας 
ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση». 
 
Επειδή, με την ΠΟΛ.1135/2010 με την οποία κοινοποιήθηκαν τα άρθρα του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'), όσον 
αφορά τις διατάξεις του άρθρου 8 - λοιπές διατάξεις, αναφέρονται τα εξής: «... 2.Με την παραγρ. 2 του 
άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ΚΦΕ. Με την 
τροποποίηση αυτή, καταργείται η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που αποκτούν τα πρόσωπα 
στα οποία έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο το ενοχικό δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας. 
 
Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τη σύνταξη ή μη συμβολαίου μεταβίβασης του ενοχικού 
δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας κάποιου ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, το εισόδημα αυτού εξακολουθεί 
να αποκτά ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου. 
 
Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 άρθρου 92 του ίδιου νόμου, έχουν 
εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2010 και μετά. Διευκρινίζεται, ότι οι οικείες διατάξεις 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το χρόνο που συντάχθηκε το συμβόλαιο μεταβίβασης του δικαιώματος 
ενάσκησης επικαρπίας (πριν ή μετά την 1/1/2010)». 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4172/2013, σχετικά με το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, 
ορίζονται τα εξής: «Εισόδημα από ακίνητη περιουσία 
 
1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει 
από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. 
Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από: 
 
α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, 
κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους. 
 
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών 
εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε 
είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα 
ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.  
 
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση 
κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών. 
 
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.». 
 
Επειδή, η προσφεύγουσα δύναται να υποβάλλει ανακλητική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
19 του Κ.Φ.Δ., ενώ παράλληλα μπορεί να αιτηθεί την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. 
 
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές αναφέρονται στην από 17.05.2019 έκθεση απόψεων του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και στην από 15.04.2019 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις 
κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας τυγχάνουν 
αβάσιμοι. 
 

Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 14.05.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής της του με Α.Φ.Μ , κατοίκου , οδός, αρ , και την επικύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
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1. Οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2014 (α/α /2019) του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου 
Τελικό χρεωστικό ποσό 18.354,90 € 
 
2. Οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορ. έτους 2014 (α/α /2019) του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου 
Τελικό χρεωστικό ποσό 11.161,90 € 
 
3. Οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορ. έτους 2015 (α/α ..../2019) του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου 
Τελικό χρεωστικό ποσό 1.919,15 € 
 
4. Οριστική πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορ. έτους 2016 (α/α/2019) του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου 
Τελικό χρεωστικό ποσό 685,91 € 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο  

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης  
 
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ 2876/2019 
Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων μέσω αναγωγής των αγορών των 
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών σε πωλήσεις  
 

Καλλιθέα, 18/10/2019  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.  
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69). 
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΛΛΕ.)» 
δ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440/τ. 
Β'/27.04.2017). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμόν Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01-09-2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
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4. Την από 20/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της σε εκκαθάριση τελούσας 
εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ , εδρευούσης στον , οδός , κατά των: α) υπ' αριθ /2019 Οριστικής 
Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 01.01.2008-31.12.2008 και β) υπ' αριθ 
/2019 Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 01.01.2007-31.12.2007 του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τις: α) υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 
01.01.2008-31.12.2008 και β) υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., 
φορολογικής περιόδου 01.01.2007-31.12.2007 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, των οποίων 
ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2019 ΕΜΠ/27-09-2019 Υπόμνημα. 
 
7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της από 20/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της σε εκκαθάριση 
τελούσας εταιρείας με την επωνυμία « », ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την 
αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της 
ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 
01/01/2007-31/12/2007, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, καταλογίστηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας εταιρείας, φόρος προστιθέμενης αξίας ποσού 25.182,14€, πλέον πρόσθετου φόρου 
ύψους 24.356,17€, ήτοι συνολικό ποσό 49.538,31€. 
 
Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 
01/01/2008-31/12/2008, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, καταλογίστηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας εταιρείας, φόρος προστιθέμενης αξίας ποσού 229,85€, πλέον πρόσθετου φόρου ύψους 
222,32€, ήτοι συνολικό ποσό 452,17€. 
 
Δυνάμει της υπ' αριθ /2019 εντολής μερικού φορολογικού ελέγχου του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ 
Ηλιούπολης, διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος κατ' επανάληψη διαδικασίας στην προσφεύγουσα 
επιχείρηση για την περίοδο 01/01/2007 έως και 31/12/2008. 
 
Ειδικότερα, συνεπεία της υπ' αριθ /2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 10ο 
Τριμελές), ακυρώθηκαν μεταξύ άλλων οι εκδοθείσες σε βάρος της προσφεύγουσας υπ' αριθ /2015 και 
/2015 Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ των χρήσεων 2007 και 2008 αντίστοιχα, διότι η 
φορολογική αρχή έχοντας μεταφέρει τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά είχαν προσδιορισθεί στη φορολογία 
εισοδήματος, δεν είχε προβεί σε αυτοτελή και ιδιαίτερο προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων για την 
επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας. 
 
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, μετά την έκδοση της ως άνω εντολής, κοινοποίησε στην προσφεύγουσα το 
με αριθ /2019 Αίτημα Παροχής Πληροφοριών του άρθρου 14 ΚΦΔ. στον διαχειριστή της προσφεύγουσας, 
προκειμένου να θέσει στη διάθεση του ελέγχου τα φορολογικά βιβλία που τηρήθηκαν χρήσεις και τα 
φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν και λήφθηκαν κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, χωρίς ωστόσο η 
προσφεύγουσα να ανταποκριθεί και να προσκομίσει τα ζητηθέντα. 
 
Σύμφωνα με την με ημερομηνία θεώρησης 19/04/2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου ΦΠΑ, από των έλεγχο 
των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών-προμηθευτών τρίτων επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε, 
ως προς το έτος 2007, ότι η προσφεύγουσα εμφανίζεται να έχει δηλωμένες άνω των 300€ ανά συναλλαγή 
από τρίτους χονδρικές πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 714.170,61€ και αγορές (άνω των 300€ ανά 
συναλλαγή) αξίας τουλάχιστον 4.681.713,28€. Περαιτέρω, με βάση τις συγκεντρωτικές καταστάσεις τρίτων 
για την εν λόγω χρήση 2007 έχει πραγματοποιήσει αγορές ύψους τουλάχιστον 4.681.713,28€. Ωστόσο, ο 
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έλεγχος επισημαίνει ότι από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2007 οι φορολογητέες εκροές της 
προσφεύγουσας ανέρχονταν μόνο σε 2.813,65€. 
 
Περαιτέρω, ως προς τη χρήση 2008 ο έλεγχος, από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών - 
προμηθευτών τρίτων επιχειρήσεων διαπίστωσε ότι εμφανίζεται να έχει πωλήσεις αξίας 1.163,22€ και καμία 
αγορά, ενώ από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ 2008 δεν προκύπτουν φορολογητέες εκροές. 
 
Στη συνέχεια, ο έλεγχος, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η προσφεύγουσα: α) δεν επέδειξε τα τηρούμενα βιβλία 
και στοιχεία των χρήσεων 2007 και 2008 ως όφειλε β) δεν υπέβαλλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
οικονομικών ετών 2008 και 2009 γ) υπέβαλλε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ετών 2007 και 2008 με ανακριβές 
περιεχόμενο αποκρύπτοντας τα έσοδά της και 
 
δ) απέκρυψε φορολογητέα έσοδα μεγάλου ύψους, όπως προέκυψε από τον διασταυρωτικό έλεγχο των 
συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων που υπεβλήθησαν από τρίτες επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τις 
δηλώσεις που υπέβαλλε, έκρινε ότι οι ως άνω παραλείψεις και παρατυπίες είναι μεγάλης έκτασης και 
καθιστούν ανέφικτες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις. 
 
Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων, έκρινε τα βιβλία για τις ελεγχόμενες χρήσεις ως ανακριβή και 
προσδιόρισε με εξωλογιστικό τρόπο τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη της προσφεύγουσας 
επιχείρησης. 
 
Ειδικότερα, από τα δεδομένα των συγκεντρωτικών καταστάσεων προέκυψε ότι η προσφεύγουσα είχε 
δηλωθεί από τρίτες επιχειρήσεις ότι πραγματοποιήσει για τη χρήση 2007 αγορές αξίας τουλάχιστον 
4.681.713,28€, εκ των οποίων για αγορά τηλεκαρτών ύψους 1.859.946,59€ από την εταιρεία , 
1.412.730,60€ από την εταιρεία , 1.302.367,68€ από την εταιρεία , 9.292,80€ από την εταιρεία και 
1.267,50€ από την εταιρεία Από την εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2007 προέκυψαν φορολογητέες 
εκροές ύψους 2.813,65€. 
 
Στη συνέχεια, ο έλεγχος προκειμένου να προσδιορίσει τα ακαθάριστα έσοδα έλαβε υπ' όψιν τους 
συντελεστές μικτού κέρδους των δραστηριοτήτων της προσφεύγουσας κάνοντας αναγωγή των αγορών σε 
πωλήσεις. 
 
Αντίστοιχα, ως προς τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2008-31/12/2008, διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα 
είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 1.163,22€ και καθόλου αγορές, με αποτέλεσμα να προσδιορισθούν 
τα ακαθάριστα έσοδα της εν λόγω χρήσης ομοίως με εξωλογιστικό τρόπο. 
Τέλος, αφού ο έλεγχος προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα - εκροές των ελεγχόμενων δύο χρήσεων και 
αφού έλαβε υπ' όψιν τις αγορές και τις δαπάνες - εισροές, όπως αυτές προέκυψαν από τις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις πελατών προμηθευτών, προχώρησε στον προσδιορισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ ανά 
φορολογική περίοδο συντάσσοντας το με αρ /2019 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, το οποίο 
κοινοποίησε την 26/03/2019 στον διαχειριστή της προσφεύγουσα μαζί με τις υπ' αριθ και /2019 Προσωρινές 
Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ. 
 
Η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το με αρ /2019 Υπόμνημα έγγραφων 
απόψεων, το οποίο ωστόσο απέρριψε ο έλεγχος, προχωρώντας στην σύνταξη της οικείας έκθεσης και στην 
έκδοση των προσβαλλόμενων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή πράξεων. 
 
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή και το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2019 
ΕΜΠ/2019 Υπόμνημά της, ζητά την ακύρωση των ως άνω πράξεων προβάλλοντας τους ακόλουθους 
ισχυρισμούς: 
 
• Ένσταση παραγραφής. Ο χρόνος παραγραφής για την διαχειριστική περίοδο (α) από 1.1.2007 έως 
31.12.2007 που άρχισε τις 31.12.2008, συμπληρώθηκε μετά την πάροδο πενταετίας στις 31.12.2013 και (β) 
από 1.1.2008 έως 31.12.2008 που άρχισε στις 31.12.2009 συμπληρώθηκε μετά την πάροδο πενταετίας 
στις 31.12.2014. Δεδομένου ότι οι υπ' αριθμ /2015 και /2015 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού 
ΦΠΑ του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως που αφορούσαν την διαχειριστική χρήση 2008 και 2007 
αντίστοιχα κοινοποιήθηκαν στις 23.12.2015 το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και 
προστίμων έχει υποπέσει σε παραγραφή. 
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• Εξωλογιστικός προσδιορισμός. Χωρίς κανένα στοιχείο, ο έλεγχος θεώρησε ότι οι αγορές από τις δύο 
ανωτέρω επιχειρήσεις " " και " " αφορούν ζαχαρώδη προϊόντα αντί τηλεκαρτών που απαλλάσσονται από 
τον ΦΠΑ. 
 
• Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας λόγω εκδόσεως πλημμελώς αιτιολογημένου Σημειώματος 
Διαπιστώσεων Ελέγχου και, εν συνεχεία, πλημμελώς αιτιολογημένης εκθέσεως ελέγχου. 
 
• Παράνομη επανάληψη διαδικασίας ελέγχου. 
 
• Παράνομη έκδοση της καταλογιστικής πράξεως της Φορολογικής Αρχής, που αφορά τη χρήση 2007, διότι 
το σχετικό δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου προς επιβολή φόρων και προστίμων ως προς τη χρήση αυτή 
έχει υποπέσει σε παραγραφή. 
 
• Πωλήσεις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ. 
 
Επειδή η προσφεύγουσα με τον πρώτο προβαλλόμενο με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή λόγο, 
ισχυρίζεται ότι το δικαίωμα του δημοσίου να εκδώσει πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ για τις ελεγχόμενες 
χρήσεις 2007 και 2008, έχει υποπέσει σε παραγραφή. 
 
Επειδή σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ): «Διατάξεις περί παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, 
εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν 
να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις 
οποίες αφορούν....» 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 2859/2000: «1. Η κοινοποίηση των πράξεων που προβλέπουν οι 
διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο πενταετίας από το 
τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ή της 
έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής ή η 
προθεσμία για την υποβολή αίτησης επιστροφής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41. 
Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου. 2. 
Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και μετά την 
πάροδο πενταετίας, όχι όμως και μετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον: α) δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική 
δήλωση ή έκτακτη στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής. 
β) η μη άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου, εν όλω ή εν μέρει,, οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του υπόχρεου στο φόρο με σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού 
οργάνου, 
γ) αφορά συμπληρωματική πράξη που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 49.» 
 
Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρου 49 του ν. 2859/2000; «Πράξη προσδιορισμού του 
φόρου, και αν ακόμη έγινε οριστική, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικής πράξης, 
αν από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του Προϊσταμένου 
Δ.Ο.Υ., μετά την έκδοση της πράξης, εξακριβώνεται ότι ο φόρος που προκύπτει είναι μεγαλύτερος απ' 
αυτόν που προσδιορίζεται με την αρχική πράξη ή αν η δήλωση ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη 
συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2859/2000, το δικαίωμα του δημοσίου για έκδοση 
πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ, παραγράφεται αρχικώς στην πενταετία ήτοι την 31/12/2013 η χρήση 2007 
και την 31/12/2014 η χρήση 2008. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της κρινόμενης ενδικοφανούς 
προσφυγής, η προσφεύγουσα εταιρεία δεν υπέβαλλε εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τα ελεγχόμενα έτη. 
Ως εκ τούτου, εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν. 
2859/2000 και το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρο για τις επίμαχες διαχειριστικές περιόδους 
παραγράφεται μετά το πέρας δεκαετίας, ήτοι, την 31/12/2018 η χρήση 2007 και την 31/12/2019 η χρήση 
2008. 
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Επειδή εν προκειμένω, από την Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης εκδόθηκε η με αριθ /2015 εντολή φορολογικού 
ελέγχου, δυνάμει της οποίας διενεργήθηκε έλεγχος στην προσφεύγουσα ως προς την φορολογία 
εισοδήματος, ΦΠΑ και ΚΒΣ. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε καταλογίστηκαν παραβάσεις ΚΒΣ για 
τις χρήσεις 2002, 2003, 2004 και 2015, Πράξεις Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα έτη 2000 έως 
και 2007 και Πράξεις Προσδιορισμού ΦΠΑ για τις χρήσεις 2000, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008. 
 
Επειδή κατά των ως άνω πράξεων, η προσφεύγουσα επιχείρηση άσκησε την με αρ. πρωτ. /20-01-2016 
ενδικοφανή προσφυγή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1848/19-05-2016 απόφαση της υπηρεσίας 
μας, με την οποία έγινε μερικώς αποδεκτή η προαναφερθείσα ενδικοφανής προσφυγή. 
 
Επειδή στη συνέχεια, η προσφεύγουσα, κατά της ως άνω απόφασης, άσκησε την με αριθμό κατάθεσης ΠΡ 
/2016 δικαστική προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 
(Τμήμα 10ο Τριμελές) με την με αριθμό /2018 απόφασή του, μεταξύ άλλων, ακυρώνει: «1) την υπ' αριθ. 
1848/19-05-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά το σκέλος αυτής 
με την οποία απορρίφθηκε η υπ' αριθ. πρωτ./20-1-2016 ενδικοφανής προσφυγή της προσφεύγουσας κατά 
των οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, που 
εκδόθηκαν σε βάρος της, ήτοι των: α) υπ' αριθμ /2015, β) υπ' αριθμ /2015, γ) υπ' αριθμ /2015, δ) υπ' αριθμ. 
/2015, και ε) υπ' αριθμ ./2015 και 2) τις προαναφερόμενες οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού 
ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.» Ειδικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό της εν λόγω 
απόφασης, οι ως άνω πράξεις ακυρώθηκαν ως νομικώς πλημμελείς καθόσον: «...στην συγκεκριμένη 
υπόθεση απλώς μεταφέρθηκαν στην έκθεση ελέγχου του ΦΠΑ τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας, 
όπως αυτά είχαν προσδιορισθεί στη φορολογία εισοδήματος, χωρίς να προβεί η αρμόδια ελέγκτρια σε 
αυτοτελή και ιδιαίτερο προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων και με την παράθεση των στοιχείων, στα 
οποία στήριξε τον προσδιορισμό των εν λόγω εσόδων...» 
 
Επειδή, προκειμένου να θεραπεύσει την ως άνω νομική πλημμέλεια, η Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, εξέδωσε την 
υπ' αριθ /2019 εντολή κατ' επανάληψη διαδικασίας ελέγχου ΦΠΑ διαχειριστικών περιόδων 01/01/2007-
31/12/2007 και 01/01/2008-31/12/2008, δυνάμει της οποίας συντάχθηκε η με ημερομηνία θεώρησης 
19/04/2019 Έκθεση μερικού ελέγχου ΦΠΑ και εκδόθηκαν οι υπ' αριθ /2019 και /2019 προσβαλλόμενες 
Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2859/2000, το δικαίωμα του δημοσίου για έκδοση 
πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ, παραγράφεται αρχικώς στην πενταετία ήτοι την 31/12/2013 η χρήση 2007 
και την 31/12/2014 η χρήση 2008. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης 
ενδικοφανούς προσφυγής, η προσφεύγουσα εταιρεία έχει υποβάλλει τις μηνιαίες περιοδικές δηλώσεις, 
χωρίς ωστόσο να υποβάλλει τις αντίστοιχες εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τα ελεγχόμενα έτη. Ως εκ 
τούτου, εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 και 
το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρο για τις επίμαχες διαχειριστικές περιόδους παραγράφεται μετά 
το πέρας δεκαετίας, ήτοι, την 31/12/2018 η χρήση 2007 και την 31/12/2019 η χρήση 2008. Συνεπώς, κατά 
τον χρόνο έκδοσης των υπ' αριθ /2015 και /2015 Οριστικών Πράξεων Προσδιορισμού ΦΠΑ του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης για τα έτη 2007 και 2008, τα δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, δεν είχε, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, υποπέσει σε παραγραφή. 
 
Επειδή περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «Διατάξεις 
νόμων που αφορούν θέματα διαδικασίας για την επιβολή του φόρου εισοδήματος ισχύουν αναλόγως και για 
την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εφόσον στις διατάξεις του δεν ορίζεται διαφορετικά.» 
 
Επειδή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: «Αν το φύλλο ελέγχου 
ακυρωθεί για τυπικούς λόγους με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής του ή μετά τη 
συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί 
να εκδώσει και να κοινοποιήσει νέο φύλλο ελέγχου μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης.» 
 
Επειδή επιπροσθέτως στην παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος ορίζεται: «Η διοίκηση έχει υποχρέωση 
να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για 
κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει». 
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Επειδή στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις κλπ.» (ΦΕΚ Α' 
274), όπως ισχύει, μεταξύ άλλων, ορίζεται: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του 
προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών 
δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές 
διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει». 
 
Επειδή επιπλέον με την απόφαση 5014/1995 ΣτΕ κρίθηκε ότι: «Όταν το φύλλο ελέγχου ακυρωθεί για 
τυπικούς λόγους με απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο προϊστάμενο 
της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής του ή μετά τη λήξη του χρόνου της 
παραγραφής, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δύναται να κοινοποιήσει νέο φύλλο 
ελέγχου μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης. Εξάλλου η διάταξη του άρθρου 119§1 του 
Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Π.Δ. 331/1985 Α. 116), σε περίπτωση ακυρώσεως για τυπικούς λόγους 
φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, παρέχει στη φορολογική 
αρχή τη δυνατότητα, παραλλήλως προς την άσκηση ένδικου μέσου κατά της αποφάσεως αυτής, να 
εκδώσει νέο φύλλο ελέγχου, συμμορφούμενη προς την ακυρωτική απόφαση και προλαμβάνοντας έτσι την 
συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του σχετικού δικαιώματός της κατά τη διάρκεια της επιδικίας (πρβλ 
ΣτΕ 4381/1990, ΣτΕ 4327/1983 κ.α.)» 
 
Επειδή, στην υπό εξέταση περίπτωση, δυνάμει της υπ' αρ /2018 απόφασης του 10ου Τριμελούς Τμήματος 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκαν οι υπ' αρ /2015 και /2015 πράξεις προσδιορισμού φόρου 
προστιθέμενης αξίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης για λόγους νομικής πλημμέλειας και 
συγκεκριμένα διότι δεν προσδιορίστηκαν αυτοτελώς τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας 
επιχείρησης στην φορολογία ΦΠΑ. Η εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τις έγγραφες απόψεις επί της 
κρινόμενης ενδικοφανούς προσφυγής, κοινοποιήθηκε στην αρμόδια φορολογική αρχή την 07/11/2018. 
Κατόπιν τούτου, η Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, συμμορφούμενη πλήρως στην ως άνω απόφαση, εξέδωσε την υπ' 
αριθ /2019 εντολή ελέγχου κατ' επανάληψη διαδικασίας και στη συνέχεια εξέδωσε και κοινοποίησε, εντός 
του οριζομένου από το άρθρο 84§6 του ν. 2238/1994 διαστήματος, ήτοι, πριν την παρέλευση ενός έτους, 
τις προσβαλλόμενες με την παρούσα πράξεις, αφού πρώτα προσδιόρισε αυτοτελώς στην οικεία έκθεση 
ελέγχου τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας, θεραπεύοντας την αρχικώς διαπιστωθείσα πλημμέλεια. 
Ως εκ τούτου, ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί παραγραφής απορρίπτεται ως νόμω και 
ουσία αβάσιμος. 
 
Επειδή με τον δεύτερο προβαλλόμενο λόγο, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος αναιτιολόγητα και 
χωρίς κανένα στοιχείο, θεώρησε ότι οι αγορές που πραγματοποίησε κατά τη χρήση 2007 από τις δύο 
επιχειρήσεις " " και " " αφορούν «ζαχαρώδη προϊόντα» αντί τηλεκαρτών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. 
 
Επειδή, ως προς το έτος 2007, με βάση τα διαλαμβανόμενα στην με ημερομηνία θεώρησης 19/04/2019 
Έκθεση Μερικού Ελέγχου ΦΠΑ, από των έλεγχο των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών-
προμηθευτών τρίτων επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε, ότι η προσφεύγουσα εμφανίζεται να έχει δηλωμένες 
άνω των 300€ ανά συναλλαγή από τρίτους χονδρικές πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 714.170,61€ και αγορές 
(άνω των 300€ ανά συναλλαγή) αξίας τουλάχιστον 4.681.713,28€. Περαιτέρω, με βάση τις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις τρίτων για την εν λόγω χρήση 2007 έχει πραγματοποιήσει αγορές ύψους τουλάχιστον 
4.681.713,28€, οι οποίες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
  

ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

................ ................ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1.412.730,60 
 

................ ................ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 9.292,80 
 

................ ................ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1.859.946,59 
 

................ ................ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1.302.367,68 
 

................ ................ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1.267,50 
 

................ ................ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

62.908,11 

  
................... ................................. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
33.200,00 

ΣΥΝΟΛΑ 4.585.605,17 96.108,11 
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Ωστόσο, ο έλεγχος επισημαίνει ότι από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2007 οι φορολογητέες εκροές 
της προσφεύγουσας ανέρχονταν μόνο σε 2.813,65€. 
 
Στη συνέχεια, η φορολογική αρχή προκειμένου να προσδιορίσει τα ακαθάριστα έσοδα έλαβε υπ' όψιν τους 
συντελεστές μικτού κέρδους των δραστηριοτήτων της προσφεύγουσας κάνοντας αναγωγή των αγορών σε 
πωλήσεις ως ακολούθως: 
 
Μετατροπή των αγορών σε πωλήσεις 
  

Κ.Α.Δ. Αγορές Συντελεστές Ακαθάριστα Έσοδα 

5323 96.108,11 13/10 124.940,54 

9240 4.585.605,17 3/2 6.878.407,76 

ΣΥΝΟΛΟ 4.681.713,28 
 

7.003.348,30 

  

Κωδικός 
επαγ/τος & 

Μ.Σ.Κ.Κ. 

Ακαθάρ. έσοδα 
ανά κωδικό επαγγ. 

βάσει βιβλίων ή 
δήλωσης 

Αποκρυβέντα 
ακαθάριστα έσοδα 
της επιχείρησης 
βάσει ελέγχου 

Προσαύξηση 
ακαθαρίστων 

εσόδων κατά 8% 

Ακαθάριστα έσοδα 
βάσει ελέγχου ανά 

κωδικό 
επαγγέλματος ή 
δραστηριότητος 

5323: 10% 0,00 124.940,54 9.995,24 134.935,78 

9240: 2% 0,00 6.878.407,76 550.272,62 7.428.680,38 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 7.003.348,30 560.267,86 7.563.616,16 

 
Αντίστοιχα, ως προς το έτος 2008, διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι η προσφεύγουσα είχε 
πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 1.163,22€ και καθόλου αγορές. Ακολούθως, προσδιορίστηκαν τα 
ακαθάριστα έσοδα της εν λόγω χρήσης εξωλογιστικά με τον τρόπο που απεικονίζεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
  

Κωδικός 
επαγ/τος & 

Μ.Σ.Κ.Κ. 

Ακαθάρ. έσοδα 
ανά κωδικό επαγγ. 

βάσει βιβλίων ή 
δήλωσης 

Αποκρυβέντα 
ακαθάριστα έσοδα 
της επιχείρησης 
βάσει ελέγχου 

Προσαύξηση 
ακαθαρίστων 

εσόδων κατά 4% 

Ακαθάριστα έσοδα 
βάσει ελέγχου ανά 

κωδικό 
επαγγέλματος ή 
δραστηριότητος 

5323α: 5% 0,00 1.163,22 46,53 1.209,75 

 
Επειδή η προσφεύγουσα επιχείρηση με την παρούσα προσφυγή ισχυρίζεται ότι από τις επιχειρήσεις « » και 
« » αγόρασε τηλεκάρτες και όχι ζαχαρώδη προϊόντα. Προς απόδειξη δε του ισχυρισμού της προσκομίζει 
στην υπηρεσία μας την από 5.4.2019 υπεύθυνη δήλωση του κ , με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
αυτού, από το περιεχόμενο της οποίας προκύπτει ότι η εταιρεία πούλησε στην προσφεύγουσα τηλεκάρτες 
που από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2859/2000 και 3091/2002 προκύπτει ότι δεν 
βαρύνεται η πώλησή τους με ΦΠΑ. 
 
Επίσης όσον αφορά την επιχείρηση « » με ΑΦΜ , επισημαίνει ότι πτώχευσε η μητρική της εταιρεία « ». 
Ωστόσο, σημειώνει ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν ως επιχειρηματικό αντικείμενο να διακινούν ζαχαρώδη 
και ήταν εταιρείες αμιγώς εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών, χωρίς να διαθέτουν ούτε και σχετικό ΚΑΔ, και το 
μόνο που αγόρασε από εκείνες η προσφεύγουσα ήταν τηλεκάρτες. 
 
Επειδή η υπηρεσία μας, προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει τους προβαλλόμενους με την 
κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή ισχυρισμούς, διερεύνησε τη δραστηριότητα των δύο αντισυμβαλλόμενων 
επιχειρήσεων και διαπίστωσε ότι καμία εκ των δύο δεν δραστηριοποιείται στην εμπορία «ζαχαρωδών 
προϊόντων». Ειδικότερα, από τα δεδομένα του υποσυστήματος Μητρώου του συστήματος Taxis 
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση « » με ΑΦΜ είχε δηλώσει στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και ασκούσε 
κατά την επίμαχη χρήση 2007 τις δραστηριότητες που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΚΩΔ. ΔΡΑΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

72263 
30021000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥΣ 

72838 
45211000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 

76056 
51641200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

76080 
51650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

77310 
52481300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

78224 
72501200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
Αντίστοιχα η εταιρεία « » με ΑΦΜ , προκύπτει ότι είχε δηλώσει στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και 
ασκούσε κατά την κρινόμενη χρήση 2007 τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
  

ΚΩΔ. ΔΡΑΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

75105 
51432205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΧΟ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑ 

75106 
51432206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΔΙΣΚΩΝ ΠΥΚΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
(c.d.) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ 

75279 51472100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

76062 
51641206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

76064 51641208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

76172 51651500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

  

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 

77351 52481500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Επειδή όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992, όπως ίσχυαν κατά τις 
κρινόμενες χρήσεις 2007 και 2008, στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - 
προμηθευτών καταχωρούνται τα εξής στοιχεία: «το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η 
διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), κατά 
αλφαβητική σειρά επωνύμου ή επωνυμίας, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών 
στοιχείων και η καθαρή αξία του εσόδου ή της δαπάνης.» 
 
Επειδή τόσο από τις ανωτέρω διατάξεις, όσο και από την αντιπαραβολή υποβληθεισών καταστάσεων 
τρίτων στην οποία προέβη η υπηρεσία μας μέσω του συστήματος Taxis, προκύπτει ότι δεν υφίσταται πεδίο 
στο οποίο δύναται να αναγραφεί το είδος των πωληθέντων ειδών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον 
φορολογούμενο. Συνεπώς, εφόσον το είδος των προϊόντων που αγόρασε η προσφεύγουσα από τις 
εταιρείες και δεν αποτελεί στοιχείο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν, 
καθίσταται σαφές ότι η φορολογική αρχή δεν θα μπορούσε να προσδιορίσει το πωληθέν κατά περίπτωση 
είδος μέσω των εν λόγω καταστάσεων του άρθρου 20 ΚΒΣ. 
 
Επειδή η υπηρεσία μας, έκρινε ότι για την ολοκλήρωση της εξέτασης της προσφυγής αυτής απαιτούνται 
επιπλέον στοιχεία ως προς την επαλήθευση των σχετικών ισχυρισμών της ως άνω ενδικοφανούς 
προσφυγής και για τον λόγο αυτό απέστειλε στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΞ 2019 
ΕΜΠ/2019 έγγραφο με το οποίο ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, με το εν λόγω έγγραφο 
ζητήθηκε να γίνουν γνωστά στην υπηρεσία μας τα στοιχεία που η Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης είχε στην διάθεσή 
της, βάσει των οποίων προέκυψε ότι οι επίμαχες αγορές από τις ανωτέρω δύο εταιρείες πράγματι αφορούν 
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σε «Ζαχαρώδη προϊόντα», καθόσον τόσο από τα στοιχεία του φακέλου όσο και από την οικεία έκθεση 
ελέγχου δεν προέκυπτε ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίστηκε και επαληθεύτηκε το είδος των 
πωληθέντων ειδών. 
 
Επειδή η Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, απάντησε στο προαναφερθέν αίτημα, αποστέλλοντας το με αρ. πρωτ /2019 
έγγραφό της (ΔΕΔ ΕΙ 2019 ΕΜΠ/2019), δυνάμει του οποίου γνωστοποίησε στην υπηρεσία μας τα 
ακόλουθα: «...Η υπόθεση αφορά επανάληψη διαδικασίας για διόρθωση τυπικής πλημμέλειας. Η Υπηρεσία 
μας, με ευθύνη του φορολογούμενου, δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσει το είδος των αγορών & των 
πωλήσεών του, λόγω μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων του στον έλεγχο. Αυτός είναι και ο λόγος 
που κατέστη επιβεβλημένος ο εξωλογιστικός προσδιορισμός. Επί εξωλογιστικού προσδιορισμού 
λαμβάνονται υπ' όψη (όπως εν προκειμένω συνέβη), οι αγορές, το είδος των δραστηριοτήτων, ο κύκλος 
εργασιών ομοειδών επιχειρήσεων κ.λπ. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν προέκυψε από κανένα 
στοιχείο ότι οι αγορές από την εταιρεία « » με ΑΦΜ και από την εταιρεία «. » με ΑΦΜ αφορούν αγορές 
τηλεκαρτών ή άλλες απαλλασσόμενες του ΦΠΑ (κατά την πώληση) πράξεις. Το ύψος των πωλήσεων 
προσδιορίσθηκε κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην Έκθεση ελέγχου, με αναγωγή των αγορών σε 
πωλήσεις. Ακόμη, λεκτέο είναι ότι ο ΚΑΔ 2358 (Έμπορος αναλώσιμων ειδών Η/Υ κ.λπ.) στον οποίο 
παραπέμπουν οι συγκεκριμένες αγορές, είναι 13% επί των πωλήσεων, ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής που 
χρησιμοποιήθηκε από τον έλεγχο για τα ζαχαρώδη (ΚΑΔ 5323) είναι 10% ο οποίος οδηγεί σε μικρότερο 
συντελεστή μικτού κέρδους για την ελεγχόμενη επιχείρηση, όπερ σημαίνει ότι ουδεμία βλάβη αποδεικνύεται 
από την προσφεύγουσα λόγω της τυπικής αυτής πλημμέλειας η οποία δεν μπορεί να διορθωθεί παρά μόνο 
με ακύρωση της πράξης, ενώ σε κάθε περίπτωση η διόρθωση της τυπικής πλημμέλειας (της πράξης) 
ακόμη και αν γινόταν από την Υπηρεσία σας θα απέβαινε σε τροποποίηση της πράξης επί ταχείρω, 
πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν.» 
 
Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία με την κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή προσκόμισε στην υπηρεσία μας 
τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την από 5.4.2019 υπεύθυνη δήλωση του κ του , η οποία φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
από το ΚΕΠ 0371 Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης την 09/04/2019, σύμφωνα με την οποία δηλώνει: 
«Ήμουν διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας « » με ΑΦΜ και οι πωλήσεις που έγιναν από 
την εταιρεία μου προς την εταιρεία με ΑΦΜ για την χρήση 01/01/2007-31/12/2007 συνολικού ποσού 
33.200,00€ αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πωλήσεις ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ. Είναι το μόνο προϊόν που αγόρασε από 
εμάς η εταιρεία » 
β) Ακριβές αντίγραφο Καρτέλας Πελάτη (99.173.0088 ) της εταιρείας για τη χρήση 2007 
γ) Ακριβή αντίγραφα θεωρημένων ημερολογίων της εταιρείας για τις ημερομηνίες 04/01/2007, 19/01/2007, 
31/01/2007, 31/01/2007, 07/02/2007, 16/02/2007, 28/02/2007, 08/03/2007, 15/03/2007, 30/03/2007, 
04/04/2007, 25/04/2007, 09/05/2007, 18/05/2007, 06/06/2007 και 14/06/2007. 
 
Επειδή η Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως προς τα ανωτέρω προσκομισθέντα, επισημαίνει το έγγραφο απόψεών της 
επί της ενδικοφανούς προσφυγής ότι: «Η προσφεύγουσα προσκόμισε με την ενδικοφανή προσφυγή της, 
εκτύπωση καρτέλας και των θεωρημένων ημερολογίων του προμηθευτή της από την οποία όπως 
ισχυρίζεται προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες πωλήσεις της ήταν απαλλασσόμενες από τον Φ.Π.Α., χωρίς 
ωστόσο να προσκομίσει τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία από τα οποία θα προέκυπταν οι υπό κρίση 
αγορές και κατ επέκταση ότι οι πωλήσεις απαλλάσσονταν του φόρου. Επιπλέον, το στοιχείο αυτό δεν ήταν 
εις γνώσιν της Υπηρεσίας μας κατά την έκδοση των υπ' αριθ /2019 & /2019 Οριστικών Πράξεων 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και τίθεται 
στην εκτίμηση της Υπηρεσίας σας.» 
 
Επειδή από την αντιπαραβολή και εξέταση των προσκομισθέντων και συγκεκριμένα από την καρτέλα 
πελάτη της προκύπτει ότι η προσφεύγουσα ως πελάτης της πραγματοποίησε εντός της χρήσης 2007, 
αγορές συνολικής αξίας 62.920,11€. Περαιτέρω, από τα θεωρημένα ημερολόγια της ίδιας περιόδου, 
απεικονίζονται αναλυτικά οι συναλλαγές ανά ημερομηνία, τα φορολογικά παραστατικά που εκδόθηκαν 
καθώς και ο τρόπος πληρωμής αυτών. Επιπλέον, από την περιγραφή των συναλλαγών στα εν λόγω 
ημερολόγια διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα αγόρασε χονδρικώς κατά το έτος 2007 από την 
προαναφερόμενη εταιρεία, προϊόντα απαλλασσόμενα του ΦΠΑ συνολικής αξίας 62.908,11 €, ενώ είχε και 
μία επιπλέον συναλλαγή ύψους 10,08€ υπαγόμενη σε ΦΠΑ 19%. 
 

http://www.solae.gr/
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Επειδή οι διαπιστωθείσες, μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών, συναλλαγές 
της προσφεύγουσας επιχείρησης με την εταιρεία ταυτίζονται απόλυτα σε ποσό με τις συναλλαγές που 
απεικονίζονται στην καρτέλα και τα ημερολόγια της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας. 
 
Επειδή αφενός η προσφεύγουσα επιχείρησε να αποδείξει τον ισχυρισμό της ότι οι αγορές που 
πραγματοποίησε από τις εταιρείες και είναι απαλλασσόμενες του ΦΠΑ προσκομίζοντας τα ανωτέρω 
στοιχεία, ενώ αφετέρου ο έλεγχος δημιούργησε αμφιβολίες για την ορθότητα του πορίσματός του καθόσον 
δεν διενήργησε ελεγκτικές επαληθεύσεις και δεν θεμελίωσε την κρίση του σε αποδεικτικά στοιχεία. 
 
Επειδή ειδικότερα, η κρίση του ελέγχου περί ανακρίβειας των βιβλίων της προσφεύγουσας ήταν ορθή 
καθόσον εκείνη δεν προσκόμισε, ως όφειλε, στον έλεγχο τα βιβλία και στοιχεία για τις ελεγχόμενες χρήσεις. 
Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός των επίμαχων αγορών από τις επιχειρήσεις και ως υπαγόμενων σε ΦΠΑ, 
ερειδόμενος αποκλειστικά στα ελλιπή δεδομένα που άντλησε ο έλεγχος από τις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις πελατών προμηθευτών, ήταν σε κάθε περίπτωση αυθαίρετος. Κατά συνέπεια, ο 
προσδιορισμός των φορολογητέων εκροών που στηρίχθηκε στα αποτελέσματα αυτά καθίσταται εξ αυτού 
του λόγου αστήρικτος και παντελώς αναιτιολόγητος. 
 
Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2690/1999 ορίζεται ότι: «1. Η ατομική διοικητική πράξη 
πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο 
προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 
. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός 
αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης» 
 
Επειδή περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «2. Η 
Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από 
την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος 
δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. 
Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία 
συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. 
Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις 
διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική 
πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον 
φορολογούμενο.» 
 
Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013, ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την 
υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.» 
 
Επειδή τα βασικά στοιχεία της αιτιολογίας αποτελούν κατά το νόμο, τη θεωρία και τη νομολογία εκτός από 
το νόμιμο έρεισμα της πράξης, δηλαδή την αναφορά των απρόσωπων κανόνων δικαίου που προβλέπουν 
την έκδοση της, η ερμηνεία τους, οι νόμιμες προϋποθέσεις που έχουν διαπιστωθεί, η ουσιαστική εκτίμηση 
των πραγματικών καταστάσεων, ο απαιτούμενος νομικός χαρακτηρισμός τους καθώς και τα κριτήρια και οι 
σκέψεις του διοικητικού οργάνου σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρεια (Επ. Σπηλιωτόπουλου, 
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001, παρ. 516 έως 519). Η αιτιολογία δε, 
θεωρείται νόμιμη όταν είναι α) ειδική (και όχι γενική και αόριστη) και β) πλήρης ή επαρκής (και όχι 
ανεπαρκής ή ελλιπής). Σκοπός ύπαρξης αιτιολογίας σε μια διοικητική πράξη είναι ουσιαστικά η δημιουργία 
δυνατότητας ελέγχου της πράξης αυτής από τα δικαστήρια. 
 
Επειδή στην παρ. 2 ζ' του άρθρου 21 του Π.Δ. 16/1989 (Έκθεση Ελέγχου) ορίζεται ότι: «στο περιεχόμενο 
της έκθεσης ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνονται «οι διαφορές που διαπιστώθηκαν με αποδεικτικά 
στοιχεία.».  
 
Επειδή όπως έχει ήδη κριθεί με τις αποφάσεις ΣτΕ 3108/1996, ΣτΕ 2054/1995, ΣτΕ 1148/1994, η Έκθεση 
Ελέγχου, αποτελώντας το δημόσιο εκείνο έγγραφο στο οποίο στηρίζεται η καταλογιστική πράξη, πρέπει να 
περιέχει πλήρη και αναλυτική αιτιολογία, με την οποία να θεμελιώνεται αδιαμφισβήτητα, τόσο το 
πραγματικό, όσο και το νομικό μέρος του καταλογισμού, επί ποινής ακυρότητας της σχετικής 
καταλογιστικής πράξης. 
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Επειδή εάν η οικεία έκθεση Ελέγχου δεν περιέχει την απαραίτητη κατά τον νόμο σαφή και επαρκή 
αιτιολογία, πρέπει να ακυρωθούν, λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου ως προς τη διαδικασία έκδοσής 
τους, οι προσβαλλόμενες πράξεις που έχουν στηριχθεί σε αυτήν. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση 
ΣτΕ 1542/2016: «..η διενέργεια ελέγχου και η σύνταξη σχετικής εκθέσεως αποτελούν ουσιώδεις τύπους της 
διαδικασίας εκδόσεως του οικείου φύλλου ελέγχου. Η παντελής αοριστία της εκθέσεως ελέγχου ισοδυναμεί 
με ανυπαρξία αυτής και καθιστά το φύλλο ελέγχου νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο λόγω παραβάσεως 
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας εκδόσεώς του. Επί μέρους όμως ελλείψεις του περιεχομένου της 
εκθέσεως ελέγχου, αυτές καθΛ εαυτές, δεν αποτελούν τυπική πλημμέλεια του φύλλου ελέγχου καθιστώσα 
τούτο νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο, αλλά αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικής εκτίμησης από τα 
διοικητικά δικαστήρια, τα οποία υποχρεούνται να ελέγξουν την ουσιαστική ορθότητα αυτού (πρβλ. ΣτΕ 
2054/1995, ΣτΕ 3108/1996, ΣτΕ 565/2008, ΣτΕ 1509/2013).» 
 
Επειδή σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και την πάγια νομολογία, η ενδελεχής έρευνα, η 
διασταύρωση και η απόδειξη με αδιάσειστα στοιχεία της διάπραξης της αποδιδόμενης παράβασης ή 
πλημμέλειας, προκειμένου να καταλογισθεί ο αναλογών φόρος, αποτελούν απαραίτητες και εκ του νόμου 
τιθέμενες προϋποθέσεις, οι οποίες δεσμεύουν τη φορολογική διοίκηση να παρέχει επί της οικείας έκθεσης 
σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν 
τον καταλογισμό φόρων και προστίμων. 
 
Επειδή όπως προκύπτει από την από 19/04/2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, 
κατά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων δεν διενεργήθηκαν ελεγκτικές επαληθεύσεις, καθόσον αφενός 
η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε στον έλεγχο τα τηρούμενα και στοιχεία των ελεγχόμενων χρήσεων 2007 
και 2008 και αφετέρου δεν προέβη σε διασταυρωτικό έλεγχο των αντισυμβαλλόμενων εταιρειών, ούτε σε 
οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική επαλήθευση προκειμένου να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο των τιμολογίων 
που συμπεριελήφθησαν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 από τις εν 
λόγω εταιρείες και αφορούσαν συναλλαγές με την προσφεύγουσα, προκειμένου να αποδείξει ως όφειλε, 
πριν τον καταλογισμό, ότι το σύνολο ή έστω μέρος των επίμαχων συναλλαγών ήταν απαλλασσόμενες ή 
υπαγόμενες σε ΦΠΑ. 
 
Επειδή από τον συνδυασμό των προαναφερθέντων η από 19/04/2019 έκθεση μερικού ελέγχου ΦΠΑ της 
Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, καθίσταται αόριστη δεδομένου ότι δεν περιέχει τα συγκεκριμένα στοιχεία και 
πληροφορίες που έλαβε υπόψη του ο έλεγχος, προκειμένου να προσδιορίσει αρχικώς τις εκροές που 
υπάγονται σε ΦΠΑ και στη συνέχεια τον οφειλόμενο φόρο, καθόσον όπως προαναφέρθηκε, ο 
προσδιορισμός των αποτελεσμάτων δεν βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα και σε διαπιστώσεις του 
ελέγχου, αλλά αντιθέτως στηρίχθηκε σε αυθαίρετα και αβάσιμα συμπεράσματα. 
 
Επειδή, από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η αιτιολογία των προσβαλλόμενων οριστικών πράξεων 
διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 19/04/2019 έκθεση μερικού 
ελέγχου ΦΠΑ, δεν περιέχει την απαραίτητη κατά τον νόμο σαφή, ειδική και επαρκή τεκμηρίωση, ώστε να 
μεταφερθεί το βάρος της απόδειξης στην προσφεύγουσα. Κατά συνέπεια είναι παντελώς αναιτιολόγητη και 
στερείται νομικής και ουσιαστικής βάσης ως προς την θεμελίωση του πορίσματός της, με βάση το οποίο 
προχώρησε στον κρινόμενο καταλογισμό με τις προσβαλλόμενες πράξεις. 
 
Επειδή η παντελής αοριστία και έλλειψη αιτιολογίας της Έκθεσης Ελέγχου ισοδυναμεί με ανυπαρξία αυτής, 
καθιστώντας τις προσβαλλόμενες πράξεις νομικώς πλημμελείς και ακυρωτέες. 
 
Επειδή γενομένου δεκτού του ανωτέρου λόγου, παρέλκει η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων με την 
παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ισχυρισμών. 
 

Αποφασίζουμε 
 
Την αποδοχή της από 20/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της σε 
εκκαθάριση τελούσας εταιρείας « », ΑΦΜ και την ακύρωση λόγω έλλειψης αιτιολόγησης, των: α) υπ' αριθ 
/2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 01.01.2008-
31.12.2008 και β) υπ' αριθ /2019 Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 
01.01.2007-31.12.2007 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. 
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Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης εταιρείας- καταλογιζόμενο ποσό βάσει της παρούσας 
απόφασης: 
 
Α. Διαχειριστική περίοδος 01/01/2007-31/12/2007 
  

 
Βάσει Ελέγχου Βάσει Απόφασης ΔΕΔ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 25.182,14 0,00 

Πρόσθετος Φόρος 24.356,17 0,00 

Συνολικό ποσό για καταβολή 49.538,31 0,00 

 
Β. Διαχειριστική περίοδος 01/01/2008-31/12/2008 
  

 
Βάσει Ελέγχου Βάσει Απόφασης ΔΕΔ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 229,85 0,00 

Πρόσθετος Φόρος 222,32 0,00 

Συνολικό ποσό για καταβολή 452,17 0,00 

 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στην υπόχρεη.  
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
O/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

 
Σ η με ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ 2935/2019 
Διαφορές στα έσοδα από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από συγκεντρωτικές 
πελατών - προμηθευτών 
 
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.) 
 

Καλλιθέα, 29.10.2019 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως ισχύει. 
β. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94). 
γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 
δ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β'865, 1079 ΚΑΙ 1846) Απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Ανακαθορισμός της 
εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ε. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-
2014). «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - 
Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός 
λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής 
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Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο 
έκδοσης των αποφάσεων αυτής». 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής». 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 29.5.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , με 
ΑΦΜ και με έδρα την ,πάροδος , κατά των με αριθμό: 
α) /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2013 
β) /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2014 
γ) /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2015 και 
δ) /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2016 του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τα προσκομιζόμενα αυτή σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τις με αριθμό: α) /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
2013 
β) /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.φορολογικής περιόδου 2014 
γ) /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2015 και 
δ) /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 2016 του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, καθώς και την από 23.4.2019 οικεία έκθεση ελέγχου, των οποίων 
ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της ημερομηνία κατάθεσης 29.5.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , 
με ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων 
στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε 
τα ακόλουθα: 
 
Α) Με την υπ' αριθ. αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/01/2013-31/12/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καταλογίσθηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος φόρος Φ.Π.Α. ποσού 39.764.98 πλέον πρόσθετοι φόροι λόγω ανακριβείας ποσού 
38.460,69 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859/2000 και 58Α του ν. 4174/2013. 
 
Β) Με την υπ' αριθ. αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/01/2014-31/12/2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καταλογίσθηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος φόρος Φ.Π.Α. ποσού 17.104.47 πλέον πρόστιμο άρθρου 58/58Α λόγω ανακριβείας ποσού 
8.552,23 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859/2000 και 58Α του ν. 4174/2013 
 
Γ) Με την υπ' αριθ. αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/01/2015-31/12/2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καταλογίσθηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος φόρος Φ.Π.Α. ποσού 23.971.16 πλέον πρόστιμο άρθρου 58/58Α λόγω ανακριβείας ποσού 
11.985,58 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859/2000 και 58Α του ν. 4174/2013 
 
Δ) Με την υπ' αριθ. αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 
01/01/2016-31/12/2016, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου καταλογίσθηκε σε βάρος του 
προσφεύγοντος φόρος Φ.Π.Α. ποσού 12.991,20 πλέον πρόστιμο άρθρου 58/58Α λόγω ανακριβείας ποσού 
6.495,60 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859/2000 και 58Α του ν. 4174/2013 
 
Οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν βάσει της από 23.4.2019 έκθεσης μερικού φορολογικού 
ελέγχου ΦΠΑ του ελεγκτή της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου 
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Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν της υπ' αριθ /..../ /2019 εντολής μερικού ελέγχου της προϊσταμένης της 
Δ.Ο.Υ Κορίνθου (η οποία εκδόθηκε κατά παράταση της υπ' αριθ. /2017 αρχικής εντολής ελέγχου) λόγω μη 
υποβολής -ανακριβούς υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ και αφορά στον έλεγχο της φορολογίας 
εισοδήματος, ΦΠΑ, καθώς και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 
2013) και για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 & 2016 (χρήσεις 2014, 2015 & 2016), για την εξακρίβωση της 
ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2238/1994, (Κώδικας φορολογίας εισοδήματος), του Π.Δ. 
186/1992 (ΚΒΣ), του Ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ), του ν. 4172/2013, (ΚΦΕ), του ν. 4174/2013(ΚΦΔ) , του 
ν.4308/2014(ΕΛΠ) και του Ν. 2859/2000 (ΦΠΑ), σε συνδυασμό και με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/2005 
 
Στον προσφεύγοντα κοινοποιήθηκαν οι με αριθ /12-03-2018 και /2018 προσκλήσεις προσκόμισης βιβλίων 
και στοιχείων καθώς και το /2019 έγγραφο, με το οποίο του γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής 
εκπροθέσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση των πράξεων προσωρινού διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου, στα οποία δεν ανταποκρίθηκε. 
 
Δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκαν στον έλεγχο τα τηρούμενα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία της 
επιχείρησης του προσφεύγοντος, κατέστη αντικειμενικά αδύνατος ο λογιστικός προσδιορισμός των 
ακαθαρίστων εσόδων και ο έλεγχος προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα 
δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (σε όσα έτη 
είχαν υποβληθεί δηλώσεις) και αφετέρου τα στοιχεία των δηλώσεων τρίτων προς την ΓΓΔΕ, 
(Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών & ΜΥΦ από το πληροφοριακό σύστημα taxis- 
elenxis)σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 περ. β και παρ. 2 περ. α' του 
ν. 2238/1994-ΚΦΕ και του άρθρου 28 περ. γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ). 
 
Εν συνεχεία ο έλεγχος προσδιόρισε τις φορολογητέες εκροές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
48 ν.2859/2000 λαμβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα , όπως αυτά προσδιορίσθηκαν στη φορολογία 
εισοδήματος και μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (αγορών -δαπανών), 
επειδή δεν προσκομίσθηκαν στον έλεγχο τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, όπως ορίζεται ως 
προϋπόθεση από τις διατάξεις του άρθρου 32 ν. 2859/2000. 
 
Επισημαίνεται ότι με την υπό εξέταση ενδικοφανή προσφυγή ο προσφεύγων στρέφεται κατά των οριστικών 
πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α., ενώ όπως προκύπτει και από το από 11.6.2019 έγγραφο απόψεων της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Κορίνθου δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά των εκδοθεισών οριστικών πράξεων φορολογίας 
εισοδήματος. 
 
Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω 
προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας του παρακάτω λόγους: 
 
Για τις άνω χρήσεις υπέβαλε μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Ο έλεγχος βασίστηκε σε προσδιορισμό 
ακαθαρίστων εσόδων με βάση φερόμενες δηλώσεις τρίτων χωρίς να αιτιολογεί ποιοι είναι οι τρίτοι, ποιες 
δήθεν συναλλαγές, ποια φορολογικά παραστατικά εξέδωσε, με ποιο περιεχόμενο ως προς τις 
παρασχεθείσες δήθεν υπηρεσίες του, τον χρόνο και τον τόπο και τα ποσά. 
 
Για τους λόγους αυτούς οι προσβαλλόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. είναι αφενός 
αόριστες και αναπόδεικτες και αφετέρου άκυρες, καθόσον ο ίδιος δεν δύναται να απαντήσει και να αμυνθεί 
σε ανύπαρκτες δηλώσεις τρίτων. 
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: 
 
1. Ο προσδιορισμός του ακαθάριστου και του καθαρού εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων 
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται με αντικειμενικό τρόπο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού 
φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα 
αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του 
ελέγχου. 
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2. Για τους υπόχρεους για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' και β' της 
παραγράφου 1: 
α) Το ακαθάριστο εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει η 
ελεγκτική αρχή για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης. 
Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος που εμφανίζει η 
επιχείρηση, το μικτό κέρδος που πραγματοποιείται από ομοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν με 
παρόμοιες συνθήκες, το απασχολούμενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, 
καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων 
παραγωγής και διάθεσης των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε επαγγελματική 
δαπάνη. 
Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου εισοδήματος 
λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος, ο τόπος που ασκείται αυτό, η 
ειδικότητα, ο επιστημονικός τίτλος, ο κύκλος των εργασιών, το ύψος της αμοιβής που εισπράττεται 
κατά περίπτωση, το προσωπικό το οποίο απασχολείται, τα μέσα που διαθέτονται, η πελατεία, το ύψος των 
επαγγελματικών δαπανών και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επαγγελματική 
δραστηριότητα και απόδοση αυτών. Η κρίση της ελεγκτικής αρχής για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου 
εισοδήματος πρέπει να βασίζεται στα δεδομένα της κοινής πείρας. 
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: 
 
1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση 
των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών 
δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του 
οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και 
παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας 
εγκαταστάσεις «και μέσα μεταφοράς»που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες "και χρησιμοποιώντας μεθόδους" που προβλέπονται στον 
Κώδικα. 
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι|: Το εισόδημα των φυσικών 
και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου 
κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) β) γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά 
από σχετική πρόσκληση. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38§§1,2,3,4 του ν. 2859/2000: 
 
1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για 
τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να 
υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. 
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: 
 
2. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων και προβαίνει στην 
εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. 
 
3. Εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία τηρεί ο υπόχρεος 
στο φόρο, αναφορικά με τη φορολογητέα αξία, τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις του φόρου, ο Προϊστάμενος 
Δ.Ο.Υ. προβαίνει στον προσδιορισμό τους με βάση τα υπόψη του στοιχεία και ιδίως: α) Τα ακαθάριστα 
έσοδα που προσδιορίζονται ύστερα από έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος, τις αγορές και τις σχετικές με 
το φόρο του παρόντος νόμου δαπάνες, β) τα συναφή στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων 
φορολογιών από πληροφορίες που διαθέτει ή περιέρχονται σ' αυτόν. Η ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των 
βιβλίων και στοιχείων κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και της 
φορολογίας εισοδήματος. 
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48Α του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: 1. Αν από τα βιβλία και 
στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, τις ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, τα 
δελτία πληροφοριών, τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου 
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Οικονομικών, τα στοιχεία και τις πληροφορίες των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 17 του 
ν. 3842/2010, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων της 
Γ.Γ.Π.Σ., προκύπτει ότι ο υπόχρεος στο φόρο παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα 
αξία ή υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας 
μπορεί να εκδώσει από το γραφείο μερική Πράξη Προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες 
φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο ακόμα και χωρίς έλεγχο όλων των 
βιβλίων και στοιχείων και χωρίς να είναι αναγκαία η διενέργεια ελέγχου σε άλλες φορολογίες. 
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: 
 
Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: 
α) 
β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται 
οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο 
επιβαρύνθηκαν, 
γ) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών από αυτόν, καθώς και ο φόρος με τον οποίο 
επιβαρύνθηκαν τα αγαθά, 
δ) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου ή την περιοδική δήλωση της 
οικείας φορολογικής περιόδου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο, για τις 
πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και τις λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες 
είναι ο ίδιος υπόχρεος στο φόρο, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 
ε) κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης περιοδικής δήλωσης ή της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 4 του άρθρου 36, όπου προβλέπεται η καταβολή φόρου με τις δηλώσεις αυτές, από τις 
οποίες αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου. 
 
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης ο 
προσφεύγων για τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους 2013-2016 είχε υποβάλλει μηδενικές περιοδικές 
δηλώσεις Φ.Π.Α. ενώ από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν διαφορές: 
α) μεταξύ των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων και φορολογητέων εκροών βάσει των υποβληθεισών 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 
β) μεταξύ των ποσών που προέκυψαν από τις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- 
προμηθευτών του προσφεύγοντος και αυτών που προέκυπταν από τις αντίστοιχες δηλώσεις τρίτων προς 
την ΓΓΔΕ, (Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών & ΜΥΦ από το πληροφοριακό σύστημα 
taxis- elenxis). 
 
Επειδή, αν και ο προσφεύγων κλήθηκε με τις υπ' αριθμ /2018 και /2018 προσκλήσεις προσκόμισης βιβλίων 
και στοιχείων καθώς και με το /2019 έγγραφο, με το οποίο του γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής 
εκπροθέσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση των πράξεων προσωρινού διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου, δεν ανταποκρίθηκε. 
 
Επειδή, λόγω της μη προσκόμισης στον έλεγχο των τηρηθέντων βιβλίων και φορολογικών στοιχείων της 
επιχείρησης του προσφεύγοντος, κατέστη αντικειμενικά αδύνατος ο λογιστικός προσδιορισμός των 
ακαθαρίστων εσόδων και ο έλεγχος προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα 
δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (σε όσα έτη 
είχαν υποβληθεί δηλώσεις) και συνεκτιμώντας τα στοιχεία των δηλώσεων τρίτων προς την ΓΓΔΕ, 
(Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών & ΜΥΦ από το πληροφοριακό σύστημα taxis- 
elenxis),σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 περ. β και παρ. 2 περ. α' του 
ν. 2238/1994-ΚΦΕ και του άρθρου 28 περ. γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ). 
 
Εν συνεχεία ο έλεγχος προσδιόρισε τις φορολογητέες εκροές Φ.Π.Α. και τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 48 και 48Α του ν.2859/2000 λαμβάνοντας υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα, όπως 
αυτά προσδιορίσθηκαν στη φορολογία εισοδήματος και μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα έκπτωσης του 
φόρου εισροών (αγορών -δαπανών), επειδή δεν προσκομίσθηκαν στον έλεγχο τα αντίστοιχα φορολογικά 
στοιχεία, όπως ορίζεται ως προϋπόθεση από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 32 ν. 2859/2000. 
Συνεπώς ορθά εκδόθηκαν από τη φορολογική αρχή οι προσβαλλόμενες πράξεις. 
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Επειδή επιπλέον ο προσφεύγων δεν άσκησε ενδικοφανή προσφυγή κατά των οριστικών πράξεων 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και της οικείας έκθεσης μερικού φορολογικού ελέγχου φόρου 

εισοδήματος, βάσει της οποίας προσδιορίσθηκαν τα ακαθάριστα έσοδα των ελεγχόμενων χρήσεων, τα 

οποία λήφθηκαν εν συνεχεία υπόψη από τον έλεγχο για τον προσδιορισμό των φορολογητέων εκροών στο 

Φ.Π.Α. , όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 ν. 2859 περί Φ.Π.Α. Συνεπώς δεν αμφισβητεί και 

τον προσδιορισμό των φορολογητέων εκροών Φ.Π.Α. , ο οποίος αν και είναι αυτοτελής ως προς το Φ.Π.Α. , 

όπως προκύπτει και από την από 23.4.2019 οικεία έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου ΦΠΑ, εδράζεται 

ωστόσο στον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων στη φορολογία εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο 

ως άνω άρθρο 48 ν.2859/2000. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την απόρριψη της από 29.5.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ 

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση: 

 

Υπ' αριθμ. /2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α 

  

Διαχειριστική περίοδος 

01/01-31/12/2013 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ. 

Φορολογητέες εκροές - 172.891,22 172.891,22 

Φορολογητέες εισροές 
   

Φόρος εκροών 
 

39.764,98 39.764,98 

Χρεωστικό υπόλοιπο 
 

39.764,98 39.764,98 

Πρόστιμα άρθρου 

58/58Α Κ.Φ.Δ. 
- 38.460,69 38.460,69 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

78.225,67 78.225,67 

 

Υπ' αριθμ. /2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α 

  

Διαχειριστική περίοδος 

01/01-31/12/2014 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ. 

Φορολογητέες εκροές - 74.367,25 74.367,25 

Φορολογητέες εισροές 
   

Φόρος εκροών 
 

17.104,47 17.104,47 

Χρεωστικό υπόλοιπο 
 

17.104,47 17.104,47 

Πρόστιμα άρθρου 

58/58Α Κ.Φ.Δ. 
- 8552,23 8552,23 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

25.656,70 25.656,70 

 

Υπ' αριθμ. /2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α 

  

Διαχειριστική περίοδος 

01/01-31/12/2015 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ. 

Φορολογητέες εκροές - 104.222,42 104.222,42 

Φορολογητέες εισροές 
   

Φόρος εκροών 
 

23.971,16 23.971,16 

Χρεωστικό υπόλοιπο 
 

23.971,16 23.971,16 

Πρόστιμα άρθρου 

58/58Α Κ.Φ.Δ. 
- 11.985,58 11.985,58 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

35.956,74 35.956,74 
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Υπ’ αριθμ. ............/2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α 
  

Διαχειριστική περίοδος : 
01/01-31/12/2016 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Δ. 

Φορολογητέες εκροές - 54.130,00 54.130,00 

Φορολογητέες εισροές 
   

Φόρος εκροών 
 

12.991,20 12.991,20 

Χρεωστικό υπόλοιπο 
 

12.991,20 12.991,20 

Πρόστιμα άρθρου 
58/58Α Κ.Φ.Δ. 

- 6.495,60 6.495,60 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

19.486,80 19.486,80 

 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεη. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΣΤ. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

 

Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019 
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που 
αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη 
επαγγελματικής δαπάνης) 
 

22 Νοέμβριος 2019  
 
 
ΣΧΕΤ: α. Η αρ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28.12.2018 (ΦΕΚ 6182/τ Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση 
 
β. Το αρ. Δ.15/Γ'/οικ.4624/106/5.2.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 
γ. Η αριθ. εγκύκλιο 14/2019 του ΕΦΚΑ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 4578/2018, και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ'/67695/1825/28.12.2018, 
ρυθμίστηκε η εισφοροδότηση των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - 
πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), και ειδικότερα ο χρόνος ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές, 
η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσής τους στον ΕΦΚΑ, καθώς και η χρονική περίοδος έναρξης 
εφαρμογής των διατάξεων. 
 
Με το αρ. Δ.15/Γ'/οικ.4624/106/5.2.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίστηκε ότι, καθώς στο 
παρελθόν δεν είχε καθοριστεί σαφές πλαίσιο υπαγωγής στην ασφάλιση από τους πρώην Φορείς αλλά η 
υπαγωγή γινόταν στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου εισοδήματος προερχόμενου από τίτλο κτήσης για 
ασκούμενη δραστηριότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης πεποίθησης των 
διοικουμένων, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους που έχουν εκδοθεί μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων (1-2-2019), δεν αναζητούνται.  
 
Αναλυτικές οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων από 1-2-2019 και μετά παρασχέθηκαν με την 
ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ. 
 
Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 παρέχουμε τις κάτωθι 
διευκρινιστικές οδηγίες: 
 
Α. Ασφάλιση που έχει χωρίσει μέχρι 31-1-2019 σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς (Π.Δ.258/2005) είναι 
ισχυρή. 
 
Β. Μετά την 1-2-2019, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων διατάξεων, η ασφάλιση χωρεί σύμφωνα 
με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Γ. Εφόσον κατά την εγγραφή/επανεγγραφή στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με 
τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται. 
 
Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Διευθύνσεων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος 
ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους. 
 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30256
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30294
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30546
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4509/year/2017/article/55
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/857
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4578/year/2018/article/21
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/905
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30256
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30294
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/152
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Δ.ΑΣΦ./364/1405879/2019 
Ανάκληση του αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-
ΘΙ8) 
 

22 Νοέμβριος 2019  
 
Με το παρόν ανακαλείται το αριθ. Δ.ΑΣΦ./362/1401448/22-11-2019 Γενικό Έγγραφο (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-
ΘΙ8) με θέμα «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που 
αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής 
δαπάνης)», μετά από ενημέρωσή μας για την επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν στον τίτλο κτήσης 
(απόδειξη δαπάνης) από τη συσταθείσα Ομάδα Εργοσήμου και Τίτλου Κτήσης του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Διευθύνσεων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος 
ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους. 
 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ  
 

 

Β/7/οικ.53026/4585/2019 
Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(Α.Π.Δ.) 
 

14 Νοέμβριος 2019  
 
(ΦΕΚ Β' 4290/27-11-2019) 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α'167). 
 
2. Τις διατάξεις του αρθ.101 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α' 167). 
 
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
 
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Α'168). 
 
5. Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 
119). 
 
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
7. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (ΦΕΚ 8/τ.Α'/ 
23-1-2019). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31903
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4635/year/2019/article/69/paragraph/6
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/959
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/101
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/411
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/499
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8. Τις διατάξεις της Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).»(Α'2699). 
 
9. Την Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β'2901). 
 
10. Την αρ. 33167/Δ1.11368/25-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β'3053). 
 
11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού,  
 

αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο 1 
Προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου 

 
1. Το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να 
αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, 
εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς να καταβάλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές 
εισφορές. 
β) Ο εργοδότης δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις 
οφειλών και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του. 
γ) Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε έξι τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά 
τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες αν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που 
παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον 
εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων και ιδίως αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών 
συνδυάζεται με: 
αα) Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή/και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή /και τον ίδιο 
διακριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου 
προσωπικού ή μέρους αυτού. 
ββ) Τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα 
από την περιουσία του υπευθύνου. 
γγ) Δημιουργία οφειλής με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη αύξηση στον αριθμό των 
εργαζομένων σε μικρό χρονικό διάστημα. 
δδ) Μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ. 
 
2. Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ γίνεται από την 
κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της 
διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία. 
 

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής Α.Π.Δ. και προϋποθέσεις καταχώρισης των στοιχείων τους μετά την 

εφαρμογή του μέτρου 
 
1. Μετά την εφαρμογή του μέτρου οι Α.Π.Δ. των περιόδων της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό - 
μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΕΦΚΑ γίνεται υπό προϋποθέσεις ως εξής: 
α) Κατά την πρώτη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν 
προσώπου στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ, αν υποβάλλονται με ψηφιακό -μαγνητικό μέσο 
Α.Π.Δ. για περισσότερες της μιας και μέχρι έξι (6) μισθολογικές περιόδους, είναι δυνατή η καταχώριση 
αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής Α.Π.Δ. Αν 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17413
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κατά την πρώτη προσέλευση υποβάλλονται Α.Π.Δ. για περισσότερες από έξι (6) μισθολογικές περιόδους, 
είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα 
τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ που υποβάλλονται. 
β) Κατά την δεύτερη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν 
προσώπου στην αρμόδια υπηρεσία για υποβολή Α.Π.Δ. με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο, είναι δυνατή η 
καταχώριση αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται. 
γ) Για κάθε επόμενη υποβολή με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ΑΠΔ μίας ή περισσότερων μισθολογικών 
περιόδων δεν είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν δεν έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές 
εισφορές που δηλώνονται με αυτήν ή αυτές. 
 
2. Η καταχώριση των Α.Π.Δ. της περιόδου αναστολής κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου 
γίνεται με την πρόσθετη προϋπόθεση της προσκόμισης στο αρμόδιο υποκατάστημα μισθωτών του ΕΦΚΑ 
των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών του εργοδότη και των 
συνυπεύθυνων προσώπων, ήτοι των εντύπων Ε1, Ε2, Ε9, των εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος 
για φυσικά πρόσωπα και των εντύπων Ν, Ε2, Ε3 και Ε9 για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς 
και των μισθωτηρίων συμβολαίων έδρας και παραρτημάτων του εργοδότη. Τα φορολογικά στοιχεία 
αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ. Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής ισχύει μέχρι την 
έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν.4635/2019 (Α' 167) και την παροχή 
στο ΚΕΑΟ της δυνατότητας απευθείας άντλησης των φορολογικών στοιχείων του εργοδότη και των 
συνυπεύθυνων προσώπων. 
 
3. Οι Α.Π.Δ. που έχουν κατατεθεί με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του 
ΕΦΚΑ αλλά δεν μπορούν να καταχωριστούν σύμφωνα με αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, 
θεωρούνται μη υποβληθείσες. 
 

Άρθρο 3 
Ενεργοποίηση ελεγκτικού μηχανισμού 

 
Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την 
υποβολή ΑΠΔ, το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ 
προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν 
συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του πραγματικού της 
απασχόλησης και την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του ΕΦΚΑ 
γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα αποτελέσματα του ελέγχου. 
Ο εργοδότης ενημερώνεται για την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος. 
 

Άρθρο 4 
Άρση του μέτρου 

 
1. Η άρση του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή 
ΑΠΔ, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) εξόφληση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που 
δηλώθηκαν με τις ΑΠΔ των χρονικών περιόδων αναστολής και παραλήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας απόφασης ή 
β) ρύθμιση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών των ΑΠΔ των 
χρονικών περιόδων αναστολής που παραλήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υπό την 
προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 2 της 
παρούσας που προσκόμισε ο εργοδότης και τα αποτελέσματα του ελέγχου του άρθρου 3 της παρούσας. 
 
2. Η άρση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια 
για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία. 
Προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος του εργοδότη στην αρμόδια για την παραλαβή της ΑΠΔ υπηρεσία 
του ΕΦΚΑ. Αν δεν υποβληθεί αίτημα από τον οφειλέτη, η άρση γίνεται αυτεπάγγελτα από την κεντρική 
υπηρεσία του ΚΕΑΟ μετά την εξόφληση της συνολικής οφειλής. 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4635/year/2019/article/69/paragraph/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/959
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3. Οι Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμιση της οφειλής και μέχρι την άρση της αναστολής 
υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους 
γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές. 
 

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος 

 
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019 
 

Ο Υπουργός     
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 
Ο Υφυπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
 

 
54286/Δ1.17642/2019 

Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) 
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει 
 

21 Νοέμβριος 2019  
 
(ΦΕΚ Β' 4293/27-11-2019) 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (Α' 212). 
 
2. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 130). 
 
3. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη 
Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 73) και ιδίως την παρ. 2. 
 
4. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και 
άλλες διατάξεις» (Α' 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α' 
167). 
 
5. Τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και 
των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» (Α' 261). 
 
6. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5). 
 
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
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8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων» (Α' 123). 
 
10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
11. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {και ιδίως άρθ. 5 και 7 του α.ν. 
547/1937 (Α' 98), άρθ. 3 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (Α' 35), άρθ. 3 του β.δ. 14.8/8.9.1950 (Α' 202), άρθ. 3 παρ. 
1 του ν.δ. 515/1970 (Α' 95), άρθ. 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α' 114), άρθ. 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α' 235), και τις 
υπ' αριθμ. υπουργικές αποφάσεις 6958/13.2.1960 (Β' 96), 63323/29.9.1961, (Β' 350), 39431/6.6.1961 (Β' 
234) και 65982/13.1.1966 (Β' 600)}. 
 
12. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α' 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ. 
στ' υποπερ. αα' και ββ', σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α' 89). 
 
13. Το άρθ. 5 παρ 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α' 299). 
 
14. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της 
σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α' 98). 
 
15. Το άρθ. 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101). 
 
16. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) 
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 
«Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 206). 
 
17. Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137) και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88). 
 
18. Το ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258). 
 
19. Την παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» (Α' 268). 
 
20. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ' του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του 
ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α' 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137). 
 
21. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α' 111). 
 
22. Το ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138). 
 
23. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 
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24. Το άρθ. 31, την παρ. 1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α' 
195). 
 
25. Τις υποπαραγράφους ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222). 
 
26. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107). 
 
27. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (α' 88). 
 
28. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7/1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου 
εργασίας διατάξεων» (Α' 212) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ. 1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α' 235). 
 
29. Την οικ. 51524/1262/7.11.2019 (Β' 4173/14.11.2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
30. Την υπ' αριθμ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των 
ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β' 1458), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμ. 989/1.9.1980 (Β' 905) και υπ' αριθμ. 128/21.1.1986 (Β' 
73) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας. 
 
31. Την με αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής τους άσκησης» (Β' 168). 
 
32. Την με αριθμ. Ε5/1797/20.3.1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι.» (Β' 183). 
 
33. Την με αριθμ. Ε5/4825/16.6.1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι.» (Β' 453). 
 
34. Την με αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας 
αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που 
πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β' 307). 
 
35. Την με αριθμ. 16802/667/27.8.2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, 
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 1345). 
 
36. Την με αριθμ. 139931/Κ1/8.9.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β' 1953). 
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37. Την με αριθμ. 26385/16.2.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας 

Μαθητείας», (Β' 491), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 60615/Δ4/7.4.2017 (Β' 1441) και Φ4/117002/ 

Δ4/11.7.2018 (Β' 2784) όμοιες. 

 

38. Την με αριθμ. Κ1/118932/13.7.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση 

θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β' 

2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β' 2117).  

 

39. Την με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19.9.2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση "Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας" αρμοδιότητας Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β' 4191), όπως τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/6.3.2019 

όμοιά της (Β' 866). 

 

40. Τη με αριθμ. 17008/307/12.4.2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας / Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών 

Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου 

Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της 

Μαθητείας / Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β' 1340). 

 

41. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός 

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)». 

 

42. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 44568/Δ1.14795/07-10-2019 (Β' 3751/10.10.2019) «Τροποποίηση της 

αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.». 

 

43. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, μείωσης διοικητικού βάρους, ενίσχυσης των Υπηρεσιών του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και μεγιστοποίησης του οφέλους από τη χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων με την επίτευξη της διαλειτουργικότητας για ανταλλαγή και διασταύρωση στοιχείων. 

 

44. Την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης των εφαρμοζόμενων πολιτικών απασχόλησης και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς όφελος της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. 

 

45. Την ανάγκη υποστήριξης της λειτουργίας του μόνιμου Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της 

Αγοράς Εργασίας που αναπτύσσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

 

46. Την ανάγκη συνολικής καταγραφής των ατόμων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο 

πλαίσιο των σπουδών τους (ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης). 

 

47. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

 

48. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού,  
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αποφασίζουμε: 
 
Τροποποιείται η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. υπουργική απόφαση 44568/Δ1.14795/07-10-2019 (Β' 
3751/10.10.2019), ως εξής: 
 
Άρθρο πρώτο 
 
1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«2.10 Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής 
εργασίας ή τεχνικού έργου 
2.11 Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην 
εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου» 
 
2. H παράγραφος 24 του άρθρου 4 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«4.24 Ι. Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεο: 
α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 περ. ii της αριθμ. οικ. 
51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης, εξαιρουμένων των υπόχρεων της ακόλουθης περ. ΙΙ. 
ΙΙ. Οι υπόχρεοι τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση 
οικοδομικών και τεχνικών έργων» για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά 
οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα 
υπολογισμού των κατ' ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, είναι υπόχρεοι για την 
υποβολή του Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και 
την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 2β της αριθμ. 
οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης. 
III. Για τους υπόχρεους των ανωτέρω περιπτώσεων Ι και ΙΙ δεν απαιτείται η υποβολή Πίνακα Ωρών 
Εργασίας Προσωπικού. 
IV. Το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή 
μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ Εργάνη. 
Ο υπόχρεος ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του 
αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού. 
Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μέσω κινητού τηλεφώνου με 
αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και 
αποτελεί για τον υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής, 
αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού μηνύματος, το 
έντυπο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς.». 
 
3. Στο άρθρο 5 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται η παρ. 23 ως εξής: 
«5.23 Ι. Το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, υποβάλλεται από τους υπόχρεους της περίπτωσης I της παρ. 24 
του άρθρου 4 της παρούσας, πριν από την έναρξη της ημερήσιας απασχόλησης απασχολούμενου 
προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. Για προγραμματισμένες οικοδομικές ή 
τεχνικές εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η υποβολή δύναται να γίνεται από τον υπόχρεο άπαξ 
για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα, και 
σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού, όπως ορίζεται στην 
παρ. 5 του άρθρου 1 της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης. 
Σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, το έντυπο Ε12 - 
e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, υποβάλλεται τροποποιημένο ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την 
ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το 
απασχολούμενο προσωπικό, αναγράφοντας στο πεδίο των παρατηρήσεων τον λόγο της αλλαγής ή της 
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τροποποίησης, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής 
απόφασης. 
ΙΙ. Το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, υποβάλλεται από τους υπόχρεους της περίπτωσης II της 
παρ. 24 του άρθρου 4 της παρούσας για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία 
ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2β του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 
51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης.». 
 
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 14 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«14.9 Αντίγραφο του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην 
εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που έχει τηρηθεί χειρόγραφα έως και την 30.11.2019, 
υποβάλλεται συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), έως 2.12.2019. 
 
5. Στο άρθρο 14 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 
«14.10 Α. Οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας, για 
απασχόληση στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που λαμβάνουν χώρα από 1.12.2019 έως και 
31.1.2020 (Μεταβατική Περίοδος) και μόνο για το διάστημα αυτό: 
αα) υποβάλλουν το έντυπο Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ή εναλλακτικά ββ) τηρούν 
το/ τα έντυπο/α αυτό/ά χειρόγραφα στον χώρο εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της μεταβατικής 
περιόδου και το/τα υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) έως και 14.2.2020. 
Β. Η διαδικασία υποβολής διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: 
αα) από 1.2.2020 από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στην περ. Ι της παρ. 23 του άρθρου 5 της παρούσας, για απασχόληση 
προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου που παρέχεται από την ημερομηνία 
αυτή και μετά, 
ββ) μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου 
προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. ΙΙ της παρ. 23 του άρθρου 5 της 
παρούσας, από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για 
απασχόληση που παρέχεται από 1.2.2020 και μετά, 
γγ) κατ' εξαίρεση έως την 29.2.2020 από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 - e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ 
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για απασχόληση που παρέχεται από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 (Μεταβατική 
Περίοδος).». 
 
6. Από 1.12.2019 τροποποιείται το Παράρτημα της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, ως εξής: 
α) Αντικαθίσταται το έντυπο Ε12: Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση 
οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου με το έντυπο Ε12- e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου 
Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. 
β) Προστίθεται έντυπο Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου 
Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.  
 
Άρθρο δεύτερο 
 
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
44568/Δ1.14795/7.10.2019 (Β' 3751/10.10.2019) υπουργική απόφαση. 
 
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019 
Ο Υπουργός  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31845
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31845
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31845
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31571
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31571
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31571
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31571
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31676
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56005/1327/2019 

Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ' αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (B' 

4173) (ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ) 

 

Αθήνα, 29/11/2019 

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με τους υπόχρεους εφαρμογής της αριθμ. οικ. 51524/1262/07-11-2019 

Υπουργικής Απόφασης (B' 4173), αναφορικά με την «Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου 

προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου», σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

1. Στο άρθρο 1, παρ. 1.i., ορίζεται ρητώς η υποχρέωση όλων των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό 

για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου -με εξαίρεση τους εργοδότες του άρθρου 2 που 

εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα για τα οποία εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των 

κατ' ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- να αναγγέλλουν το απασχολούμενο προσωπικό 

(εφεξής «Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού 

έργου» ή «Αναγγελία») στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας 

απασχόλησης. 

Έτσι, ως υπόχρεοι εργοδότες της παρ. 1 ii. του άρθρου 1, για την Αναγγελία και την τήρηση αντιγράφου του 

εντύπου αυτής, στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ορίζονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α. ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεα: α) για 

την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), 

καθώς και την καταβολή των εισφορών, ως ακολούθως: 

• Ο ανάδοχος ή εργολάβος, για οικοδομικό ή τεχνικό έργο του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων του 

Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων, Κοινοτικών Επιχειρήσεων 

Δημόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που 

εκτελούνται εργολαβικά (άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο ε' του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 

του με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1 ν. 2676/1999). 

• Ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για ιδιωτικό 

τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός 

συνεβλήθη και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα 

πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό (άρθρο 8 παρ. 

5 εδάφιο στ' του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 8 

παρ. 1. β του ν. 2972/2001). 

• Ο Δημόσιος Φορέας εκτέλεσης για Δημόσια έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία. 

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση Αναγγελίας και τήρησης αντιγράφου αυτής υφίσταται αυτοτελώς για κάθε 

υπόχρεο εργοδότη και για κάθε έργο, πριν την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της αναφερόμενης ΥΑ. 

 

2. Με το άρθρο 2, παρ. 1, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και υπόκεινται στις ειδικότερα 

οριζόμενες υποχρεώσεις του άρθρου 2, όσοι εργοδότες εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα στα οποία 

εφαρμόζεται η μέθοδος υπολογισμού των ημερών εργασίας με χρήση των συντελεστών των πινάκων 1, 2, 

και 3 του άρθρου 38 της υπ' αριθμ. 55575/1965 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας «Περί τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως διατάξεων κανονισμών ΙΚΑ περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως 

εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β' 816), όπως ισχύει, ήτοι τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, 

ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της 

αντιπαροχής. 

Έτσι, ως υπόχρεοι εργοδότες του άρθρου 2 νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεα: α) για την απογραφή 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31845
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1846/year/1951/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/301
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1846/year/1951/article/8/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/301
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/93
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1846/year/1951/article/8/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1846/year/1951/article/8/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/301
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2972/year/2001/article/8/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2972/year/2001/article/8/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/197
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/55575/year/1965/article/38
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/55575/year/1965/article/38
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/336
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1846/year/1951/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/301
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οικοδομοτεχνικού έργου, β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την 

καταβολή των εισφορών, ως ακολούθως: 

• Ο κύριος ή οι συγκύριοι του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή 

κατεδαφίζεται, για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση 

τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων).  

• Ο κύριος ή οι συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, 

επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής (άρθρο 8 παρ. 5 

εδάφιο γ' του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 

1. α του ν. 2972/2001). 

Οι εργοδότες αυτοί, σύμφωνα με την παρ. 2.α) του άρθρου 2 της ανωτέρω ΥΑ είναι υπόχρεοι για: α) την 

τήρηση του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και 

τεχνικών έργων» στον τόπο εκτέλεσης του έργου και β) την αναγγελία στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του 

απασχολούμενου μηνιαίως προσωπικού μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της 

απασχόλησης. 

Τέλος, εργοδότες - ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια 

οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους των δυο εργαζομένων, δεν 

υποχρεούνται στην τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση 

οικοδομικών και τεχνικών έργων», σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ΥΑ του θέματος. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 

 

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/2019 

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων 

από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020 

 

Αθήνα 17/12/2019 

Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530 

 

Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών 

Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης 

από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων των αρμόδιων 

Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α.. 

 

Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν 

οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28.7.2015 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1846/year/1951/article/8/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/301
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2972/year/2001/article/8/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2972/year/2001/article/8/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/197
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21446
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 
Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των 
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.(www.efka.gov.gr).  
 
Β. Κατ’ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή, των 
εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λ.π.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. της 
έδρας τους και εντός των ως άνω προθεσμιών του ΠΙΝΑΚΑ Β’, ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. (Eγκ. 14/2013, τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).  
 
Γ. Για περιόδους απασχόλησης από 01/01/2010 και εντεύθεν, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α’ και 
β’ βαθμού – Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. 
(εμπρόθεσμες), αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. 19/2010, τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). 
 
Δ. Ενόψει της επικείμενης έκδοσης των Εγκύκλιων Οδηγιών περί υποβολής Α.Π.Δ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. του 
ΠΙΝΑΚΑ Γ’, οι οποίες θα σας ανακοινωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

 
Δ.15/Δ'/44797/1191/2019 

Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του 
ν.4387/2016 
 

Αθήνα, 25 / 11 / 2019 
Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ' / 44797 / 1191 

  
Ως προς την υπαγωγή των υγειονομικών που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) στις 
ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, και σε συνέχεια των οδηγιών που σας έχουν δοθεί μέχρι 
σήμερα με προγενέστερες εγκυκλίους και έγγραφα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 1 του 
ν.4578/2018, στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ που αμείβονται με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ), και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την 
απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον 
τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων δόθηκαν οδηγίες με την αριθ. Φ80000/οικ.5547/248/7-2-2017 
εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ). 
 
2. Για τους υγειονομικούς, ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, που αμείβονται με ΔΠΥ, με το αριθ. 
Φ.10042/52063/1273/7-11-2017 έγγραφό μας και την αριθ. Δ.15/Δ7οικ.61080/1692/2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 
6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ), σας είχαμε γνωρίσει ότι η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις 
του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, αλλά εξακολουθεί να υπάγεται στις καταστατικές διατάξεις του 
πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (άρθρο 4 του ν.982/1979). 
 
Με βάση την ανωτέρω καταστατική διάταξη του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, για τους υγειονομικούς που 
αμείβονται με ΔΠΥ προβλέπεται υποχρεωτικός επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ 
ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, χωρίς προϋποθέσεις ως προς τον αριθμό των αντισυμβαλλόμενων 
και την ύπαρξη ή μη εισοδήματος από άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας (για παράδειγμα από 
την ύπαρξη ιδιωτικού ιατρείου). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15854
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https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25570
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29926
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4387/year/2016/article/39/paragraph/9
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3. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 ρυθμίστηκε με ενιαίο τρόπο από 1/1/2017, για το 
σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ) και των αυτοαπασχολούμενων 
(ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ), το καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων 
που αμείβονται με ΔΠΥ. 
 
Η ανωτέρω διάταξη, ως νεότερη ειδική που ρυθμίζει το θέμα των αμειβόμενων με ΔΠΥ κατισχύει κάθε 
άλλης προγενέστερης ρύθμισης που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα, συνεπώς και των καταστατικών διατάξεων του 
ΤΣΑΥ που αφορούν τους υγειονομικούς που αμείβονται με ΔΠΥ. 
 
Συνεπώς, οι υγειονομικοί που αμείβονται με ΔΠΥ, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεσή τους από 
το άρθρο 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω 
ρύθμισης. Ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται ως προς τις ασφαλιστικές τους εισφορές όπως και οι λοιπές 
κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, και είναι δυνατός ο επιμερισμός της 
ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ υγειονομικού και αντισυμβαλλόμενου εφόσον πληρούνται και οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις που θέτει η ρύθμιση ως προς τον αριθμό των αντισυμβαλλόμενων και την παράλληλη 
άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 
Ως εκ τούτου, η υπ' αριθμ. Δ.15/Δ7οικ.61080/1692/2018 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ) στο μέτρο 
που είναι αντίθετη με την παρούσα και συγκεκριμένα ως προς το Κεφάλαιο Γ' αυτής ανακαλείται. Κατ' 
εφαρμογή, ωστόσο, των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 
διοικούμενου και προκειμένου να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής, για όσες περιπτώσεις 
εφάρμοσαν την ως άνω εγκύκλιο, η ισχύς των οδηγιών που δίδονται με την παρούσα θα ξεκινήσει την 
1/1/2020. 
 

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Π. Μηταράκης 
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