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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

Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4601/2019
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ
του Δημήτρη Γιώγου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους της ΣΟΛ Crowe

Ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής
Κατάστασης
H Λογιστική Κατάσταση δεν πρέπει να έχει συνταχθεί σε ημερομηνία που είναι προγενέστερη από την
πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, αν οι
τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6) μήνες
τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία του σχεδίου
σύμβασης συγχώνευσης.

Γενικά

Περιεχόμενο της λογιστικής κατάστασης

Ο Νόμος 4601/2019, αποτελεί μια σημαντική τομή
στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, καθώς
επιχειρείται για πρώτη φορά η εισαγωγή ενός ενιαίου πλαισίου ρύθμισής τους σε επίπεδο εταιρικού
δικαίου.

Η λογιστική κατάσταση περιλαμβάνει τουλάχιστον:
-

Ισολογισμό
Κατάσταση αποτελεσμάτων
Περίληψη των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους.

Αντικείμενο του νόμου είναι κυρίως:
-

Οι προϋποθέσεις,
Η διαδικασία και
Τα ζητήματα εταιρικού δικαίου που ανακύπτουν
από τους μετασχηματισμούς αυτούς.

Πότε δεν απαιτείται σύνταξη λογιστικής
κατάστασης
Δεν απαιτείται σύνταξη λογιστικής κατάστασης εφόσον:

Α. Συγχωνεύσεις (Άρθρα 6 έως 53),
Β. Διασπάσεις (Άρθρα 54 έως 103 )
Γ. Μετατροπές (Άρθρα 104 έως 139)

α. η εταιρεία δημοσιεύει εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις
υποχρεώσεις διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κινητών αξιών, οι οποίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), και την καθιστά διαθέσιμη
στους μετόχους,

Λογιστική Κατάσταση

ή

Στις διατάξεις των άρθρων 11 και 63 του Ν.
4601/2019, ορίζεται ότι μεταξύ των εγγράφων που
απαιτείται να τεθούν στη διάθεση των μετόχων ή
των εταίρων που μετέχουν στη συγχώνευση/διάσπαση, είναι και η Λογιστική Κατάσταση. Αυτή η υποχρέωση υφίσταται μόνο στην περίπτωση
που οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρήση που έχει λήξει έξι (6)
μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία του
σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης.

β. όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που
παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις
εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση/διάσπαση ή οι εταίροι αυτών έχουν συμφωνήσει ότι δεν απαιτείται η σύνταξη λογιστικής κατάστασης. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει
θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται
στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
(δηλαδή συμβολαιογράφο ή άλλο δημόσιο υπάλληλο αρμόδιο κατά το νόμο) ή από δικηγόρο.

Οι εταιρικές μορφές, όπως αυτές αναφέρονται στο
άρθρο 2 του Ν. 4601/2019 που έχουν την έδρα τους
στην Ελλάδα, μπορεί να υποβληθούν ή να μετάσχουν στις εξής μορφές μετασχηματισμών:

6 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Κανόνες σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης
Η λογιστική κατάσταση συντάσσεται, σύμφωνα με
τις ίδιες μεθόδους και την ίδια διάταξη και εμφάνιση
όπως οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την
ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης).
Γενικές Επισημάνσεις:
-

Για την κατάρτιση της λογιστικής αυτής κατάστασης
ισχύουν τα εξής:
α. δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή των αποθεμάτων,
β. οι επιμετρήσεις που εμφανίζονται στον τελευταίο
ετήσιο ισολογισμό πρέπει να προσαρμόζονται
προς τις λογιστικές εγγραφές της ενδιάμεσης περιόδου, χωρίς να απαιτούνται νέες επιμετρήσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διοίκηση των εταιρειών έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως και για τις απαραίτητες εσωτερικές δικλίδες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση αυτών απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Σε κάθε περίπτωση στην λογιστική κατάσταση αναγνωρίζονται:
(αα) οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις της ενδιάμεσης περιόδου,
(ββ) οι σημαντικές αλλαγές πραγματικής αξίας που
δεν εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία.
Προς αποσαφήνιση των ανωτέρω παρατίθενται
τα κατωτέρω παραδείγματα:
Έστω ότι Ανώνυμη εταιρεία, με μη εισηγμένες τις
μετοχές της σε Χρηματιστήριο Αξιών, συντάσσει
χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 31/12/20ΧΧ.

Είναι πιθανόν οι ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις να συνταχθούν σε ημερομηνία που δεν θα
έχουν ακόμη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση
οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου τα υπόλοιπα έναρξης των
κονδυλίων των ενδιάμεσων λογιστικών καταστάσεων δεν θα είναι οριστικά.

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, ο Ν. 4601/2019
επιβάλλει την υποχρεωτική σύνταξη της λογιστικής κατάστασης στην περίπτωση της συγχώνευσης εταιρειών (άρθρο 11) και της διάσπασης
εταιρειών (άρθρο 63).
Στην περίπτωση της μετατροπής εταιρειών, δεν
ορίζεται ρητά η υποχρέωση σύνταξης λογιστικής
κατάστασης.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα όσα ορίζονται:

Ι.

ΙΙ.

ΙΙΙ.

Η ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης είναι η 20/4/20Χ1, στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η σύνταξη και
υποβολή προς τους μετόχους λογιστικής κατάστασης διότι δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της 31/12/ΧΧ.
Η ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης είναι η 1/11/20Χ1, στην περίπτωση αυτή απαιτείται να συνταχθούν λογιστικές καταστάσεις με ημερομηνία όχι προγενέστερη της 1/8/20Χ1 (ήτοι προγενέστερη από
την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα πριν από την
ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης).
Η ημερομηνία του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης είναι η 30/11/20Χ1, στην
περίπτωση αυτή απαιτείται να συνταχθούν λογιστικές καταστάσεις με ημερομηνία όχι προγενέστερη της 1/8/20Χ1 (ήτοι προγενέστερη από

α)

στις διατάξεις των άρθρων, 11 όπου γίνεται
αναφορά στην έννοια της λογιστικής κατάστασης και 123 όπου αναφέρεται ότι «σε
περίπτωση μετατροπής σε κεφαλαιουχική
εταιρεία απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από τα πρόσωπα της παρ.
3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018», καθώς
και

β)

στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου
επί του άρθρου 107 (Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή
τους εταίρους στη μετατροπή) όπου αναφέρεται ότι «το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για
όλες τις περιπτώσεις μετατροπής, ρύθμιση
η οποία κατά περιεχόμενο αντιστοιχεί στο
άρθρο 11 του παρόντος νομοσχεδίου (συγχώνευση)»,

συμπεραίνεται ότι η λογιστική κατάσταση έχει
εφαρμογή και στην μετατροπή.

www.solcrowe.gr

/// 7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 49 ΚΑΙ 66
ΤΟΥ Ν. 4172/2013, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 4607/2019
του Γιώργου Λαζαρίδη
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους της ΣΟΛ Crowe

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παραγρ 11 των Γενικών Οδηγιών της Οδηγίας
1164/2016/ΕΕ, αναφέρεται ότι οι γενικοί κανόνες
απαγόρευσης των καταχρήσεων (ΓΚΑΚ) περιλαμβάνονται στα φορολογικά συστήματα για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά
στοχοθετημένες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των ΓΚΑΚ έχει σκοπό να συμπληρώνει κενά,
πράγμα που δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή
ειδικών κανόνων κατά των καταχρήσεων. Εντός της
Ένωσης, οι ΓΚΑΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε
διευθετήσεις που δεν είναι γνήσιες· σε αντίθετη περίπτωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει το
δικαίωμα να επιλέγει την πιο αποτελεσματική από
φορολογική άποψη δομή για τις εμπορικές υποθέσεις του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί
ότι οι ΓΚΑΚ εφαρμόζονται σε εσωτερικές καταστάσεις, εντός της Ένωσης και έναντι τρίτων χωρών με
ομοιόμορφο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τα αποτελέσματά τους σε εγχώριες και σε διασυνοριακές καταστάσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να επιβάλουν ποινές σε περίπτωση
εφαρμογής των ΓΚΑΚ. Όταν αξιολογούν αν μια
συμφωνία πρέπει να θεωρηθεί μη γνήσια, θα πρέπει να είναι δυνατό για τα κράτη μέλη να εξετάζουν
όλους τους βάσιμους οικονομικούς λόγους, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.
Στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο έχουν εισαχθεί κατά
καιρούς κανόνες ειδικού περιεχομένου για την αντι-
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μετώπιση καθορισμένων καταχρήσεων. Ειδικότερα
για τη φορολογία εισοδήματος (Ν. 4172/2013) κανόνες απαγόρευσης των καταχρήσεων αποτελούν ενδεικτικά το άρθρο 49, το άρθρο 66, το άρθρο 48
παρ. 6, το άρθρο 72 παρ. 40, το άρθρο 27 παρ. 5,
το άρθρο 56 το άρθρο 23 περ. ιγ και τα άρθρα 50
και 51.
Όμως ο βασικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων του ελληνικού φορολογικού δικαίου αναφέρεται στο άρθρο 38 του Ν. 4174/2014. Ο κανόνας
αυτός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μη ύπαρξης
ειδικότερων κανόνων και για το λόγο αυτό ονομάζεται Γενικός Κανόνας και σκοπό έχει την εφαρμογή
του σε όλους τους φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΚΦΔ, δεδομένου ότι ο σκοπός της
Οδηγίας (σχετ. η παράγραφος 3 του Προοιμίου αυτής) είναι η θέσπιση ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας στο εθνικό δίκαιο και επομένως τα κράτημέλη έχουν τη δυνατότητα αυστηρότερων/ευρύτερων ρυθμίσεων (Αιτιολογική έκθεση Ν. 4607/ 2019).
Με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του
Ν. 4607/2019, αντικαταστάθηκαν στο σύνολό τους
οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4174/2013 και
των άρθρων 49 και 66 του Ν. 4172/2013.
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση των νέων διατάξεων των άρθρων 49 και 66 του Ν. 4172/
2013 και την αντιπαράθεση αυτών με τις προγενέστερες διατάξεις.
1. Κανόνας περιορισμού των τόκων (παλαιός
τίτλος άρθρου Υποκεφαλαιοδότηση)
Άρθρο 49 ν 4172/2013
Με το άρθρο 11 του Ν. 4607/2019 αντικαταστάθηκε
ο τίτλος αλλά και το σύνολο του περιεχομένου του
άρθρου 49 του Ν. 4172/2013. Η αντικατάσταση έγινε στα πλαίσια της εναρμόνισης με το άρθρο 4 της
Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ.
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1.1 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν. 4172/2013
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 4607/19

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπά- 1. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά το
νες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες
φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και μόνο
επιχειρηματικές δαπάνες, στο βαθμό που οι
έως ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των κερπλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το
δών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων
(EBITDA) του φορολογουμένου.
κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και 2. Ο όρος «υπερβαίνον κόστος δανεισμού» σημαίνει
αποσβέσεων καθορίζονται με βάση τις οικονοτο ποσό, κατά το οποίο το εκπεστέο κόστος δανειμικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα
σμού ενός φορολογουμένου, υπερβαίνει τα φορομε τους ελληνικούς κανόνες λογιστικής με τις
λογητέα έσοδα από τόκους και άλλα οικονομικώς
φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέποισοδύναμα φορολογητέα έσοδα τα οποία λαμβάνει
νται στον Κ.Φ.Ε..
ο φορολογούμενος, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
2. Ο όρος «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων» σημαίνει το πλεόνασμα των δαπανών τόκων έναΟ όρος «κόστος δανεισμού» περιλαμβάνει δαπάντι του εισοδήματος από τόκους.
νες για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και έξοδα
3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωπου προκύπτουν από την άντληση χρηματοδότηρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρημασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ελληνικό δίκαιτικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των πληρωμών
μένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν
στο πλαίσιο δανείων με συμμετοχή στο κέρδος,
υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων
των τεκμαρτών τόκων επί προϊόντων, όπως τα με(3.000.000) ευρώ το χρόνο.
τατρέψιμα ομόλογα και τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, των χορηγήσεων στο πλαίσιο εναλλα4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύμφωνα
κτικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, όπως η Ισλαμε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μεμική χρηματοδότηση, του στοιχείου του χρηματοοιταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό.
κονομικού κόστους από χρηματοδοτικά μισθώματα, των κεφαλαιοποιημένων τόκων που καταχωρί5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων
ζονται ως αξία στον ισολογισμό του αντίστοιχου
δεν εφαρμόζονται για τα πιστωτικά ιδρύματα, τις
περιουσιακού στοιχείου ή της απόσβεσης των κεεταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.
φαλαιοποιημένων τόκων, των χορηγήσεων που
1665/1986 και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειυπολογίζονται με βάση την επιστροφή κεφαλαίων
ρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990 που
στο πλαίσιο των κανόνων για τις ενδοομιλικές συλαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάναλλαγές κατά περίπτωση, των πλασματικών τόδος και τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων
κων βάσει παραγώγων ή συμφωνιών αντιστάθμικρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
σης κινδύνου σχετικά με τον δανεισμό μιας οντότητας, ορισμένων συναλλαγματικών κερδών και ζημιών επί δανείων και προϊόντων που συνδέονται
με την άντληση χρηματοδότησης, των εγγυήσεων
για χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, των τελών διακανονισμού και συναφών δαπανών που σχετίζονται με
τον δανεισμό κεφαλαίων.
3. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) υπολογίζονται προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδημα τα ποσά που αντιστοιχούν στο
υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τις φορολογικές
αποσβέσεις, όπως αυτά προκύπτουν μετά τις φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέπονται
στον Κ.Φ.Ε.. Το απαλλασσόμενο από φόρους εισόδημα δεν συνυπολογίζεται στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου.
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ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 4607/19
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται στο φορολογούμενο το δικαίωμα έκπτωσης του
υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.
5. Από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, εξαιρείται το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που προκύπτει από δάνεια τρίτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων
δημόσιων έργων υποδομής, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου, το κόστος δανεισμού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα βρίσκονται
όλα στην Ένωση. Ως μακροπρόθεσμο δημόσιο έργο υποδομής νοείται το έργο που παρέχει, αναβαθμίζει, εκμεταλλεύεται και/ή συντηρεί περιουσιακό στοιχείο μεγάλης κλίμακας και το οποίο αποτελεί αντικείμενο σύμβασης παραχώρησης κατά την
έννοια των διατάξεων των νόμων 4412/2016 (Α΄
147) και 4413/2016 (Α΄ 148) ή αποτελεί αντικείμενο
σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3389/2005.
6. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν μπορεί
να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος, με
βάση τις παραγράφους 1 έως 5 μεταφέρεται χωρίς
χρονικό περιορισμό.
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
Ο όρος «χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις» περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις:
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α)

πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στην παρ.
27 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), ή
επιχείρηση επενδύσεων, όπως ορίζεται στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του ιδίου
άρθρου και νόμου ή διαχειριστής οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ), όπως
ορίζεται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4209/2013 (Α΄ 253), ή επιχείρηση διαχείρισης
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως ορίζεται στο στοιχείο
β΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) ή
όπως ορίζεται στο στοιχείο β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 235).

β)

ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στην
παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13),

γ)

αντασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται
στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016,
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ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 4607/19
δ)

ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2003/41/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εκτός αν στο εν
λόγω ίδρυμα, δεν εφαρμόζεται εν όλω ή εν
μέρει η εν λόγω Οδηγία, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής, ή ο εκπρόσωπος ενός ιδρύματος
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 της εν λόγω Οδηγίας,

ε)

συνταξιοδοτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται
συνταξιοδοτικά προγράμματα τα οποία θεωρούνται συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
εμπίπτοντα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (L
166) και στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 (L 284),
καθώς και κάθε νομική οντότητα που συστάθηκε με σκοπό τις επενδύσεις τέτοιων προγραμμάτων,

στ) οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ)
τη διαχείριση του οποίου έχει ΔΟΕΕ, όπως
ορίζεται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4209/2013 ή ΟΕΕ που εποπτεύεται, σύμφωνα
με το εθνικό δίκαιο,
ζ)

ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 4099/2012,

η)

κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, όπως ορίζεται
στο σημείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου
2012 (L 201),

θ)

κεντρικό αποθετήριο αξιών, όπως ορίζεται στο
σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Ιουλίου 2014 (L 257).
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1.2 ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του
Ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση με το άρθρο 11 του Ν. 4607/2019 προκύπτουν τα εξής:
Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά το
φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και μόνο έως
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των κερδών προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου.

Βάσει της παλαιάς διάταξης δεν αναγνωριζόταν ως
εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, στο βαθμό
που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερέβαιναν
το τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).
Προκύπτει λοιπόν μια συνάφεια της παλαιάς και της
νέας διάταξης.
Με τη νέα παρ. 2 του άρθρου 49 ορίζεται όρος
«Υπερβαίνον κόστος δανεισμού», ενώ με την
παλαιά οριζόταν ο όρος «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων».

Ως προς τον ορισμό των όρων αυτών ισχύουν τα εξής:
ΒΑΣΕΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πλεονάζουσες δαπάνες τόκων = Δαπάνες τόκων – Υπερβαίνον κόστος δανεισμού = Εκπεστέο κόΕισόδημα από τόκους
στος δανεισμού - φορολογητέα έσοδα από τόκους.
Δαπάνες τόκων = Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες
ή μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις + τόκοι τραπεζικών
και ομολογιακών δανείων
Δεν λαμβάνονται υπόψη έξοδα δανείων καθώς και
τόκοι που κεφαλαιοποιύνται σε στοιχεία του Ενεργητικού (λ.χ. τόκοι δανείων ιδιοπαραγόμενων πάγιων
στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής)

Κόστος δανεισμού = Τόκοι κάθε μορφής χρέους +
Έξοδα κάθε μορφής χρηματοδότησης + χρηματοοικονομικό κόστος χρηματοδοτικών μισθωμάτων +
κεφαλαιοποιημένοι που καταχωρίζονται ως αξία
στον ισολογισμό του αντίστοιχου περιουσιακού
στοιχείου ή της απόσβεσης των κεφαλαιοποιημένων
τόκων, των χορηγήσεων που υπολογίζονται με βάση την επιστροφή κεφαλαίων στο πλαίσιο των καΟύτε στο κείμενο του άρθρου, αλλά ούτε και στη σχε- νόνων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (μεταβιβατική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1037/2015 υπήρξε αναφορά για στική τιμολόγηση)* + Λοιπές περιπτώσεις για τις
το χειρισμό του χρηματοοικονομικού κόστους χρημα- οποίες βλέπε στην παρ. 2 του νέου άρθρου 49.
τοδοτικών μισθώσεων και λοιπών.
Προκύπτει λοιπόν με βάση τις νέες διατάξεις μια
Στις δαπάνες τόκων δεν συμπεριλαμβανόταν οι μη διεύρυνση της βάσης του κόστους δανεισμού,
εκπιπτόμενες βάσει της περ. α του άρθρου 23 του Ν. καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται οι κάθε είδους
4172/2013 δαπάνες τόκων δανείων από μη συνδεδε- δαπάνες τόκων (ακόμη και τεκμαρτοί και πλαμένες επιχειρήσεις, καθώς και οι μη εκπιπτόμενες σματικοί όπως αναλυτικά περιγράφονται στην
βάσει του άρθρου 50 του Ν. 4172/2013 δαπάνες τό- Ε. 2071/2019) και συναφών εξόδων χρηματοδοκων δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΠΟΛ. τήσεων.
1113/2015).
φορολογητέα έσοδα από τόκους = τόκοι και άλλα
Εισόδημα από τόκους = το σύνολο του αποκτηθέ- οικονομικώς ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα τα
ντος εισοδήματος από τόκους, δηλαδή από κάθε αιτί- οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με το
α, το οποίο αποκτά η επιχείρηση σε κάθε φορολογικό ελληνικό δίκαιο.
έτος.
Για τον υπολογισμό του «υπερβαίνοντος κόστους
δανεισμού» ορίζεται ρητά ότι θα χρησιμοποιηθούν
τα φορολογητέα ποσά εσόδων και δαπανών τόκων,
όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Αιτιολογική έκθεση).
* Μεταβιβαστική τιμολόγηση είναι η τιμή που καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες που ανταλλάσσονται μεταξύ οντοτήτων που συγκροτούν εταιρικό
όμιλο.
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Με την νέα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 49 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του EBITDA. Στο
παλαιό άρθρο δινόταν στην διάταξη της παρ. 1.
ΒΑΣΕΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων καθορίζονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που
συντάσσονται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες
λογιστικής με τις φορολογικές αναπροσαρμογές που
προβλέπονται στον Κ.Φ.Ε., δηλαδή μετά την αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/
2013).

ΒΑΣΕΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) υπολογίζονται προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδημα τα ποσά που αντιστοιχούν στο
υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τις φορολογικές
αποσβέσεις, όπως αυτά προκύπτουν μετά τις φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέπονται
στον Κ.Φ.Ε. Το απαλλασσόμενο από φόρους εισόδημα δεν συνυπολογίζεται στα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου.

Στις παλαιότερες διατάξεις δεν αποσαφηνιζόταν
ποια η φορολογική προσαρμογή του EBITDA. Οι
νέες διατάξεις είναι μεν σαφέστερες, πλην όμως
υπάρχουν ακόμη κάποια σημεία, που πρέπει να
αποσαφηνιστούν. Ειδικότερα λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα όπως αυτό προκύπτει μετά τις
αναπροσαρμογές που προβλέπονται από τον
Κ.Φ.Ε. Από γραμματική ερμηνεία της της διάταξης
προκύπτει ότι θα ληφθούν κατ΄ αρχάς τα λογιστικά
αποτελέσματα και θα προσθαφαιρεθούν σε αυτά
όλες οι λογιστικές διαφορές (μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές) που αφορούν όλα τα
κονδύλια δαπανών και εσόδων πλην τόκων και
αποσβέσεων. Στη συνέχεια στο προκύπτον ποσό
θα προστεθεί το «Υπερβαίνον κόστος δανεισμού»,
όπως αυτό προκύπτει βάσει της παρ. 2 του άρθρου
49 του Ν. 4172/2013. Δηλαδή στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται και τόκοι που δεν έχουν επιβαρύνει

τα αποτελέσματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην Ε. 2071/2019, ενώ ως προς τους τόκους
έσοδα δεν περιλαμβάνονται τα απαλλασσόμενα από
φόρους ποσά αυτών. Περαιτέρω προστίθενται οι
φορολογικές αποσβέσεις (όπως προσδιορίζονται με
βάση τους προβλεπόμενους συντελεστές του
άρθρου 24 του Ν. 4172/2013) και όχι οι λογιστικές οι
οποίες υπολογίζονται βάσει της ωφέλιμης ζωής των
παγίων στοιχείων.

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία
καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό
των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ το χρόνο.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται στο φορολογούμενο το δικαίωμα έκπτωσης του
υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του
ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.

Στις παλαιές διατάξεις για το όριο των 3.000.000
ευρώ, ποσού μέχρι του οποίου εκπιπτόταν ολοσχερώς οι δαπάνες τόκων, λαμβανόταν υπόψη οι δαπάνες τόκων και όχι αυτές μετά την μείωση με τους
τόκους έσοδα. Σχετικό το παράδειγμα από την εγκ.
ΠΟΛ. 1037/2015:

Με τις νέες διατάξεις το όριο των 3.000.000 ευρώ
δεν αναφέρεται στις δαπάνες των τόκων μόνο αλλά
στο «Υπερβαίνον κόστος δανεισμού» (Δαπάνες τόκων – έσοδα τόκων), ήτοι στο σχετικό παράδειγμα
σύγκριση με το ποσό των 6.000.000 ευρώ.

Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2014 κατέβαλε συνολικά τόκους ύψους € 16.000.000 (ποσό μεγαλύτερο του ορίου των € 5.000.000) ενώ
εισέπραξε τόκους ύψους € 10.000.000, με αποτέλεσμα οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων να ανέρχονται
σε € 6.000.000.
(Σ.Σ. κατά το 2014 το όριο ήταν 5.000.000 ευρώ)

Με τη νέα παράγραφο 4, ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται στο
φορολογούμενο το δικαίωμα έκπτωσης του
υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του
ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.

Με την παράγραφο 5 του νέου άρθρου 49 ορίζεται η εξαίρεση, από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού
που προκύπτει από δάνεια τρίτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων υποδομής, όταν ο φορέας
εκμετάλλευσης του έργου, το κόστος δανεισμού, τα
περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα βρίσκονται
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όλα στην Ένωση. Ως μακροπρόθεσμο δημόσιο έργο
υποδομής νοείται το έργο που παρέχει, αναβαθμίζει,
εκμεταλλεύεται και/ή συντηρεί περιουσιακό στοιχείο
μεγάλης κλίμακας και το οποίο αποτελεί αντικείμενο
σύμβασης παραχώρησης κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 ή αποτελεί αντικείμενο σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3389/2005.
Στις παλαιές διατάξεις υπήρχε τέτοια εξαίρεση με
βάση τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (δεν εφαρμόζονται για τις
δαπάνες τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται
από τις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, μόνο κατά το
μέρος που αφορά την εκτέλεση δημοσίου έργου ή
την παροχή δημόσιας υπηρεσίας μέσω σύμβασης
παραχώρησης, κατά την έννοια των προεδρικών
διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, ή μέσω σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις
του ν.3389/2005, οι οποίες συνάπτονται μέχρι και
τις 31.12.2014).
Με την παρ. 6 του νέου άρθρου 49 ορίζεται ότι,
το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος,
με βάση τις παραγράφους 1 έως 5 μεταφέρεται
χωρίς χρονικό περιορισμό.
Σε σχέση με τις παλαιές διατάξεις δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
Με την παράγραφο 7 του νέου άρθρου 49 ορίζεται ότι εξαιρούνται από τον κανόνα περιορισμού των
τόκων οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, συνταξιοδοτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται
συνταξιοδοτικά προγράμματα, οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) τη διαχείριση του οποίου
έχει ΔΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος,
κεντρικό αποθετήριο αξιών).
Αντίστοιχη εξαίρεση υπήρχε στην παρ. 5 του παλαιού άρθρου 49 με την οποία οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τις
δαπάνες τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται
από τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 και τις εταιρείες
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του
ν.1905/1990 που λαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
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1.3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στάδιο 1Ο
Σύγκριση όλων των συστατικών στοιχείων του
«υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού» (για τον
προσδιορισμό του βλέπε παραπάνω) με το όριο
των 3.000.000 ευρώ.
Εφόσον το ποσό του «υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού» είναι μικρότερο του ορίου των 3.000.000
ευρώ, το σύνολο των δαπανών τόκων εκπίπτουν
συνολικά υπό τις προϋποθέσεις βέβαια των άρθρων
22 και 23 του Ν. 4172/2013.
Εφόσον το «υπερβαίνον κόστος δανεισμού» είναι
μεγαλύτερο των 3.000.000 €, προχωρούμε στο
Στάδιο 2ο.
Στάδιο 2ο
Προσδιορίζουμε το EBITDA (για τον προσδιορισμό
του βλέπε παραπάνω)
Στάδιο 3ο
Προσδιορίζουμε το 30% του ΕBITDA
Στάδιο 4ο
Προσδιορίζουμε το «υπερβαίνον κόστος δανεισμού»
(για τον προσδιορισμό του βλέπε παραπάνω)
Στάδιο 5ο
Αφαιρούμε από το «υπερβαίνον κόστος δανεισμού»
το 30% του EBITDA. Η διαφορά δηλαδή: Υπερβαίνον κόστος δανεισμού - 30% EBITDA = Ποσό τόκων που δεν εκπίπτει φορολογικά.
Είναι προφανές ότι εφόσον το 30% του EBITDA είναι μεγαλύτερο του «υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού» εκπίπτουν στο σύνολό τους οι τόκοι.
Επίσης είναι προφανές ότι εφόσον το EBITDA είναι
μηδενικό ή αρνητικό κανένα ποσό τόκων δεν εκπίπτει.
Σημείωση
Το ποσό των τόκων, που βάσει του άρθρου 49 δεν
εκπίπτει φορολογικά, μεταφέρεται προς έκπτωση
στα επόμενα χρόνια χωρίς χρονικό περιορισμό. Στο
επόμενο έτος προστίθεται στο υπερβαίνον κόστος
δανεισμού του έτους αυτού (επομένου) και ακολουθούν και πάλι τα παραπάνω στάδια αντιμετώπισης.
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2. Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές
Εταιρείες (Παλαιός τίτλος «Ελεγχόμενες
αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)»)
Άρθρο 66 ν 4172/2013
Με το άρθρο 12 του Ν. 4607/2019 αντικαταστάθηκε
ο τίτλος αλλά και το σύνολο του περιεχομένου του
άρθρου 66 του Ν. 4172/2013. Η αντικατάσταση έγινε στα πλαίσια της εναρμόνισης με τα άρθρα 7 και 8
της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ.

Κατά την οδηγία οι κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) έχουν ως αποτέλεσμα την
ανακατανομή του εισοδήματος μιας ελεγχόμενης
θυγατρικής με χαμηλή φορολογία προς τη μητρική
της εταιρεία. Στη συνέχεια, η μητρική εταιρεία υπόκειται στον φόρο για το ανακατανεμημένο αυτό εισόδημα στο κράτος όπου είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς.

2.1 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 66 Ν. 4172/2013
ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει το μη
διανεμηθέν εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος άλλης
χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:

1. Ως Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία νοείται το
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η αλλοδαπή νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση στην
αλλοδαπή, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στην ημεδαπή,
όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα
συνδεδεμένα πρόσωπα, κατέχει, άμεσα ή έμμεσα,
μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής
στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν
λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

(α) στην περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας, ο φορολογούμενος μόνος του ή από κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, κατέχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ποσοστό άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων
ψήφου ή έχει την άμεση ή έμμεση κυριότητα επί
ποσοστού άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του
κεφαλαίου ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω
του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν
λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

β) το παραπάνω νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο
κράτος ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το
γενικό καθεστώς,

(β) ο πραγματικός εταιρικός φόρος που έχει καταβάλει για τα κέρδη του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, είναι μικρότερος από τη διαφορά μεταξύ του
φόρου που θα οφειλόταν από το νομικό πρόσωπο ή
τη νομική οντότητα ή τη μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΦΕ στην Ελλάδα και
του πραγματικού εταιρικού φόρου που έχει καταβάλει για τα κέρδη του το νομικό πρόσωπο ή η νομική
οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση. Για τον υπολογισμό της διαφοράς της παρούσας, η μόνιμη εγκατάσταση μίας ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας που
δεν υπόκειται σε φόρο ή απαλλάσσεται του φόρου
στη χώρα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας δεν
λαμβάνεται υπόψη. Ο φόρος που θα οφειλόταν
στην ημεδαπή υπολογίζεται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία,

γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού
εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή
περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην
παράγραφο 3,
δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.

(γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού
εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το
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νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η μόνιμη
εγκατάσταση στην αλλοδαπή, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην
παράγραφο 3.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα
είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της
Ε.Ε., εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του
αναλογούντος φόρου.
Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική
οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον
Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρμόζεται συμφωνία
ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλογης με την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως που προβλέπεται στην Οδηγία 2011/16/ΕΕ, η παράγραφος 1 δεν
εφαρμόζεται, εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας συνιστά επίπλαστη κατάσταση, που
δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή
του αναλογούντος φόρου.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος ως συνδεδεμένη
επιχείρηση νοείται:
(α) νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην οποία
ο φορολογούμενος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) και άνω,

3. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του στοιχείου γ΄ της
παραγράφου 1, εφόσον άνω του πενήντα τοις εκατό
(50%) της αντίστοιχης κατηγορίας εισοδήματος του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προέρχεται από συναλλαγές με τη φορολογούμενη εταιρεία
ή τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται
από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,

3. Στο φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου
περιλαμβάνεται το μη διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, που προκύπτει
από τις εξής κατηγορίες εισοδήματος:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,

(β) φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή
συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής
στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
και άνω σε έναν φορολογούμενο.
Αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) και άνω σε έναν φορολογούμενο και σε ένα ή
περισσότερα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
όλα τα σχετικά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, περιλαμβανομένου του φορολογουμένου, θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις

β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που
παράγεται από πνευματική ιδιοκτησία,

β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παρά- γ) μερίσματα και εισόδημα από την εκποίηση μετογεται από πνευματική ιδιοκτησία,
χών,
γ) μερίσματα και εισόδημα από τη μεταβίβαση μετο- δ) εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση,
χών,
ε) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες
δ) εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία,
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
ε) εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το
κράτος ......... του φορολογούμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να
φορολογήσει το εισόδημα βάσει συμφωνίας που έχει
συναφθεί με τρίτη χώρα,
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στ) εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν
προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία.
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στ) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
4. Οι κατηγορίες εισοδήματος που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο υπολογίζονται στη βάση
του φορολογικού έτους και με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική
δραστηριότητα των φυσικών προσώπων σύμφωνα
με το Δεύτερο Μέρος του παρόντα Κώδικα ή με το
φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος, κατά περίπτωση.

4. (α) Το εισόδημα που περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Δεύτερο Μέρος ή με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων ή νομικών, οντοτήτων, σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος, κατά
περίπτωση.
(β) Το εισόδημα περιλαμβάνεται σε εκείνο το φορολογικό έτος του φορολογουμένου, στη διάρκεια του
οποίου λήγει το φορολογικό έτος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας και υπολογίζεται
κατ΄ αναλογία προς τη συμμετοχή του φορολογουμένου στο νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα.
(γ) Αν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή η
μόνιμη εγκατάσταση πραγματοποιούν σε ένα φορολογικό έτος ζημίες, αυτές δεν περιλαμβάνονται στη
φορολογητέα βάση του φορολογουμένου, αλλά
συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 27.
5. Όταν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα
διανέμει κέρδη ή, σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης, αποδίδει κέρδη στον φορολογούμενο, τα
οποία περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα
του τελευταίου, τα ποσά του εισοδήματος που είχαν
περιληφθεί σε προηγούμενο φορολογικό έτος στη
φορολογητέα βάση σύμφωνα με την παράγραφο 3
αφαιρούνται από τη φορολογητέα βάση κατά τον
υπολογισμό του ύψους του οφειλόμενου φόρου επί
των διανεμομένων κερδών.
6. Σε περίπτωση εκποίησης των συμμετοχών του
φορολογουμένου στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα ή της δραστηριότητας της μόνιμης
εγκατάστασης στην αλλοδαπή, κατά τον υπολογισμό του ύψους του οφειλόμενου φόρου, αφαιρείται
από τη φορολογητέα βάση το μέρος εκείνο που έχει
ήδη φορολογηθεί σε προηγούμενα φορολογικά έτη
με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβάλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες σε περίπτωση έμμεσης συμμετοχής, μειώνει τη φορολογική υποχρέωση του φορολογουμένου. Η μείωση

www.solcrowe.gr

/// 17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου
που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται
όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 1, ασκεί ουσιαστική
οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται
από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται
από συναφή πραγματικά στοιχεία και περιστάσεις. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται
όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση σε
τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο
μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

2.2 ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Με την παρ. 1 του νέου άρθρου 66 δίνεται ο ορισμός της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας που
αφορά στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή αλλοδαπή
νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή.

μόρφωση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες, οι κατηγορίες εισοδημάτων θα πρέπει να συνδυάζονται με
εξαιρέσεις επί της ουσίας που αποσκοπούν στο να
περιορίζουν, εντός της Ένωσης, τις επιπτώσεις των
κανόνων σε περιπτώσεις όπου οι ΕΑΕ δεν ασκούν
ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα».
Ειδικότερα εφόσον ισχύει η παρακάτω σχέση:

Περαιτέρω στην παράγραφο αυτή προβλέπονται
τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 66. Όπως προκύπτει
από την παραπάνω παράθεση των παλαιών με τις
νέες διατάξεις οι α και γ προϋποθέσεις είναι σχεδόν
παρόμοιες. Μια λεπτομέρεια στην α περίπτωση είναι ότι ενώ υπό τις παλαιές διατάξεις για την στάθμιση του απαιτούμενου ποσοστού 50% λαμβανόταν
και τα συνδεδεμένα με τον φορολογούμενα εν γένει
πρόσωπα (άρα και τα φυσικά χωρίς επιχειρηματική
δραστηριότητα πρόσωπα), ενώ υπό τις νέες λαμβάνονται οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις (άρα τα φυσικά
πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα).
Βάσει της παλαιάς β προϋπόθεσης λαμβανόταν μόνο οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που είχαν έδρα σε μη
συνεργαζόμενο κράτος, ή σε κράτος με προνομιακό
φορολογικό καθεστώς. Με τη νέα γ περίπτωση
διευρύνονται οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, καθώς κριτήριο δεν αποτελεί η έδρα αυτών,
αλλά ο συντελεστής φόρου με τον οποίο φορολογούνται στην αλλοδαπή έδρα.
Κατά την Οδηγία «Είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται καταστάσεις τόσο σε τρίτες χώρες όσο
και εντός της Ένωσης. Για να εξασφαλιστεί η συμ-
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ΠΕΦΑ < ΦΕΝ – ΠΕΦΑ
Όπου
Π.Ε.Φ.Α = Πραγματικός εταιρικός φόρος αλλοδαπής
(δηλαδή φόρο που κατέβαλε στην αλλοδαπή η συνδεδεμένη αλλοδαπή επιχείρηση για τα κέρδη του)
ΦΕΝ = Φόρος βάσει ελληνικής νομοθεσίας (δηλ. τι
φόρο θα πλήρωνε στην Ελλάδα για τα συγκεκριμένα
κέρδη η αλλοδαπή επιχείρηση).
Προχωρώντας στην ανάλυση του παραπάνω συστήματος προκύπτει:
ΠΕΦΑ < ΦΕΝ – ΠΕΦΑ => ΠΕΦΑ + ΠΕΦΑ < ΦΕΝ
=> 2ΠΕΦΑ < ΦΕΝ => ΠΕΦΑ < ΦΕΝ/2.
Βάσει της παραπάνω σχέσης λοιπόν προκύπτει ότι
ως Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες λογίζονται αυτές που ανεξαρτήτως του κράτους αλλοδαπής, όπου έχουν την έδρα τους, καταβάλουν
για τα κέρδη τους φόρο εισοδήματος μικρότερο
από το ήμισυ του φόρου που θα κατέβαλαν για
τα ίδια αυτά κέρδη στην Ελλάδα (Σχετικά και η
αιτιολογική έκθεση του Ν. 4607/2019).
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Πλέον, στην έννοια των ελεγχόμενων αλλοδαπών
εταιρειών περιλαμβάνονται και οι μόνιμες εγκαταστάσεις στην αλλοδαπή τα κέρδη των οποίων δεν
φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στην
ημεδαπή.

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ημεδαπό Φυσικό ή Νομικό
πρόσωπο ή Νομική
Οντότητα
Α

Επισημαίνεται ότι ελλείψει σχετικής αναφοράς στις
διατάξεις του άρθρου 66 δεν λαμβάνεται υπόψη
πλέον το κριτήριο της έδρας σε μη συνεργάσιμο
κράτος. Συνεπώς εφόσον ο καταβληθείς φόρος αλλοδαπής συνδεδεμένης επιχείρησης με έδρα σε
κράτος μη συνεργαζόμενο είναι μεγαλύτερος από το
ήμισυ του φόρου ημεδαπής, δεν εφαρμόζονται οι
περαιτέρω υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 66.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει εξαλειφθεί η δ
προϋπόθεση της παλαιάς παραγράφου 1 που αφορούσε στην μη ένταξη στις διατάξεις εταιρειών των
οποίων οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. Συνεπώς πλέον
είναι δυνατό να ενταχθούν στις υποχρεώσεις
του άρθρου 66 και περιπτώσεις συμμετοχών σε
αλλοδαπή εταιρεία της οποίας οι μετοχές έχουν
εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά.
Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66, ορίζονται τα ποσοστά τα οποία δημιουργούν σχέσεις
σύνδεσης μεταξύ προσώπων που συμμετέχουν στις
αλλοδαπές εταιρείες, ούτως ώστε να αθροίζονται τα
ποσοστά συμμετοχής του καθενός συνδεδεμένου
προσώπου προκειμένου να κριθεί αν το συνολικό
ποσοστό υπερβαίνει το όριο του 50% που αφορά το
κριτήριο α της παραγράφου 1. Το ελάχιστο ποσοστό
που αποτελεί κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ως
συνδεδεμένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην
ίδια αλλοδαπή εταιρεία ανέρχεται σε 25% και αφορά
τη μεταξύ τους σχέση και όχι τη σχέση του καθενός
με την αλλοδαπή εταιρεία.
η

1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ημεδαπό φορολογούμενο
πρόσωπο
Α

25% ΚΑΙ ΑΝΩ

Ημεδαπό Νομικό πρόσωπο ή
Νομική Οντότητα
Β

25% ΚΑΙ ΑΝΩ

Ημεδαπό φορολογούμενο
πρόσωπο
Β

3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ημεδαπό Φυσικό ή
Νομικό πρόσωπο ή
Νομική Οντότητα
Α

=>25%
Φορολογούμενος
Δ

=>25%

=>25%

Ημεδαπό Νομικό
πρόσωπο ή Νομική
Οντότητα
Β

Ημεδαπό Νομικό
πρόσωπο ή Νομική
Οντότητα
Γ

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα Α, Β ,Γ και Δ θεωρούνται μεταξύ τους συνδεδεμένα. Άρα τυχόν συμμετοχές τους στην ίδια αλλοδαπή εταιρεία συναθροίζονται προκειμένου να κριθεί αν το σύνολο υπερβαίνει
το όριο του 50% (Κριτήριο α παρ. 1 άρθρου 66)
Επισημαίνεται ότι ελλείψει ειδικής πρόβλεψης στο
προηγούμενο άρθρο 66, λαμβανόταν ως κριτήριο
σύνδεσης, το προβλεπόμενο ποσοστό της περ. ζ
του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (ελάχιστο 33%).
Με την παρ. 3 του νέου άρθρου 66 ορίζεται ότι στο
φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου περιλαμβάνεται το μη διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, που προκύπτει από
τις εξής κατηγορίες εισοδήματος:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που
παράγεται από πνευματική ιδιοκτησία,
γ) μερίσματα και εισόδημα από την εκποίηση μετοχών,
δ) εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση,
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ε) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
στ) εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν
προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία.
Βάσει της νέας διάταξης προκύπτει η υποχρέωση
του ημεδαπού φορολογουμένου να συμπεριλάβει
στο φορολογητέο του εισόδημα το μη διανεμηθέν
εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας
(κατ΄ αναλογία συμμετοχής βέβαια), που προκύπτει από τις παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος, ανεξαρτήτως ύπαρξης συναλλαγών ή όχι
μεταξύ του ημεδαπού φορολογουμένου και της
Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Επιχείρησης. Στις
προηγούμενες διατάξεις λαμβανόταν στο φορολογητέο εισόδημα του ημεδαπού φορολογουμένου (κατ΄
αναλογία συμμετοχής βέβαια) το συνολικό μη διανεμηθέν εισόδημα της αλλοδαπής εταιρείας (παλαιά
παρ. 1) υπό την προϋπόθεση ότι για κάποια ή κάποιες από τις έξι ως άνω κατηγορίες υπήρχαν συναλλαγές μεταξύ του ημεδαπού φορολογουμένου
και της Ε.Α.Ε. ποσοστού άνω του 50%.
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι στις παλαιές διατάξεις
υπήρχε κατηγορία «δ) εισόδημα από κινητά περιουσιακά στοιχεία», που προφανώς περιλάμβανε άνευ
προϋποθέσεων και ειδικών συνθηκών πωλήσεις
εμπορευμάτων, προϊόντων κλπ . Αντί αυτής με τις
νέες διατάξεις τέθηκε η κατηγορία «στ) εισόδημα
από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα
από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν προσθέτουν
καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία» που
εξειδικεύει την ύπαρξη υποχρέωσης επί πωλήσεων
κινητών περιουσιακών στοιχείων.
Επίσης δεν υπάρχει η κατηγορία «ε) εισόδημα από
ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος ......... του
φορολογούμενου νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να φορολογήσει το
εισόδημα βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με
τρίτη χώρα» και αντ΄ αυτής τέθηκε η κατηγορία «δ)
εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση».
Στην παρ. 4 του νέου άρθρου 66 ορίζεται ότι το
ως άνω περιληφθέν στη φορολογική βάση του φορολογούμενου εισόδημα φορολογείται με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Δεύτερο Μέρος ή με το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επι-
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χειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων ή νομικών, οντοτήτων, σύμφωνα με το Τρίτο
Μέρος, κατά περίπτωση.
Αντίστοιχο περιεχόμενο είχε και η διάταξη του άρθρου 4 του παλαιού άρθρου 66.
Στην παρ. 5 του νέου άρθρου 66 ορίζεται ότι
«Όταν το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα διανέμει κέρδη ή, σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης, αποδίδει κέρδη στον φορολογούμενο, τα οποία
περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα του
τελευταίου, τα ποσά του εισοδήματος που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενο φορολογικό έτος στη φορολογητέα βάση σύμφωνα με την παράγραφο 3
αφαιρούνται από τη φορολογητέα βάση κατά τον
υπολογισμό του ύψους του οφειλόμενου φόρου επί
των διανεμομένων κερδών».
Αντίστοιχη δυνατότητα προβλεπόταν από την
εγκ. ΠΟΛ. 1076/2014: “Στο χρόνο κατά τον οποίο,
το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
προβεί σε διανομή των κερδών, τα οποία έχουν
υπαχθεί σε φορολογία σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τα ποσά αυτά απαλλάσσονται της
φορολογίας, κατά το μέρος που έχουν φορολογηθεί,
δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διπλή φορολόγηση του υπόψη εισοδήματος”.
Στην παρ. 6 του νέου άρθρου 66 ορίζεται ότι «Σε
περίπτωση εκποίησης των συμμετοχών του φορολογουμένου στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή της δραστηριότητας της μόνιμης
εγκατάστασης στην αλλοδαπή, κατά τον υπολογισμό του ύψους του οφειλόμενου φόρου, αφαιρείται
από τη φορολογητέα βάση το μέρος εκείνο που έχει
ήδη φορολογηθεί σε προηγούμενα φορολογικά έτη
με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».
Στο προηγούμενο καθεστώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα.
Στην παρ. 7 του νέου άρθρου 66 ορίζεται ότι «Ο
φόρος αλλοδαπής που έχει καταβάλει το νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες σε περίπτωση έμμεσης συμμετοχής, μειώνει τη φορολογική
υποχρέωση του φορολογουμένου. Η μείωση αυτή
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που
αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα».
Αντίστοιχη δυνατότητα προβλεπόταν από την
εγκ. ΠΟΛ. 1076/2014: «Επισημαίνεται ότι, δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4172/2013 , ο
φορολογούμενος δικαιούται να μειώσει το ποσό του
καταβλητέου φόρου εισοδήματος κατά το ποσό του
φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου που τυχόν
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καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό».
Επισημαίνεται ότι βάσει της παλαιάς παραγράφου 2 δεύτερο εδάφιο προβλεπόταν ρητά ότι εξαιρούντο του χαρακτηρισμού ως αλλοδαπές ελεγχόμενες εταιρείες (ανεξαρτήτως άλλων κριτήριων)
τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι κράτους - μέλους της Ε.Ε., και χώρας
που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για
τον Ε.Ο.Χ. υπό την προϋπόθεση στην τελευταία
περίπτωση ότι υφίσταται και εφαρμόζεται συμφωνία
ανταλλαγής πληροφοριών.
Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και στις νέες
διατάξεις (παρ. 8 άρθρου 66) υπό την προϋπόθεση όμως ότι «η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία,
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται
από προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία
και εγκαταστάσεις, όπως αποδεικνύεται από συναφή πραγματικά στοιχεία και περιστάσεις.»
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται όταν η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία έχει
φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση σε
τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος
της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.
2.3 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Βάσει των παλαιών διατάξεων ως κριτήριο για το
χαρακτηρισμό ως «Αλλοδαπές ελεγχόμενες εταιρείες», λαμβανόταν η έδρα της αλλοδαπής συνδεδεμένης επιχείρησης σε κράτος μη συνεργάσιμο ή
σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
Με τις νέες διατάξεις ως κριτήριο λαμβάνεται (ανεξαρτήτως έδρας σε χώρα αλλοδαπής) μόνο ο συντελεστής του πραγματικού φόρου στη χώρα
της αλλοδαπής όπου η έδρα της συνδεδεμένης
επιχείρησης (μικρότερος από το ήμισυ του συντελεστή του φόρου εισοδήματος της ημεδαπής).
2.Βάσει της παλαιάς διάταξης οι έξι κατηγορίες εισοδημάτων λαμβανόταν για την κρίση αν αποτελούν
άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί η Ε.Α.Ε.
μόνο στην περίπτωση που άνω του πενήντα
τοις εκατό (50%) της αντίστοιχης κατηγορίας
εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (Ε.Α.Ε.) προερχόταν από συναλλαγές του ημεδαπού φορολογουμένου ή με
τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα (έξοδα). Σχετικό το εξής παράδειγμα από την εγκ. ΠΟΛ.
1076/2014:

“Ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, της οποίας η χρήση
λήγει στις 31.12.2014, κατέχει το 60% των μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών αλλοδαπής εταιρείας η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μη συνεργάσιμο.
Με βάση τον τελευταίο επίσημο ισολογισμό της αλλοδαπής εταιρείας προκύπτουν τα ακόλουθα:
Το συνολικό καθαρό ποσό τόκων και δικαιωμάτων
που έχει αποκτήσει η αλλοδαπή εταιρεία εντός του
οικείου φορολογικού έτους ανέρχεται σε € 400.000
και 250.000, αντίστοιχα, ενώ τα καθαρά κέρδη προ
φόρων ανέρχονται σε€ 1.000.000. Η υπόψη εταιρεία
δεν έχει άλλα εισοδήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες της παρ. 3 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε.
Επομένως, το καθαρό εισόδημα προ φόρων που
πραγματοποιεί η αλλοδαπή εταιρεία και εμπίπτει
στις ανωτέρω κατηγορίες ανέρχεται σε ποσοστό
65% ([(400.000+250.000)/1.000.0000)*100]=65%)
του συνολικού καθαρού κέρδους αυτής, δηλαδή σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.
Με βάση τα βιβλία της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας διαπιστώνεται ότι έχει καταβάλλει στην υπόψη
αλλοδαπή εταιρεία ποσά τόκων και δικαιωμάτων,
ύψους €300.000 και €50.000, αντίστοιχα, δηλαδή
καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εισοδημάτων της αλλοδαπής για μία εκ των δύο κατηγοριών εισοδήματος (75% και 20%, αντίστοιχα).
Επομένως, η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία θα υπολογίσει ως φορολογητέο εισόδημα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 το ποσό των €600.000 (€1.000.000*60%).”
Ηδη από τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται αντίστοιχο κριτήριο, οπότε το συνολικό ποσό των έξι
νέων κατηγοριών εισοδήματος της ΕΑΕ συγκρίνονται με το καθαρό εισόδημα αυτής και εφόσον ξεπερνούν το 30% αυτού συντρέχει η περίπτωση
εφαρμογής των σχετικών υποχρεώσεων του
ημεδαπού φορολογουμένου ανεξαρτήτως ύπαρξης συναλλαγών αντίστοιχης κατηγορίας μεταξύ
αυτού και της Ε.Α.Ε.
3. Όπως αναφέρεται παραπάνω βάσει της νέας διάταξης προκύπτει η υποχρέωση του ημεδαπού φορολογουμένου να συμπεριλάβει στο φορολογητέο
του εισόδημα το μη διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας (κατ΄ αναλογία συμμετοχής βέβαια), που προκύπτει από τις παραπάνω έξι κατηγορίες εισοδήματος. Υπό τις προηγούμενες διατάξεις λαμβανόταν στο φορολογητέο
εισόδημα του ημεδαπού φορολογουμένου (κατά
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αναλογία συμμετοχής) το συνολικό μη διανεμηθέν
εισόδημα της αλλοδαπής εταιρείας (παλαιά παρ. 1).
Προκύπτει προβληματισμός πως θα γίνει ο υπολογισμός του εισοδήματος της αλλοδαπής εταιρείας,
το οποίο προκύπτει ειδικά από τις παραπάνω κατηγορίες, στην περίπτωση που η εν λόγω αλλοδαπή
εταιρεία έχει εισοδήματα και από άλλες πηγές. Άρα
κρίνεται απαραίτητη η λήψη από την Ε.Α.Ε πληροφόρησης της ανάλυσης του καθαρού κέρδους προ
φόρων αυτής κατά κατηγορία εισοδήματος. Περαιτέρω οποιοσδήποτε έλεγχος θα πρέπει να επιβεβαιώνει τα στοιχεία αυτά. Σημειώνεται ότι σε σχέση
με το θέμα από στην παρ. 4 ορίζεται ότι: «Το εισόδημα που περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση
υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου», πλην όμως με την Ε. 2071/2019 δεν
παρέχεται κάποια ειδικότερη καθοδήγηση.
Κατόπιν των παραπάνω το παράδειγμα της παλαιάς
εγκ. ΠΟΛ. 1076/2014 με βάση τα νέα δεδομένα
ανασκευάζεται ως εξής:
Ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, της οποίας η χρήση
λήγει στις 31.12.2019, κατέχει το 60% των των (εισηγμένων σε χρηματιστήριο η μη)μετοχών αλλοδαπής εταιρείας η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτο
κράτος (συνεργάσιμο η μη). Με βάση τις τελευταίες
επίσημες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της αλλοδαπής εταιρείας προκύπτουν τα ακόλουθα:
Το συνολικό καθαρό ποσό τόκων και δικαιωμάτων
που έχει αποκτήσει η αλλοδαπή εταιρεία εντός του
οικείου φορολογικού έτους (2019) ανέρχεται σε €
400.000 και 250.000, αντίστοιχα, ενώ τα καθαρά
κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε€ 1.000.000. Η
υπόψη εταιρεία δεν έχει άλλα εισοδήματα που αναφέρονται στις κατηγορίες της παρ. 3 του άρθρου 66
του Κ.Φ.Ε.
Επομένως, το καθαρό εισόδημα προ φόρων που
πραγματοποιεί η αλλοδαπή εταιρεία και εμπίπτει
στις ανωτέρω κατηγορίες ανέρχεται σε ποσοστό
65% ([(400.000+250.000)/1.000.0000)*100]=65%)
του συνολικού καθαρού κέρδους αυτής, δηλαδή σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.
Επομένως, κατά την άποψή μου η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία θα υπολογίσει ως φορολογητέο εισόδημα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού του έτους 2019 το ποσό των € (400.000 +
250.000) = 650.000 *60% = 390.000 ευρώ. (παραγρ
3). (Για λόγους απλοποίησης θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες εσόδων δεν έχουν σχετιζόμενα έξοδα).
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2.4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στάδιο 1ο
Λαμβάνεται το σύνολο των συμμετοχών της οντότητας σε νομικά πρόσωπα αλλοδαπής (ανεξάρτητα αν
αφορούν σε εισηγμένες ή μη εταιρείες).
Στάδιο 2ο
Εξετάζεται για τις συμμετοχές στο κεφάλαιο, στα
δικαιώματα ψήφου, ή στα κέρδη ποσοστού κάτω ή
ίσου του 50% συντρέχει η περίπτωση εκτός της
άμεσης συμμετοχής να υπάρχει και άλλη έμμεση
(βάσει των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 66 του
Ν. 4172/2013) συμμετοχή (συνδεδεμένη επιχείρηση
που να συμμετέχει στην αλλοδαπή εταιρεία).
Μετά την ως άνω στάθμιση απορρίπτονται οι περιπτώσεις συμμετοχής (άμεσης, ή μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ποσοστού 50% και κάτω.
Στάδιο 3ο
Για τις μη απορριφθείσες στο προηγούμενο στάδιο
συμμετοχές εξετάζεται, αν καταβάλουν για τα κέρδη
τους στο κράτος αλλοδαπής, που έχουν την έδρα
τους, φόρο εισοδήματος μικρότερο από το ήμισυ
του φόρου που θα κατέβαλαν για τα ίδια αυτά κέρδη
στην Ελλάδα.
Μετά την εξέταση απορρίπτονται οι περιπτώσεις
συμμετοχών νομικών προσώπων με καταβληθέντα
στην αλλοδαπή φόρο εισοδήματος μεγαλύτερο ή ίσο
σε σχέση με το ήμισυ του φόρου που θα κατέβαλαν
για τα ίδια αυτά κέρδη στην Ελλάδα.
Στάδιο 4ο
Για τις μη απορριφθείσες στα προηγούμενα στάδια
συμμετοχές εξετάζεται αν η έδρα των νομικών προσώπων στα οποία αφορούν βρίσκεται σε κράτος
μέλος του Ε.Ο.Χ. (Κράτη μέλη της Ε.Ε. πλέον Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία), ή όχι.
Περαιτέρω για τις συμμετοχές που αφορούν σε νομικά πρόσωπα η έδρα των οποίων βρίσκεται σε
κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. εξετάζεται αν βάσει πραγματικών στοιχείων αποδεικνύεται ότι κάθε νομικό
πρόσωπο της κατηγορίας αυτής ασκεί ουσιαστική
οικονομική δραστηριότητα που υποστηρίζεται από
προσωπικό, εξοπλισμό, περιουσιακά στοιχεία και
εγκαταστάσεις.
Κατόπιν της εξέτασης απορρίπτονται τα πρόσωπα
(Ε.Α.Ε.) με έδρα κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. για τα
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οποία τεκμηριώνεται ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα.
Η εξέταση του σταδίου αυτού δεν αφορά επ΄ ουδενί
τις συμμετοχές που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα με έδρα σε κράτη μη μέλη του Ε.Ο.Χ.
Στάδιο 5ο
Για τις μη απορριφθείσες στα προηγούμενα στάδια
συμμετοχές εξετάζονται οικονομικά δεδομένα των
νομικών προσώπων και οντοτήτων στα οποία αφορούν. Ειδικότερα ελέγχεται αν ποσοστό άνω του
30% του καθαρού εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (δηλ. της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας) εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες:
α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που παράγεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία,
β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που
παράγεται από πνευματική ιδιοκτησία,
γ) μερίσματα και εισόδημα από την εκποίηση μετοχών,
δ) εισόδημα από χρηματοδοτική μίσθωση,
ε) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
στ) εισόδημα από εταιρείες τιμολόγησης που αποκομίζουν έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και υπηρεσιών που αγοράζονται και πωλούνται σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και δεν
προσθέτουν καμία ή προσθέτουν ελάχιστη οικονομική αξία.
Προκύπτει λοιπόν ότι απαιτείται η γνώση (προφανώς και ο έλεγχος) της ανάλυσης των εσόδων της
Ελεγχόμενης Αλλοδαπής εταιρείας.
Εφόσον λοιπόν η σχέση: Έσοδα περιπτώσεων
(α+β+γ+δ+ε+στ)/Καθαρό εισόδημα Ε.Α.Ε. <=0,30
τότε οι συμμετοχές απορρίπτονται.
Επισήμανση
Από την διάταξη της περίπτωσης γ της παρ. 1 του
άρθρου 66 του Ν. 4172/2013, προκύπτει άμεσα ότι
η σύγκριση του 30% αφορά σε έσοδα από μια ή
περισσότερες των ως άνω έξι κατηγοριών με το καθαρό κέρδος προ φόρων της αλλοδαπής εταιρείας.
Όμως αυτό δεν προκύπτει από την Οδηγία
1164/2016/ΕΕ στην παρ. 3 του άρθρου 7 της οποίας ο συσχετισμός του 30% γίνεται με το εισόδημα
(income). Η μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο του όρου
αυτού έγινε ως «καθαρό εισόδημα προ φόρων».
Είναι λοιπόν λογικό να συγκρίνεται το έσοδο των
συγκεκριμένων κατηγοριών (σχετικό το ως άνω παράδειγμα της ΠΟΛ. 1076/2014) με το καθαρό κέρ-

δος προ φόρων (σύγκριση ανόμοιων πραγμάτων);
Υπό το πρίσμα αυτό εφόσον το «καθαρό εισόδημα
προ φόρων» της Ε.Α.Ε. είναι χαμηλό ή οριακό θα
συντρέχει οπωσδήποτε η υποχρέωση στο φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου να περιλαμβάνεται το μη διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης
αλλοδαπής εταιρείας, που προκύπτει από τις ως
άνω κατηγορίες εισοδήματος. Και εδώ προκύπτει
ένα πρόβλημα. Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του
εισοδήματος που αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Για το ζήτημα αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να
δοθούν οδηγίες.
Στάδιο 5ο
Για τις μη απορριφθείσες στα προηγούμενα στάδια
συμμετοχές λαμβάνεται στα φορολογητέα κέρδη
(εξωλογιστικά δηλαδή περιλαμβάνεται μόνο στην
δήλωση φόρου εισοδήματος) του ημεδαπού φορολογουμένου εν τέλει το μη διανεμηθέν εισόδημα της
ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, που προέρχεται από τις ως άνω έξι κατηγορίες (για τα Νομικά
Πρόσωπα το σχετικό ποσό αναγράφεται στον κωδικό 452).
Τέλος ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβάλει το
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και οι συνδεδεμένες εταιρείες σε
περίπτωση έμμεσης συμμετοχής, μειώνει τη φορολογική υποχρέωση του φορολογουμένου. Η μείωση
αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου
που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
Οι παραπάνω διαδικασίες των σταδίων 1 – 5 ισχύουν για τις συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις.
Εφόσον οι Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Επιχειρήσεις
αφορούν σε Μόνιμες Εγκαταστάσεις τότε εξετάζεται
κατ΄ αρχάς αν τα κέρδη αυτών δεν φορολογούνται ή
απαλλάσσονται του φόρου στην ημεδαπή. Εφόσον
ισχύει κάτι τέτοιο τότε συνεχίζονται οι διαδικασίες
που αφορούν στα Στάδια 3Ο , 4ο και 5Ο ως άνω.
3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΩΝ 49 ΚΑΙ 66 ΤΟΥ Ν. 4172/2013
Τα νέα άρθρα 49 και 66 του Ν. 4172/2013 σύμφωνα
με το άρθρο 14 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24-42019) ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται
και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2019 και
μετά.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4172/2013
(Επικαιροποίηση του άρθρου, που δημοσιεύτηκε στο
Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Μαρτίου 2016, λαμβάνοντας
υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4646/2019
οι οποίες έχουν εφαρμογή από 01/01/2020)
της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου
Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας
Μέλους της ΣΟΛ Crowe

Η έννοια “Παροχές σε είδος” δεν είναι πρωτόγνωρη στη φορολογική νομοθεσία. Οι παροχές σε είδος
φορολογούνταν, με βάση τον προϊσχύοντα Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 25, 31 και 45 του
ν.2238/1994), ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Ωστόσο, με τον νέο φορολογικό νόμο, η φορολογική διοίκηση θέλησε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση
στην έννοια των Παροχών σε είδος, με βασικό γνώμονα τα εξής:
α) τη φορολόγηση εισοδημάτων που δε συμπεριλαμβάνονται στη μισθοδοσία,
β) τη φορολόγηση με βάση την πραγματική φοροδοτική ικανότητα, κυρίως των υψηλόβαθμων
στελεχών και
γ) την άμεση και ταχύτερη φορολόγηση μίας
ευρείας κατηγορίας παροχών σε είδος, ως εισόδημα των φυσικών προσώπων (εργαζομένων,
μετόχων και διευθυντικών στελεχών), που με
βάση τον προϊσχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η φορολόγηση τους γινόταν σε επίπεδο νομικού προσώπου, ως μη εκπιπτόμενες
δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα (π.χ. δαπάνες εταιρικών οχημάτων και κινητής τηλεπικοινωνίας).
Άλλωστε, την πρόθεση αυτή της φορολογικής αρχής
έρχεται να ενισχύσει και η §ιβ’ της ΠΟΛ.1113/
03.06.2015, σύμφωνα με την οποία κάθε προσωπική καταναλωτική δαπάνη η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος και κατά συνέπεια φορολογείται σαν μισθωτή εργασία σύμφωνα με τα ισχύοντα του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 θεωρείται
ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της
επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α') και εκπίπτει ως
έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β' και γ' του άρθρου
22. Αντίθετα, λοιπές δαπάνες που δεν εμπίπτουν
στην έννοια των παροχών σε είδος εκπίπτουν
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υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 22
του 4172/2013.
Εξαίρεση από την ανωτέρω διάταξη (§ιβ της
ΠΟΛ.1113/03.06.2015) αποτελεί η παροχή που
προκύπτει από παραχώρηση εταιρικού οχήματος,
όπου σύμφωνα με την ΠΟΛ.1045/2017, δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πραγματικής
δαπάνης του οχήματος για την παραχωρούσα, ενώ
οι πραγματικές δαπάνες οχημάτων της επιχείρησης.
εκπίπτουν στο σύνολό τους (100%) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 (προϋποθέσεις περιπτώσεων α', β', και γ') και τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο,
κατά περίπτωση.
Αναλυτικά ερμηνεύεται η διάταξη στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.
Ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 4172/2013
προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας ή εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτών και οι οποίες συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4172/
2013 ορίζεται ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων
των § 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου και του άρθρου 14 (δηλαδή την παραχώρηση εταιρικού οχήματος, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, την παραχώρηση κατοικίας και τις
εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε)
οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας
εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει
το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.
Αλλαγές που επήλθαν με τις νέες διατάξεις και
ισχύουν από 01/01/2020
1) Στην έννοια του φορολογούμενου, προστέθηκε
και ο εταίρος ή μέτοχος καθώς και τα συγγενικά
πρόσωπα αυτών, για όλες τις κατηγορίες παροχής σε είδος και όχι μόνο για τις κατηγορίες των
§ 2 έως 5, όπως προβλεπόταν από τις προηγούμενες.
2) Με την τροποποίηση της §1 του άρθρου 13,
αποσαφηνίστηκε ότι το όριο του ποσού των
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300,00 ευρώ, θα είναι αφορολόγητο και κατά συνέπεια θα αφαιρείται από το σύνολο της παροχής σε είδος που θα λάβει ως εισόδημα ο φορολογούμενος.
Η ερμηνευτική εγκύκλιος (ΠΟΛ.1219/06.10.2014)
έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια που
κατατάσσουν μία παροχή στην έννοια των παροχών
σε είδος, τα πρόσωπα που τις λαμβάνουν, τις κατηγορίες παροχών σε είδος και τον τρόπο φορολόγησης τους.

-

να καλύψει τη δαπάνη των ετήσιων διδάκτρων
ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, για τη φοίτηση του
τέκνου ενός μετόχου, συνολικής αξίας 5.000,00
ευρώ καθώς και την ετήσια δαπάνη ενοικίου στέγασης του ιδίου, συνολικής αξίας 6.000,00. Συνολικές παροχές για το 2020 ποσό ευρώ
11.000.00.

-

να καταβάλλει τα ασφάλιστρα κινδύνου ζωής του
Διευθυντή πωλήσεων ποσό ευρώ 4.000,00 και
του τέκνου του ποσό ευρώ 2.000,00 καθώς και
να του καλύψει τα έξοδα ταξιδιού αναψυχής συνολικού ποσού 1.500,00. Συνολικές παροχές για
το 2020 ποσό ευρώ 7.500,00.

Οι παροχές σε είδος:
(α) υπολογίζονται στην αγοραία αξία, η οποία
αποδεικνύεται από τα, κατά νόμο, προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών του.
Η έννοια της αγοραίας αξίας αφορά το συνολικό κόστος (καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ) της παροχής που βαρύνει τον εργοδότη, με εξαίρεση
την κατηγορία δαπάνης κινητής τηλεφωνίας,
όπου στην παροχή σε είδος περιλαμβάνονται
τα τέλη και οι έμμεσοι φόροι, όπως ο Φ.Π.Α., ο
οποίος δεν έχει εγγραφεί ως δαπάνη, αλλά ως
φόρος εισροών δαπανών (Κ.Α. 54.00),
(β) αφορούν οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
ενός φορολογικού έτους (η αξία της παροχής
υπολογίζεται αναλογικά με το πραγματικό
χρονικό διάστημα χρησιμοποίησής της, όπου
διάστημα>15 ημέρες θεωρείται μήνας) και
(γ) χορηγούνται σε εργαζομένους η εταίρους ή
μετόχους ή συγγενικών προσώπων αυτών.
Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1072/
31.3.2015, στις παροχές σε είδος του άρθρου 13
του ν.4172/2013, λόγω του ότι η αποτίμησή τους
είναι δυσχερής, έως και αδύνατη, κατά τη στιγμή της
χορήγησής τους, δεν διενεργείται παρακράτηση
φόρου επί των παροχών αυτών, αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της
δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές
φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις
που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί
των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση.
Παρακάτω παραθέτουμε παράδειγμα παροχών
σε είδος με ισχύ από 01/01/2020
Μια επιχείρηση στο φορολογικό έτος 2020 αποφάσισε να χορηγήσει σε ορισμένα στελέχη της, τις παρακάτω παροχές:

Μέτοχος
Διευθυντής
Πωλήσεων

*

Σύνολο
παροχών
11.000,00 *
6.000,00 **

Αφορολόγητο
ποσό
300,00

Συνολικό
ποσό
παροχών
σε είδος
10.700,00

300,00

5.700,00

Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, φορολογείται στο σύνολο της από το πρώτο ευρώ και κατά
συνέπεια δεν έχει εφαρμογή το αφορολόγητο
ποσό των 300,00 ευρώ.

** Το ποσό των 5.700 ευρώ προκύπτει από α) τα
ασφάλιστρα για την κάλυψη του κινδύνου ζωής
υπαλληλικού προσωπικού στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν αποτελούν εισόδημα
μέχρι του ποσού των 1.500 € ετησίως ανά
εργαζόμενο (ια της §1 του άρθρου 14 του
ΚΦΕ) και κατά συνέπεια από το ποσό των
4.000,00 μόνο το ποσό 2.500,00 θα θεωρηθεί
παροχή σε είδος. β) Τα ασφάλιστρα ζωής του τέκνου του ποσό ευρώ 2.000,00 θα φορολογηθεί
από το πρώτο ευρώ. και γ) τα έξοδα ταξιδιού
αναψυχής ποσού ευρώ 1.500,00.
Παρεχόμενες υπηρεσίες που δημιουργούν
εργασιακή σχέση
Με τις διατάξεις της §1 του άρθρου 12 του ν. 4172/
2013 ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος, που
αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας
ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
Με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 12 του ν.4172/
2013 ορίζονται περιπτώσεις, για τις οποίες
θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση, και κατά
συνέπεια το εισόδημα, που αποκτάται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων αυτών, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε τις βασικές κατηγορίες εισοδήματος, από μισθωτή εργασία και
συντάξεις:
α) Υπηρεσίες στο πλαίσιο σύμβασης
εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο
β) Υπηρεσίες βάσει σύμβασης, προφορικής ή
έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο
αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας, με
άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα να
ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο και
τον τόπο εκτέλεσης υπηρεσιών
γ) Υπηρεσίες που ρυθμίζονται από τη
νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών
Κατηγορίες
μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών
υπηρεσιών
του Δημοσίου
για τις οποίες,
δ) Υπηρεσίες ως Διευθυντής ή μέλος ΔΣ της
για τους
σκοπούς του εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας.
Κ.Φ.Ε.,
ε) Υπηρεσίες ως δικηγόρος, έναντι πάγιας
υφίσταται
αντιμισθίας για την παροχή νομικών
εργασιακή
υπηρεσιών
σχέση,
σύμφωνα με στ) Υπηρεσίες βάσει έγγραφων
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή
την παρ. 2
του άρθρου 12 συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν
του
ν.4172/2013 υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον
υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω
υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την
εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί
επαγγελματική εγκατάσταση που είναι
διαφορετική από την κατοικία του.

Επισημάνσεις
1) Οι αμοιβές μελών και διαχειριστών Ε.Π.Ε, καθώς
και οι αμοιβές εκπροσώπων Ο.Ε και Ε.Ε, για τις
υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητα
τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας (Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών με αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦA 1064780 EΞ
11.05.2015).
2) Οι αμοιβές μελών ΔΣ και μελών/ διαχειριστών
Ε.Π.Ε, οι οποίες λαμβάνονται από τα καθαρά
κέρδη των εταιρειών, δεν αποτελούν εισόδημα
από μισθωτή εργασία, αλλά φορολογούνται ως
μέρισμα.
Σχόλια-Προβληματισμοί
Όσον αφορά στην περίπτωση στ’ του ανωτέρω
πίνακα, των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, προβληματισμός υπάρχει, εάν ο αντισυμβαλλόμενος υπόχρεος στην υποβολή της βεβαίωσης αποδοχών (δηλαδή τα φυσικά
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ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) έχει υποχρέωση να γνωρίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα αυτά
πληρούν ή όχι τα κριτήρια της στ’ περίπτωσης της
§2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, (σύμφωνα με
την οποία, εισόδημα που αποκτάται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων αυτών, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις).
Στην περίπτωση αυτή, οι τυχόν παροχές σε είδος,
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών τους και κατά συνέπεια να
φορολογηθούν αναλόγως.
Πρόσωπα για τα οποία έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ αφορούν όλα τα φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, εταίρους, μετόχους και συγγενικά τους πρόσωπα), των οποίων τα εισοδήματα, που
αποκτούν από την εργασιακή τους σχέση, φορολογούνται ως εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πρόσωπα,
για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ:
Πρόσωπα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 13 του ν. 4172/2013
Τα πρόσωπα που
συνδέονται με
εργασιακή σχέση
με τον εργοδότη
τους, κατά τα
οριζόμενα στις
περιπτώσεις
α’ – στ’
της § 2 του
άρθρου 12 του
ΚΦΕ

Οι εταίροι ή
μέτοχοι του
νομικού
προσώπου στο
οποίο κατέχουν
μερίδια ή μετοχές.

Τα εξαρτωμένα
ή/και συγγενικά
τους πρόσωπα,
κατά τα οριζόμενα
από τις διατάξεις
του άρθρου
11 του ΚΦΕ και
της περίπτωσης
στ’ του άρθρου 2
του ν.4172/2013.

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ δεν έχουν
εφαρμογή για τρίτα πρόσωπα, που δε συνδέονται
με κανενός είδους εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και λαμβάνουν παροχές σε είδος.
Σχόλια-Προβληματισμοί
1) Σημαντικό είναι να εστιάσουμε στον όρο εξαρτώμενα/συγγενικά πρόσωπα, ο οποίος προϋποθέτει, τόσο οι διοικήσεις των επιχειρήσεων,
όσο και οι εκάστοτε ελεγκτικές αρχές, να εξετάζουν με προσοχή τυχόν περιπτώσεις παροχών
σε είδος, που χορηγούνται σε εξαρτώμενα ή
συγγενικά πρόσωπα των εργαζομένων τους.
2) Για τις παροχές που δίνονται σε τρίτα πρόσωπα
(π.χ παραχώρηση εταιρικού οχήματος) η επιχεί-
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ρηση θα πρέπει να αποδεικνύει με τον προσφορότερο τρόπο την σκοπιμότητα της παροχής αυτής, ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο αμφισβήτησης της έκπτωσης της σχετικής δαπάνης, από
την εκάστοτε ελεγκτική αρχή.
Κατηγορίες παροχών οι οποίες δεν εμπίπτουν
στην έννοια παροχών σε είδος
Ο νομοθέτης, για τις παροχές, που χορηγούν οι
εταιρείες σε εργαζομένους τους, εταίρους, μετόχους
καθώς και τα συγγενικά πρόσωπα αυτών, θέτει ως
βασικό κριτήριο για τον καθορισμό τους, ως παροχές σε είδος, εάν εξυπηρετούν τις ανάγκες της
εταιρείας.
Συγκεκριμένα ορίζει ότι, εάν οι παροχές αυτές εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της
εταιρείας, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας
ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων, τότε στις περιπτώσεις αυτές, δεν
αποτελούν παροχές σε είδος.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4172/2013, από
την έννοια της μισθωτής εργασίας και κατά συνέπεια
των παροχών σε είδος εξαιρούνται:
● Η ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα διαμονής,
σίτισης και κίνησης, που έχουν καταβληθεί από
τον εργαζόμενο για σκοπούς της επιχείρησης,
εφόσον καλύπτονται από. νόμιμα παραστατικά .
● Η αξία των διατακτικών σίτισης ποσού έως 6 €
ανά εργάσιμη ημέρα (132 ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με το έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών
με Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ 14.9.2015).
● Οι παροχές ασήμαντης αξίας και μέχρι του ποσού των 27 € ετησίως. Οτιδήποτε δοθεί στον εργαζόμενο πάνω από αυτό το ποσό (π.χ. δωροεπιταγές) θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
● Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή από τον εργοδότη για λογαριασμό
του εργαζομένου, στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού.
● Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας του, στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμ-

βολαίου μέχρι του ποσού των 1.500 € ετησίως
ανά εργαζόμενο.
Σημείωση: Το όριο των 1.500,00 αφορά αποκλειστικά τον εργαζόμενο και όχι συγγενικά πρόσωπα
αυτού, για τα οποία τυχόν καταβολή για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη ασφαλίστρων
θεωρείται παροχή σε είδος από το πρώτο ευρώ.
Σχόλια-Προβληματισμοί
Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει στις επιχειρήσεις για τις περιπτώσεις καταβολής ασφαλίστρων,
τόσο για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας των εργαζομένων (περ. ια της παρ.1 του
άρθρου 14 του ΚΦΕ), όσο και για συνταξιοδότηση
των εργαζομένων (περ. ι της παρ.1 του άρθρου
14 του ΚΦΕ), εάν στην έννοια του εργαζόμενου περιλαμβάνονται και πρόσωπα τα οποία έχουν εργασιακή σχέση, βάσει του ΚΦΕ (παρ.2 του άρθρου
12 ) όπως για παράδειγμα, μέλη, ΔΣ ή διαχειριστές
που λαμβάνουν αμοιβές, πρόσωπα της περίπτωσης
στ της παρ.2 του άρθρου 12 (εργαζόμενοι με
μπλοκάκι).
Επίσης σημειώνουμε ότι ενώ ο νομοθέτης στην
πρώτη περίπτωση της παραπάνω αναφοράς μας,
ορίζει ως λήπτη της παροχής, το υπαλληλικό προσωπικό, στην δεύτερη περίπτωση αναφέρει ως λήπτη της παροχής γενικά τον εργαζόμενο.
Προσθήκες στο άρθρο 14 με ισχύ από
01/01/2020
Με τις νέες διατάξεις του ΚΦΕ προστέθηκαν στο
άρθρο 14 άλλες τρεις κατηγορίες παροχών, οι οποίες δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία
και συντάξεις. Οι παροχές αυτές είναι η εξής:
● η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων
καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής
μεταφοράς,
● η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km
και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού
έτους, και
● η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που
λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος
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από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και
οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά
από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή
τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους
ανάλογα με την περίπτωση κατ’ αντιστοιχία με το
άρθρο 42A.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1083/08.04.2015 οι
παροχές σε είδος της παρ.1 του άρθρου 13 του
ν.4172/2013, οι οποίες δίνονται στο προσωπικό
μίας επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, που έχει συναφθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.3 της εν λόγω
ΠΟΛ, δε θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους δικαιούχους, δεδομένου ότι αυτές
δίνονται προκειμένου να καλύψουν τις εργασιακές
ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης.
Τέλος η εγκύκλιος ΠΟΛ 1094/2015 σε συνδυασμό
με την Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017, καθόρισε τα κριτήρια βάσει των οποίων ορισμένες κατηγορίες υποτροφιών, χρηματικών βραβείων και
βοηθημάτων - οικονομικών ενισχύσεων δεν αποτελούν παροχές σε είδος και συνεπώς δε φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Κατηγορίες παροχών θεωρούνται παροχές σε
είδος, ανεξαρτήτως του ύψους της παροχής,
βάσει των διατάξεων των § 2 έως 5 του άρθρου
13 του ν. 4172/2013
Ο νομοθέτης ορίζει τέσσερις (4) κατηγορίες παροχών, στις § 2 έως 5 του άρθρου 13 του ΚΦΕ , οι
οποίες διαφοροποιούνται σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες παροχών σε είδος, στο γεγονός
ότι, δεν έχει εφαρμογή η περιοριστική διάταξη,
όπου η συνολική αξία των παροχών σε είδος,
υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά
φορολογικό έτος.
Παρακάτω αναλύουμε τις τέσσερις (4) προαναφερόμενες κατηγορίες παροχών:
1) Παραχώρηση ενός εταιρικού οχήματος, για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός
φορολογικού έτους
Σύμφωνα με την παράγραφο § 2 του άρθρου 13
του ν. 4172/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την §2 του άρθρου 4 του ν.4646/2019, καθώς και
με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1045/2017,
ορίζεται, ότι η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσι-
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κό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής
Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι
μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω
πρόσωπα.

- Σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για

χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (νέα
πρόσληψη, αποχώρηση εργαζόμενου κτλ.), η
αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με
το χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής του. Η διάρκεια χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου από εργαζόμενο, για διάστημα άνω των 15
ημερολογιακών ημερών λογίζεται ως μήνας.

- Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν
επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.
Συνεπώς, εάν ένα όχημα έχει παραχωρηθεί ταυτόχρονα σε δύο υπαλλήλους/ εταίρους/μετόχους
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εντός του έτους,
τότε το ποσό της παροχής που προκύπτει θα
συμπεριληφθεί στις αποδοχές κάθε ενός ξεχωριστά, χωρίς να γίνει επιμερισμός αυτού.

- Η αξία της παροχής σε είδος μειώνεται από το

τρίτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος και μετά (παλαιότητα που προκύπτει από την άδεια
κυκλοφορίας του διεθνώς) και σύμφωνα με την
κλίμακα που ορίζει η διάταξη.
Τα οχήματα με ημερομηνία κυκλοφορίας έως και
2 έτη πριν από το κρινόμενο έτος δεν θα έχουν
καμία μείωση στο ποσό της παροχής σε είδος,
π.χ. αν το έτος κυκλοφορίας είναι το 2017, τότε
μέχρι και το φορολογικό έτος 2019 (για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν το 2020) δεν θα υπάρξει μείωση.
Συνεπώς, για να υπάρξει μείωση της παροχής
λόγω παλαιότητας, τα έτη κυκλοφορίας θα
πρέπει να είναι συμπληρωμένα και δε λαμβάνονται υπόψη ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ
αυτών (π.χ. μήνες).

Κλίμακα υπολογισμού της παροχής
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κλίμακα
υπολογισμού της παροχής από παραχώρηση εταιρικού οχήματος, όπως έχει οριστεί στην §2 του άρ-
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θρου 4 του ν.4646/2019 και σε αντικατάσταση της
§1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ποσοστό επί
Μείωση της αξίας βάσει
της Λιανικής
παλαιότητας
Τιμής
άνω
Πώλησης προ
0-2
3-5
6-9
τα 10
Φόρων
έτη
έτη
έτη
έτη
(ΛΤΠΦ)
0,00-14.000,00
4%
από 14.001,00
20%
έως 17.000,00
από 17.001,00
33%
έως 20.000,00
0%
10% 25% 50%
από 20.001,00
35%
έως 25.000,00
από 25.001,00
37%
έως 30.000,00
από 30.001,00
20%
και άνω
Λιανική Τιμή
Πώλησης
οχήματος,
προ Φόρων
(ΛΤΠΦ)

Με βάση την οριζόμενη κλίμακα από την §2 του άρθρου 4 του ν.4646/2019, η αξία της παραχώρησης
ενός οχήματος υπολογίζεται κλιμακωτά και όχι ως
ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ, όπως ίσχυε με
τις προηγούμενες διατάξεις, ξεκινώντας από το
πρώτο κλιμάκιο με ΛΤΠΦ οχήματος έως 14.000
ευρώ και καταλήγοντας στην ανώτερη κλίμακα με
ΛΤΠΦ από 30.001 ευρώ και άνω.
Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων
Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματος κατά τύπο,
παραλλαγή και έκδοση αυτού, είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους
στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού
(EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που
χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους.
Σε περίπτωση που ο επίσημος αντιπρόσωπος/διανομέας δεν δύναται να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία,
προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί.
Εξαίρεση παραχώρησης οχημάτων
από την έννοια της παροχή σε είδος
Σύμφωνα με την §2 του άρθρου 4 του ν.4646/
2019, από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα
οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για
επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ. Αυτό

σημαίνει ότι πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα και
οι δύο προϋποθέσεις για να ισχύει η εξαίρεση.
Διευκρινίζεται ότι η χρήση ενός οχήματος
για επαγγελματικούς σκοπούς αφορά τις εξής
περιπτώσεις:
α)

Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις
σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία
απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα
αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.
Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί
παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των οχημάτων που
παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές
πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά
στελέχη),

β)

Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,

γ)

Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ.
mini-bus),

δ)

Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις
(π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά
καλεσμένων ή πελατών τους,

ε)

Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις
επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων
προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,

στ) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις
επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την
εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την
μεταφορά VIPS ή προσωπικού.
Συνεπώς, αν ένα όχημα εκ των ανωτέρω περιπτώσεων α' έως στ', έχει παραχωρηθεί για χρήση σε
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο επιχείρησης αλλά
έχει ΛΤΠΦ άνω των 17.000 ευρώ, τότε δεν θα
υφίσταται καμία απαλλαγή.
Αλλαγές που επήλθαν με τις νέες διατάξεις και
ισχύουν από 01/01/2020
1) Για οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά
για επαγγελματικούς σκοπούς το όριο της
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Λιανικής Τιμής Πώλησης προ Φόρων, αυξήθηκε από 12.000,00 σε 17.000,00 ευρώ, όριο
για το οποίο δεν έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του
Ν.4172/2013.
2) Με βάση την οριζόμενη κλίμακα στην παρ. 2 του
άρθρου 13 του Ν.4172/2013,όπως τροποποιήθηκε με την § 2 του άρθρου 4 του ν.4646/2019, η
αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται κλιμακωτά και όχι ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ, όπως ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.
Αλλαγές που επήλθαν με τις τελευταίες διατάξεις
της § 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 και
εξακολουθούν να ισχύουν με τις διατάξεις της
§ 2 του άρθρου 4 του ν.4646/2019.
α) Η αξία παραχώρησης ενός οχήματος, δεν προκύπτει πλέον από τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται και καταχωρεί στα βιβλία της η επιχείρηση
που κατέχει ή μισθώνει το όχημα αλλά από την Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων του οχήματος,
μειωμένη με συντελεστές παλαιότητας.
β) Καταργείται η δυνατότητα η αξία παραχώρησης
οχήματος, να επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός
πρόσωπα.
γ) Οι νέες διατάξεις εστιάζουν πρωτίστως στην αξία
του οχήματος που παρέχεται από τις επιχειρήσεις
στους εργαζόμενους ή μετόχους και δευτερευόντως
στον σκοπό χρησιμοποίησης τους.
Συγκεκριμένα, ενώ οι προηγούμενες διατάξεις (ΠΟΛ
1219/2014) εξαιρούσαν ανεξάρτητα από της αξίας
τους, τα οχήματα τα οποία παραχωρούνταν σε
πρόσωπα των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη
(π.χ πωλητές -tool cars) και χρησιμοποιούνταν,
για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη,
με τις νέες διατάξεις, η αξία των οχημάτων αυτών,
τα οποία παραχωρούνται ονομαστικά, σε εργαζόμενους, για να εξαιρεθεί από την έννοια παροχή
σε είδος, θα πρέπει να είναι μικρότερη των
17.000,00.
Ωστόσο με το έγγραφο της η ΑΑΔΕ (ΔΕΑΦ 1017521
ΕΞ 2018) διευκρινίστηκε ότι κοινόχρηστα οχήματα, ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών, τα οποία δεν
έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο ή
ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την
επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ
περιτροπής από το προσωπικό της, ως ανα-
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γκαίο μέσο για τη διεκπεραίωση της εργασίας
που του έχει ανατεθεί, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013,
δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα δεν έχουν παραχωρηθεί από την εργοδότρια επιχείρηση και ως εκ
τούτου δεν συνιστούν για τον εργαζόμενο παροχή
σε είδος.
Επισημαίνεται ότι έγκειται στην εκάστοτε εργοδότρια
επιχείρηση να αποδείξει, με κάθε πρόσφορο μέσο
(π.χ. βιβλίο κίνησης, παραμονή κατά κανόνα
του οχήματος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μετά το πέρας του ωραρίου, μη κατονομαζόμενοι χρήστες, κλπ) σε ενδεχόμενο φορολογικό
έλεγχο εάν ένα όχημα από τα αναφερόμενα πιο πάνω έχει παραχωρηθεί ή όχι. Σε αντίθετη περίπτωση,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν.4172/2013, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί με
την ΠΟΛ.1045/2017 εγκύκλιο.
δ) Η παροχή σε είδος η οποία σύμφωνα με την
ΠΟΛ 1045/2017 από 01.01.2016 υπολογίζεται με
βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν και όχι ως ποσοστό επί του πραγματικού κόστους του οχήματος,
δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της
πραγματικής δαπάνης του οχήματος για την
παραχωρούσα επιχείρηση αλλά μόνο για τον
υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος για τον
χρήστη του.
Οι πραγματικές δαπάνες της επιχείρησης, που αφορούν στο κόστος του οχήματος και περιλαμβάνουν
αποσβέσεις, κόστη επισκευής και συντήρησης, τέλη
κυκλοφορίας, καύσιμα, διόδια καθώς και το σχετικό
κόστος σε περίπτωση μίσθωσης ή χρηματοοικονομικής μίσθωσης, κλπ. εκπίπτουν στο σύνολό τους
(100%) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του
ν.4172/2013 (προϋποθέσεις περιπτώσεων α', β', και
γ') και τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στην
ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, κατά περίπτωση.
Σχόλιο:
Ερμηνεύοντας τις ανωτέρω παραγράφους της ΠΟΛ
1045/2017, συμπεραίνουμε ότι παύει να ισχύει η
διάταξη της παρ. ιβ της ΠΟΛ.1113/03.06.2015,
σύμφωνα με την οποία, για λόγους αποφυγής διπλής φορολόγησης ενός εισοδήματος, προσωπική καταναλωτική δαπάνη από παραχώρηση εταιρικού οχήματος, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος θεωρείται ότι πραγματοποιείται
προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22
περ. α') και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας εφό-
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σον κάλυπτε τα άλλα δύο κριτήρια (β και γ του άρθρου 22).

** Το ποσό ευρώ 9.750,00 προέκυψε κλιμακωτά ως
εξής:

Παρακάτω παραθέτουμε παράδειγμα παραχώρησης εταιρικών αυτοκινήτων με ισχύ από
01/01/2020.
Παράδειγμα:

Λιανική Τιμή Πώλησης Ποσοστό επί Αξία παραχώρησης
(προ φόρων)
της ΛΤΠΦ
του οχήματος
14.000,00
4%
560,00
3.000,00
20%
600,00
3.000,00
33%
990,00
5.000,00
35%
1.750,00
5.000,00
37%
1.850,00
20.000,00
20%
4.000,00
50.000,00
9.750,00

Μια επιχείρηση στο φορολογικό έτος 2020 διαθέτει
4 εταιρικά αυτοκίνητα, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του προσωπικού και των μετόχων της.
-

το πρώτο αυτοκίνητο (ΕΧ1) το οποίο έχει ΛΤΠΦ
20.000,00, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το
έτος 2017 και τρία (3) έτη παλαιότητας χρησιμοποιείται από τον Διευθυντή Πωλήσεων και μέλος Δ.Σ της εταιρείας

-

το δεύτερο αυτοκίνητο (ΕΧ2) το οποίο έχει ΛΤΠΦ
11.000,00, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας
2012 και οκτώ (8) έτη παλαιότητας χρησιμοποιείται από τη σύζυγο του ανωτέρω Μέλους ΔΣ
της εταιρείας

-

το τρίτο αυτοκίνητο (ΕΧ3) το οποίο έχει ΛΤΠΦ
13.000,00, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας
2019 και ένα (1) έτος παλαιότητας χρησιμοποιείται από έναν πωλητή της εταιρείας

-

το τέταρτο αυτοκίνητο (ΕΧ4) το οποίο έχει ΛΤΠΦ
50.000,00, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας
2007 και δεκατέσσερα (13) έτη παλαιότητας
χρησιμοποιείται από δύο Μέτοχους της εταιρείας

Οι αξίες παραχώρησης οχημάτων, όπως προκύπτουν από τους αντίστοιχα ποσοστά επί των ΛΤΠΦ
μειωμένες με τα αντίστοιχα ποσοστά ανάλογα με τα
έτη παλαιότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:

ΕΧ1
ΕΧ2
ΕΧ3
ΕΧ4

Λιανική
Αξία
Τιμή
Ποσοστό παραχώΠώλησης επί της ρησης του
(προ
ΛΤΠΦ
οχήματος
φόρων)
(α)
20.000,00 4%-33% 2.150,00 *
11.000,00
4%
440,00
13.000,00
0%
0,00
50.000,00 4%-37% 9.750,00 **

Έτη, ποσοστά
/ποσά μείωσης
λόγω παλαιότητας
(β)
3 10%
(215,00)
8 25%
(110,00)
1 0%
0,00
13 50% (4.875,00)

Τελική αξία
παραχώρησης
που θα δοθεί
ως Παροχή σε
είδος (α)-(β)
1.935,00
330,00
0,00
4.875,00

* Το ποσό ευρώ 2.150,00 προέκυψε κλιμακωτά ως
εξής:
Λιανική Τιμή Πώλησης Ποσοστό επί Αξία παραχώρησης
(προ φόρων)
της ΛΤΠΦ
του οχήματος
14.000,00
4%
560,00
3.000,00
20%
600,00
3.000,00
33%
990,00
20.000,00
2.150,00

Ο εκκαθαριστής της μισθοδοσίας, θα πρέπει να συμπεριλάβει τα ανωτέρω ποσά στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία των
ανωτέρω προσώπων
Σχόλια:
● Στην περίπτωση του μέλους ΔΣ, θα λάβει εισόδημα από παροχή σε είδος ποσό ευρώ 1.935,00
αρχικά λόγω της ιδιότητας του, παρότι η αξία
παραχώρησης οχήματος είναι μικρότερη των
17.000,00 και επίσης, λόγω του ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις της του άρθρου 13 του 4172/2013
(ΠΟΛ.1219/2014) παροχή σε είδος λαμβάνουν
και τα συγγενικά πρόσωπα των εργαζομένων,
εταίρων ή μετόχων, όπως αυτά ορίζονται στη
περίπτωση στ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013,
δηλαδή σύζυγοι και ανιόντες/κατιόντες. Σημειώνουμε ότι με τις προηγούμενες διατάξεις το εισόδημα ανερχόταν σε 2.520,00.
● Στην περίπτωση του πωλητή, ενώ με τις προηγούμενες διατάξεις προέκυπτε εισόδημα από
παροχή σε είδος, ποσό ευρώ 520,00, με τις νέες
διατάξεις δε θα λάβει παροχή σε είδος, επειδή η
αξία του αυτοκινήτου που του έχει παραχωρηθεί,
ήτοι ευρώ 13.000,00 είναι μικρότερη των ευρώ
17.000,00, ποσό ως το οποίο παρέχεται απαλλαγή
● Στην περίπτωση των δύο μετόχων, το εισόδημα
από παροχή σε είδος που θα λάβει ποσό κάθε
μέτοχος είναι ευρώ 4.875,00 έκαστος. Σημειώνουμε ότι με τις προηγούμενες διατάξεις το εισόδημα για κάθε μέτοχο ανερχόταν σε 5.500,00
έκαστος.
2) Παραχώρηση σε είδος με τη μορφή δανείου
Με την § 3 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι σε περίπτωση χορήγησης δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ανεξάρτητα αν περιβάλλεται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας είτε όχι, το
ύψος της παροχής συνίσταται στη διαφορά που
προκύπτει μεταξύ των τόκων, τους οποίους θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογια-
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κού μήνα, κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το
επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
κατά τον ίδιο μήνα, και των τόκων, που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα, ανεξαρτήτως εάν έχει συναφθεί
σχετική έγγραφη συμφωνία ή όχι.
Τα ανωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
Πρόσωπα Εργαζόμενος
που αφορά Εταίρος
η διάταξη Μέτοχος
προσδιορίζεται ανά φορολογικό έτος και
υπολογίζεται κατά την ημερομηνία κτήσης του
δανείου
αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων που
θα κατέβαλε ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος
στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον
Η ωφέλεια
οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο
από την
υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο
παροχή
αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού
δανείου
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, (σχετική η ΠΟΛ.1034/30.1.2014
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών) κατά
τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε
ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω
ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση αυτή, δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που είχαν καταβληθεί ή πιστωθεί στα υπόψη
πρόσωπα (εργαζόμενους, εταίρους, μετόχους κ.λπ.)
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, (δηλαδή έως 31.12.2013) ανεξαρτήτως του αν τα
υπόψη ποσά έχουν καταβληθεί ως δάνεια με έγγραφη συμφωνία ή άνευ αυτής ή ως προκαταβολές
μισθών.
Αλλαγές που επήλθαν με τις νέες διατάξεις και
ισχύουν από 01/01/2020
1)

Καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία
απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη σύναψη
δανείου ήταν να έχει γίνει έγγραφή συμφωνία,
όπου στην αντίθετη περίπτωσης μη ύπαρξης
αυτής, ο φορολογούμενος θα λάμβανε ως
εισόδημα το σύνολο του δανείου.

2) Διαγράφηκε το εδάφιο σύμφωνα με την οποία
προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών
θεωρείται δάνειο.
Σημαντικά σχόλια
Από την ερμηνεία της διάταξης, περί παροχής δανείου προκύπτουν τα εξής:
 Ως μέσο επιτόκιο αγοράς, για την εφαρμογή της
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/
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2013, λαμβάνεται το επιτόκιο των τραπεζικών
δανείων σε ευρώ προς ιδιώτες, με τη μεθοδολογία που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ανά μήνα, ανά κατηγορία και ανά υποκατηγορία δανείου.
 Το μέσο επιτόκιο αγοράς, θα είναι το οριζόμενο
της κατηγορίας δανείου σταθερά ίδιο, για όλη τη
διάρκεια του δανείου, κατά τον μήνα που ελήφθη
η παροχή (και όχι τον μήνα που συνάφθηκε η
σύμβαση δανείου).
Για κάθε χρηματική διευκόλυνση που δίνεται σε
εργαζόμενο, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει
να αποδεικνύεται, ότι δεν αποτελεί δάνειο αλλά
προκαταβολή μισθού και κατά συνέπεια να μην
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της §3 του άρθρου
13 του ν.4172/2013. Με τη στενή έννοια του
όρου η προκαταβολή μισθού μήνα δεν συνιστά
δάνειο και δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου,
εφόσον συμψηφίζονται εφάπαξ, με τις αποδοχές
του επόμενου μήνα.
 Η προφορική συμφωνία σύναψης δανείου αυξάνει αυτομάτως το βάρος της απόδειξης από τον
φορολογούμενο, των συμφωνημένων όρων δανεισμού, όπως για παράδειγμα το επιτόκιο δανεισμού, τον σκοπό δανείου ή το διάστημα αποπληρωμής του δανείου.
Επισημάνσεις
1) Όλα τα άληκτα δάνεια που έχουν ληφθεί από
01.01.2014, θα πρέπει να παρακολουθούνται σε
κάθε διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται οι
αναλογούντες τόκοι.
2) Σε κάθε σύμβαση δανείου θα πρέπει να αναγράφεται ο συγκεκριμένος σκοπός χορήγησης
του, ώστε οι τόκοι να υπολογιστούν με το επιτόκιο της συγκεκριμένης κατηγορίας, διαφορετικά
ως επιτόκιο λαμβάνεται το επιτόκιο που ορίζει η
Τράπεζα της Ελλάδας για τις υπεραναλήψεις
από τρεχούμενους λογαριασμούς για τον μήνα
κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή.
Παρακάτω παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα:
Παράδειγμα 1
Μία επιχείρηση χορηγεί με έγγραφη σύμβαση τον
μήνα Φεβρουάριο του 2016 σε μέτοχο της δάνειο
με τη μορφή υπερανάληψης από τρεχούμενο
λογαριασμό ποσού 300.000,00 €, με συμβατικό
επιτόκιο 5%. Το μέσο επιτόκιο αγοράς που καθορίζεται με τη μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος,
για την κατηγορία “Δάνεια με τη μορφή υπερανάλη-
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ψης από τρεχούμενο λογαριασμό” για τον μήνα Φεβρουάριο του 2016, είναι 10,73%.
Η κίνηση του σχετικού δανείου εμφανίζει την παρακάτω κίνηση μέσα στο έτος 2016:
Ημερομηνία
χορήγησης
δανείου

Ποσό
δανείου

Ποσό
Υπόλοιπο
επιστροφής
δανείου
δανείου

Επιτόκιο/
Μέσο επιτόκιο αγοράς
ποσό τόκων
με τη μεθοδολογία της
βάσει
Τράπεζας της
σύμβασης
Ελλάδος/ποσό τόκων
δανείου

01/02/2016 300.000,00
300.000,00
31/03/2016
(70.000,00) 230.000,00
5% 8.000,00 10,73%
31/07/2016
(150,000,00 80.000,00
31/12/2016
- 80.000,00

των από μισθωτή εργασία του συγκεκριμένου εργαζομένου για το φορολογικό έτος 2019, τη διαφορά
τόκων (4.287,97–1.585,44) 2.702,42, η οποία και
θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτή εργασία
και φορολογείται ανάλογα.
Ο υπολογισμός των ποσών των τόκων προέκυψε
ως εξής:
Ποσό τόκων
Ημερομηνία
συμβατικοί επιτόκιο βάσει μέσου
συμβατικό
ημέρες
χορήγησης/ Υπόλοιπο
τόκοι
τράπεζας επιτοκίου
επιτόκιο διακράτησης
υπολοίπου δανείου (α)
(α)*(β)*(γ)/ Ελλάδος
αγοράς
(β)
δανείου (γ)
δανείου
360
(β')
(α)*(β')*(γ)/
360
01/01/2019 50.000,00
4%
120
666,67 10,81%
1.801,67
30/04/2019
40.000,00
4%
92
408,88 10,81%
1.105,02
31/07/2019
30.000,00
4%
153
510,00 10,81%
1,378,28
31/12/2019 ΣΥΝΟΛΑ
365
1.585,55
4.284,97

17.078,57

Ο εκκαθαριστής της μισθοδοσίας, θα πρέπει να συμπεριλάβει στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία του συγκεκριμένου μετόχου, για το φορολογικό έτος 2020, τη διαφορά
τόκων (17.078,57–8.000,00) 9.078,57, η οποία και
θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτή εργασία
και φορολογείται ανάλογα.

Επεξηγηματικά σχόλια:
-

Το επιτόκιο που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της παροχής σε είδος, είναι αυτό κατά
τον μήνα χορήγησης δανείου, όπου στα παραδείγματα μας είναι 10,73 % τον μήνα Φεβρουάριο 2016 και 10,81% τον μήνα Ιανουάριο 2019
αντίστοιχα (βάσει μεθοδολογίας της Τράπεζας
Ελλάδος).

-

Η βάση υπολογισμού των τόκων είναι αντίστοιχα
το υπολειπόμενο ποσό δανείου, όπως αυτό κυμαίνεται μέσα στη χρήση.

-

Η περίοδος υπολογισμού των τόκων είναι το
πραγματικό χρονικό διάστημα της παροχής
και στα παραδείγματα μας 11 μήνες ή 329 ημέρες για το πρώτο παράδειγμα και 12 μήνες ή 365
ημέρες για το δεύτερο (σύνηθες είναι ο υπολογισμός να γίνεται σε αριθμό ημερών, με ετήσια
βάση 360 ημέρες).

Ο υπολογισμός των ποσών των τόκων προέκυψε
ως εξής:
Ποσό
τόκων
Ημερομηνία
ημέρες
επιτόκιο
Υπόλοιπο συμβατικό
συμβατικοί
βάσει μέσου
χορήγησης/
διακράτηση
τράπεζας
δανείου
επιτόκιο
τόκοι
επιτοκίου
υπολοίπου
ς δανείου
Ελλάδος
(α)
(β)
(α)*(β)*(γ)/360
αγοράς
δανείου
(γ)
(β')
(α)*(β')*(γ)/
360
01/02/2016 300.000,00
5%
59
2.500,00 10,73%
5.275,58
31/03/2016 230.000,00
5%
120
3.833,33 10,73%
8.226,33
31/07/2016 80.000,00
5%
150
1.666,67 10,73%
3.576,66
31/12/2016 ΣΥΝΟΛΑ
329
8.000,00
17.078,57

Παράδειγμα 2
Μία επιχείρηση χορηγεί με έγγραφη σύμβαση τον
μήνα Ιανουάριο του 2019 εργαζόμενο της δάνειο με
τη μορφή υπερανάληψης από τρεχούμενο λογαριασμό ποσού 50.000,00 €, με συμβατικό επιτόκιο 4%. Το μέσο επιτόκιο αγοράς που καθορίζεται
με τη μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος, για
την κατηγορία “Δάνεια με τη μορφή υπερανάληψης
από τρεχούμενο λογαριασμό” για τον μήνα Ιανουάριο του 2019, είναι 10,81%.
Έστω ότι ο λογαριασμός του ανωτέρω δανείου παρουσιάζει την παρακάτω κίνηση:
Ημερομηνία
Ποσό
Επιτόκιο/ποσό
Ποσό
Υπόλοιπο
χορήγησης
επιστροφής
τόκων βάσει
δανείου
δανείου
δανείου
δανείου
σύμβασης δανείου
01/01/2019 50.000,00
31/04/2019
(10.000,00)
31/07/2019
(10.000,00)
31/12/2019
-

50.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00

4%

1.585,55

Μέσο επιτόκιο
αγοράς με τη
μεθοδολογία της
Τράπεζας της
Ελλάδος/ποσό
τόκων
10,81%

4.287,97

Ο εκκαθαριστής της μισθοδοσίας, θα πρέπει να συμπεριλάβει στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημά-

Επισημάνσεις
1) Στην περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία δανείου, ο φορολογούμενος θα πρέπει
σε οποιοδήποτε μελλοντικό έλεγχο, να αποδεικνύει τους ακριβείς όρους σύναψης δανείου π.χ
επιτόκιο, σκοπός δανείου.
2) Στην περίπτωση που στην έγγραφη ή προφορική συμφωνία δανείου αναφέρεται επιτόκιο
δανείου ίδιο με αυτό του Πίνακα της Τράπεζας
Ελλάδος (στα παραδείγματα μας 10,73% και
10,81% αντίστοιχα) το ποσό των τόκων με το
οποίο επιβαρύνεται ο μέτοχος και έχει εγγράψει
ως απαίτηση στα βιβλία της η εταιρεία, δε θα
συμπεριληφθεί στη βεβαίωση αποδοχών, ως
εισόδημα από παροχή σε είδος.
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Σχόλια-Προβληματισμοί
Συχνά στην πράξη οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί
μετόχων, εταίρων των επιχειρήσεων εμφανίζουν
έντονη κίνηση κατά τη διάρκεια των χρήσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις προκειμένου να
αποφύγουν να συνάψουν ξεχωριστές συμβάσεις
δανείου (προφορικές ή έγγραφες), για κάθε ποσό
ανάληψης που γίνεται μέσα στη χρήση, συνηθίζουν
να συμπεριλαμβάνουν το συνολικό ποσό ανάληψης
σε μία σύμβαση, το οποίο χορηγείται, είτε εφάπαξ,
είτε τμηματικά κατά τη διάρκεια του δανείου.
Επισημαίνουμε ότι κατά τον υπολογισμό των τόκων,
το επιτόκιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτό του
μήνα που έγινε η κάθε ανάληψη και όχι το επιτόκιο
του μήνα που έγινε η σύμβαση.
3) Η ωφέλεια που λαμβάνεται με τη μορφή
δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης
μετοχών.
Με την § 4 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι παροχή σε είδος είναι και η ωφέλεια που
λαμβάνει εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, εφόσον οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση
του δικαιώματος προαίρεσης μεταβιβαστούν πριν
από τη συμπλήρωση κατ' αντιστοιχία του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο άρθρο 42 Α και συγκεκριμένα είκοσι τέσσερις (24) μήνες για μετοχές
εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή τριάντα έξι (36) μήνες για μετοχές μη εισηγμένες υπό ειδικότερους
όρους, οι οποίοι αναφέρονται στο σχετικό άρθρο.
Τα ανωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
Πρόσωπα
-Εργαζόμενος
που αφορά η -Εταίρος
διάταξη
-Μέτοχος
Η αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το
χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης
ή μεταβίβασής του και όχι κατά το χρόνο
χορήγησης αυτών. Επομένως, ως εισόδημα
από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται η ωφέλεια
που αποκτάται κατά το χρόνο άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης ανεξάρτητα από το
γεγονός του εάν υφίσταται ή όχι η εργασιακή
σχέση του δικαιούχου της ωφέλειας κατά το
Αξία που
χρόνο αυτό.
λαμβάνεται
Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η
τιμή κλεισίματος της μετοχής στο
χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή
διάθεσης του δικαιώματος. Η αγοραία αξία
άσκησης δικαιώματος για τις μετοχές των μη
εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή πώλησης
μειωμένη κατά την τιμή κτήσης, η οποία
προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 42.
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Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τα δικαιώματα που
ασκούνται από την έναρξη ισχύος της (δηλαδή από
την 1η Ιανουαρίου 2014) ανεξαρτήτως του πότε
είχε χορηγηθεί το εν λόγω δικαίωμα και επίσης καταλαμβάνει και δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης
μετοχών που διαπραγματεύονται και σε αλλοδαπά
χρηματιστήρια.
Αλλαγές που επήλθαν με τις νέες διατάξεις και
ισχύουν από 01/01/2020
1) Εξομοιώνεται το πλαίσιο φορολογίας για τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών
(stock options) εισηγμένων και μη εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο εταιρειών.
2) Τίθεται χρονικό περιθώριο μεταβίβασης των τίτλων που αποκτώνται από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (άρθρο 42Α του ΚΦΕ) ανάλογα
με το οποίο, το εισόδημα που θα προκύψει για
τον δικαιούχο θα φορολογηθεί, είτε ως μισθωτή
εργασία, είτε ως υπεραξία.
Παράδειγμα:
Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΛΦΑ ΑΕ» εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών αποφασίζει στην Τακτική
Γενική Συνέλευση της 30/6/2020, τη δημιουργία ενός
προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων απόκτησης
μετοχών με παράλληλη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η αντιστοιχία είναι 1 μετοχή για κάθε δικαίωμα και η απόφαση προβλέπει τη διάθεση μέχρι
και 2.000 δικαιωμάτων για κάθε εργαζόμενο, με
αξία 3 ευρώ ανά δικαίωμα / μετοχή.
Ένας από τους δικαιούχους αποφασίζει να ασκήσει
το δικαίωμα προαίρεσης (και για τις 2.000 μετοχές)
καταβάλλοντας το ποσό των (2.000 * 3 €) 6.000,00
€ στις 31/10/2020. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής
στο Χ.Α., κατά την ημέρα άσκησης του δικαιώματος,
είναι 8,00 €. Η ωφέλεια που αποκτά ο εργαζόμενος
είναι:
Αριθμός
μετοχών
2.000,00

Τιμή
Συνολικό
κλεισίματος ποσό που θα
στο Χ.Α.
έπρεπε να
στις
καταβληθεί
31/10/2020
(α)
8,00
16.000,00

Τιμή
καταβολής
ανά μετοχή

Συνολικό
ποσό
καταβολής
(β)

Συνολική
ωφέλεια
(α)-(β)

3,00

6.000,00

10.000,00

Στην περίπτωση που οι τίτλοι που αποκτώνται μεταβιβαστούν εντός διαστήματος 24 μηνών, τότε το
εισόδημα που έχει προκύψει θα φορολογηθεί ως
εισόδημα από μισθωτή εργασίας και κατά συνέπεια
ο εκκαθαριστής της μισθοδοσίας, θα πρέπει να συμπεριλάβει στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία του συγκεκριμένου μετόχου το ποσό των 10.000,00 € ενώ στην αντίθετη
περίπτωση θα φορολογηθεί ως υπεραξία σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ.
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4) Παροχή σε είδος είναι και η αγοραία αξία από
την παραχώρηση κατοικίας
Με την § 5 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος είναι και η αγοραία αξία από
την παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα εντός του φορολογικού έτους.
Τα ανωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
-Εργαζόμενος
-Εταίρος
-Μέτοχος
Η παροχή αυτή αποτιμάται στο ποσό του
μισθώματος που καταβάλλεται απευθείας από
τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της
παραχωρούμενης κατοικίας, για
Δαπάνες που
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός
λαμβάνονται
φορολογικού έτους, ενώ στην περίπτωση
υπόψη για τον
που η προς παραχώρηση κατοικία ανήκει στον
υπολογισμό
εργοδότη, η παροχή σε είδος αποτιμάται σε
ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του
ακινήτου(§ 5 του άρθρου 13 του
ν.4172/2013).
Η ανωτέρω διάταξη δεν καταλαμβάνει τις κάτωθι
περιπτώσεις:
α) Την παροχή καταλύματος από το Δημόσιο και φορείς του
Δημοσίου σε υπηρετούντες σε αυτό (π.χ. σε ένστολους),
δεδομένου ότι η μετακίνησή τους αποτελεί εκ του νόμου
υποχρέωση.
β) Την παροχή καταλύματος (οικίας) σε εργαζόμενους, εταίρους
ή μετόχους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησής αυτών σε
υποκαταστήματα ή εργοτάξια ή λοιπές επαγγελματικές
εγκαταστάσεις του εργοδότη στα πλαίσια της εργασίας τους
(ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση όπου ο εργοδότης διατηρεί
οικία εκτός της έδρας της επιχείρησής του για τις ανάγκες
προσωρινής διαμονής - π.χ. μία εβδομάδα, ένας μήνας, των
εργαζομένων που χρειάζεται να μεταβούν προσωρινά εκτός
έδρας για τις ανάγκες της επιχείρησης του εργοδότη).
Πρόσωπα
που αφορά

Σχόλια-Προβληματισμοί
Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει, σε αρκετούς
κλάδους επιχειρήσεων (Κατασκευαστικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων), που για τις ανάγκες
της ομαλής λειτουργίας τους, σε πολλές περιπτώσεις, μισθώνουν καταλύματα για τους εργαζομένους
τους, για το πως θα αντιμετωπίσουν την παραχώρηση αυτή, δηλαδή εάν θα πρέπει να τις συμπεριλάβουν στις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και να φορολογηθούν αναλόγως.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις στον Κατασκευαστικό
Κλάδο, συχνά μισθώνουν καταλύματα σε εργαζομέ-

νους τους προς επίβλεψη τεχνικών έργων τα οποία
λαμβάνουν χώρα, εκτός της έδρας τους, για ολόκληρη τη διάρκεια ολοκλήρωσης τους. Επίσης οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μισθώνουν καταλύματα
για το προσωπικό τους, το οποίο δεν έχει τη μόνιμη
κατοικία του στην έδρα αυτών, για ολόκληρο το διάστημα καλοκαιρινής λειτουργίας τους
Ισχύουσες διατάξεις:
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1219/06.10.2014, εξαιρείται
από την έννοια της παροχής σε είδος, η παραχώρηση κατοικίας σε εργαζομένους μίας επιχείρησης,
για προσωρινή μετακίνηση σε υποκαταστήματα,
εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις της. Για τον
ορισμό πρόσκαιρη μετακίνηση ο νομοθέτης αναφέρει παραδείγματα μίας εβδομάδας ή ενός μηνός, για
εργαζομένους που χρειάζεται να μεταβούν προσωρινά εκτός έδρας για τις ανάγκες της επιχείρησης του εργοδότη.
Κατηγορίες παροχών που θεωρούνται παροχές
σε είδος, κατά το ποσό που υπερβαίνει ετησίως
τα 300,00 ευρώ, βάσει των διατάξεων της § 1 του
άρθρου 13 του ν. 4172/2013
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του
ν.4172/2013 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου,
οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας
εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο
εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η
συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Η ΠΟΛ 1219/06.10.2014 αναφέρει ενδεικτικά έξι (6)
κατηγορίες παροχών σε εργαζόμενους ή συγγενικά
πρόσωπα αυτών.
Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε τις σημαντικότερες
περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζουν περισσότερο
ενδιαφέρον.
1η Περίπτωση
Σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ.1 της ΠΟΛ.1219/
06.10.2014 η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών, για δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης, αλλά
για την κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών που δεν σχετίζονται με το συμφέρον
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της επιχείρησης του εργοδότη ή δεν χρησιμοποιούνται κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές αυτής και το σχετικό κόστος αναλαμβάνει ο
εργοδότης, θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται ως μισθωτή εργασία.
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων:
Η ανωτέρω διάταξη υποχρεώνει, τις διοικήσεις των
επιχειρήσεων να παρακολουθούν το σύνολο των
συναλλαγών που γίνονται μέσω των πιστωτικών
τους καρτών και να διαχωρίζουν, ποιες από αυτές
τις συναλλαγές αφορούν κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών (π.χ δαπάνες σούπερ μάρκετ, ρουχισμού κτλ) ώστε να τις συμπεριλάβουν στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημάτων
από μισθωτή εργασία του εκάστοτε χρήστη, εργαζόμενου ή συγγενικών προσώπων.

ντών, διαχειριστών και μελών διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων» γίνεται δεκτό, ότι η παροχή
της δωρεάν φοίτησης ή της φοίτησης με μειωμένα
δίδακτρα για παιδιά εργαζόμενων, διευθυντών, διαχειριστών ή μελών της διοίκησης εξυπηρετεί τις
ανάγκες της επιχείρησης (ιδιωτικού σχολείου) και
συνεπώς δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του
άρθρου 13 του ν.4172/2013, δεν θεωρείται παροχή
σε είδος και κατά συνέπεια ούτε και εισόδημα από
μισθωτή εργασία για τους δικαιούχους.
Επίσης, η τυχόν έκπτωση που παρέχεται στα δίδακτρα για εργαζόμενους και τα λοιπά στην παρούσα
αναφερόμενα πρόσωπα πέραν αυτής που προβλέπεται από τις συγκεκριμένες τιμολογιακές πολιτικές
που ακολουθεί για αυτούς το ιδιωτικό σχολείο, αποτελεί παροχή σε είδος και συνεπώς και εισόδημα
από μισθωτή εργασία για τους δικαιούχους.

2η Περίπτωση
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων:
Σύμφωνα με την περ. (ε) της παρ.1 της ΠΟΛ.1219/
06.10.2014 θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται ως μισθωτή εργασία το σύνολο των διάφορων
πληρωμών που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους για λογαριασμό των εργαζομένων τους ή των συγγενικών προσώπων αυτών και
αφορούν στην κάλυψη:
-

εξόδων διδάκτρων, βρεφονηπιακών σταθμών,
κ.λπ. των ανωτέρω προσώπων,

-

συνδρομών σε ημερίδες, προγράμματα, σεμινάρια εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή σε περιοδικά και επιμελητήρια,
που δεν αφορούν το αντικείμενο της εργασίας
τους ή το επίπεδο της θέσης που κατέχουν και

-

συνδρομών (σε γυμναστήρια, λέσχες κ.λπ.),
ιατρικών εξόδων τους (π.χ. check-up),

Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται
και το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξαιτίας της δωρεάν φοίτησης ή της φοίτησης με μειωμένα δίδακτρα σε αυτά
των τέκνων τους, με εξαίρεση τις υποτροφίες που
χορηγούνται από τα εν λόγω εκπαιδευτήρια.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.: Δ12
1168638 ΕΞ 2014/18.12.2014 «Φορολογική μεταχείριση της παρεχόμενης μείωσης των διδάκτρων για τα παιδιά των εργαζόμενων, διευθυ-
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Η ανωτέρω διάταξη υποχρεώνει τις διοικήσεις των
επιχειρήσεων, να παρακολουθούν το σύνολο των
συναλλαγών που αφορούν πληρωμές δαπανών,
όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική διάταξη και
οι οποίες γίνονται για λογαριασμό εργαζομένων
τους ή συγγενικών προσώπων αυτών, ώστε να τις
συμπεριλάβουν στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία των προσώπων
αυτών.
3η Περίπτωση
Σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ.1 της ΠΟΛ.
1219/06.10.2014 αποτελεί παροχή σε είδος, η χρήση εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που
γίνεται από τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης κατά το μέρος που
υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης
και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό
του προγράμματος χρήσης χρησιμοποιείται για
προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς
της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων:
Η χρήση συσκευής και εταιρικής σύνδεσης κινητής
τηλεφωνίας από τους εργαζόμενους δε θεωρείται
παροχή σε είδος, εφόσον, ο εργοδότης βεβαιώσει
ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους, ανεξαρτήτως ποσού χρέωσης
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Σχόλια-Προβληματισμοί
1) Όπως ήδη έχουμε σχολιάσει στην εισαγωγή του
άρθρου αυτού, η περίπτωση της § ιβ της ΠΟΛ.
1113/03.06.2015, αναφέρει πως κάθε προσωπική
καταναλωτική δαπάνη η οποία έχει χαρακτηρισθεί,
ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του
ν. 4172/2013 (ΠΟΛ. 1219/2014) και φορολογείται
ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με εξαίρεση
την παροχή που προκύπτει από παραχώρηση εταιρικού οχήματος ΠΟΛ.1045/2017, θεωρείται ότι
πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α') και εκπίπτει ως
έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β' και γ' του άρθρου 22.
Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφέρουμε
τα εξής:

επιχειρηματική δαπάνη). (Άρθρο 23 περ. ιβ ΠΟΛ.
1113/2015).
2) Στην περίπτωση της παροχής χρήσης εταιρικών
συνδέσεων απαιτείται διευκρίνιση για το εάν ένας
εργαζόμενος θα λάβει ως παροχή σε είδος το σύνολο της δαπάνης που προκύπτει από τη χρήση περισσότερων της μιας συσκευής και εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ή μπορεί και σε αυτή την
περίπτωση να βεβαιώσει ο εργοδότης ότι γίνεται για
εταιρικούς σκοπούς.
Είναι φανερό ότι χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να υπάρχει ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των παροχών σε
είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 από τη φορολογική αρχή, αλλά και να ικανοποιείται η αρχή της
ασφάλειας του φορολογούμενου.

α) H ανωτέρω διάταξη δεν έχει αμφίδρομη ισχύ,
δηλαδή δε δίνεται το δικαίωμα στις επιχειρήσεις,
προκειμένου να μην επιβαρύνουν τους εργαζομένους ή μετόχους τους με παροχές σε είδος, να προβαίνουν σε φορολογική αναμόρφωση του συνόλου
των παροχών αυτών στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους και να απαλλάσσουν τα φυσικά πρόσωπα από την επιπλέον φορολόγηση των παροχών
αυτών.
β) Στην περίπτωση που οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες δεν καλύπτουν τα κριτήρια των περιπτώσεων β’ και γ’ του άρθρου 22 του ν. 4172/
2013, δηλαδή αρχικά να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται
κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των
στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση και
επιπλέον να εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα
δικαιολογητικά, τότε το σύνολο των παροχών αυτών θα φορολογηθεί τόσο σε επίπεδο φυσικού
προσώπου (ως παροχή σε είδος) αλλά και σε επίπεδο νομικού προσώπου (ως μη εκπιπτόμενη
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4670/2020 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(e – ΕΦΚΑ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι κυριότερες αλλαγές, που επιφέρει ο Ν. 4670/2020, που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων αλλά και γενικότερες «θεσμικές» αλλαγές, είναι οι εξής: (Δεν
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας παρουσίασης οι αλλαγές σε συνταξιοδοτικά θέματα)
1.

Από 1.3.2020 το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάζεται σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης», και θα αποκαλείται στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται
«Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».
Από την 1.3.2020 επίσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (εντάσσονται και ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος
Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια
έκαστος) . Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί
καθολικός διάδοχος του. (αρθ 1)
Η ιστοσελίδα και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφορικής του ΕΤΕΑΕΠ εξακολουθούν να
λειτουργούν και συνεχίζει η έκδοση ξεχωριστού ειδοποιητηρίου εισφορών για τους μη μισθωτούς,
μέχρι να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες, την ιστοσελίδα και το
ειδοποιητήριο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (αρθ 5)
Η μεταβίβαση της εν γένει περιουσίας του ΕΤΕΑΕΠ προς τον ΕΦΚΑ γίνεται χωρίς την καταβολή
φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων
νομικών προσώπων και ειδικότερα, η μεταβίβαση της κινητής περιουσίας του ΕΤΕΑΕΠ γίνεται χωρίς
την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή την ανάγκη οποιασδήποτε πράξης ή συμβολαίου. (αρθ 6)
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται σε
εξωτερικούς αναδόχους οι υπηρεσίες υποστήριξης τήρησης λογιστικών βιβλίων και κατάρτισης
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (αρθ 6)

2.

Από 1η Ιουλίου 2020 οι ΑΠΔ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από όλους τους υπόχρεους εργοδότες. (αρθ
12, παρ 2)

3.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προ της οριστικής υποβολής της
ΑΠΔ και σε περίπτωση ασυμβατότητας, ενημερώνεται ο εργοδότης για την ανάγκη διόρθωσης και,
εφόσον απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής και
βεβαιώσεις. (αρθ 12, παρ 3)

4.

Οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτου Τέλους (ΠΕΠΤ),οι Πράξεις
Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) και οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ),
που εκδίδονται κατά τον μηχανογραφικό έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών
εισφορών, επιδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ανάρτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., στις οποίες έχουν πρόσβαση με χρήση των προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες. Ως
ημερομηνία γνωστοποίησης των Πράξεων θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης
του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί
εγγράφως. (αρθ 12, παρ 4)
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος
διασταύρωσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ο τύπος των ηλεκτρονικών πράξεων, το
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όργανο που τις υπογράφει, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, ο χρόνος και οι τεχνικές λεπτομέρειες
εφαρμογής του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (αρθ 12, παρ 7)
5.

Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών,
ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την
1η.1.2023 έως 31.12.2024 κατ΄ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του
προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των
ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1η.1.2025 και εφεξής
το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ΄έτος κατά τον δείκτη μεταβολής
μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. (αρθ 23, παρ 2)

6.

Για τους μισθωτούς και εργοδότες γενικά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον
υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος με διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του
ως άνω ποσοστού, το ποσόν των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου
έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’
έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών , που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. (αρθ 34, παρ 2).
Δηλαδή, στις ανωτέρω περιπτώσεις 5 και 6, καθορίζεται ρητά το ανώτατο όριο μηνιαίων
ασφαλιστέων αποδοχών και αποσυνδέεται από τον εκάστοτε κατώτατο βασικό μηνιαίο μισθό
άγαμου μισθωτού.

7.

Αντικαθίσταται το άρθρο 36 του Ν. 4387/2016, που πλέον έχει τίτλο «Καταβολή εισφορών επί
παράλληλης απασχόλησης και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης» και
ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που ασκούνται
παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα:
 Σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας
μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή
απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 (Εισφορές μισθωτών
και εργοδοτών) και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2 του
άρθρου 38 (Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών), όπως ισχύει. Ως προς την εργοδοτική εισφορά
το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη ενώ για τις
εισφορές του εργαζομένου, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, ο υπολογισμός εισφορών
περιορίζεται στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, δηλαδή το ποσό των 6.500,00
ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές, για όσους υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής
ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλονται αντίστοιχα για κάθε μισθωτή απασχόληση οι
εισφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 ή οι εισφορές μισθωτών του
άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στα
άρθρα αυτά.
 Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο
επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλονται με
ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις
προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 39 (εισφορές
αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών) και μία ασφαλιστική εισφορά
υγειονομικής περίθαλψης από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της
παραγράφου 3 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 41 (ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής
περίθαλψης). Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται ο ασφαλισμένος σε καταβολή
εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα, με ελεύθερη
επιλογή του ασφαλισμένου, μία ασφαλιστική εισφορά επικουρικής ασφάλισης από τις
προβλεπόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 97 και μία
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ασφαλιστική εισφορά εφάπαξ παροχής από τις προβλεπόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές
κατηγορίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
 Σε περιπτώσεις μισθωτών, που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο
επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται για τις
εισφορές της κύριας σύνταξης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38
(Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών), ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα
ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και επίσης καταβάλλεται για τις εισφορές της
υγειονομικής περίθαλψης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του
άρθρου 41, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται
στο άρθρο αυτό.
i.

Η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη
του άρθρου 38 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης
ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που
παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του
άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.
Η ανωτέρω εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του
ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του
άρθρου 41 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο
επάγγελμα και της παραγράφου 6 του άρθρου 41 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.
Εάν η συνολική εισφορά κύριας σύνταξης του άρθρου 38, ως μηνιαία εισφορά
μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του
άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο
επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ
καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Εάν η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία
εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου
40 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή
της παραγράφου 6 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται η
διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς κύριας σύνταξης του άρθρου 38 και υγειονομικής
περίθαλψης του άρθρου 41, υπολογίζονται οι συνολικές μηνιαίες εισφορές μισθωτού και
εργοδότη, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές μισθωτού και εργοδότη επί
των δώρων και του επιδόματος αδείας των μισθωτών.

ii.

Ειδικά για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως
αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, η ανωτέρω συνολική μηνιαία
εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 και για υγειονομική
περίθαλψη του άρθρου 41 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται αντιστοίχως και σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις της προηγούμενης περίπτωσης i, του ποσού της εισφοράς της πρώτης
ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 2 του
άρθρου 41. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του
επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Χρήση του ευεργετήματος αυτού
είναι δυνατή μόνο μία φορά.

iii.

Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή
ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική
κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους
μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της
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παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από αυτήν την οποία
υποχρεωτικά υπάγονται σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις i) και ii) της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά του
άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής
κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Στην
περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται επιπλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των
παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 41 αντίστοιχα. Οι μισθωτοί αυτοί έχουν επίσης την
δυνατότητα επιλογής υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας εισφορών επικουρικής
ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.
iv.

Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά
πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο
καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38. (αρθ 32)

 Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν
αιτήσεώς του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α.
καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει. (αρθ 32)
8.

Προστίθεται το Άρθρο 36Α στο Ν. 4387/2016 «Αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης και
τρόπος υπολογισμού της σύνταξης» στην παρ 1 του οποίου ορίζεται: «Χρονικά διαστήματα
παράλληλης ασφάλισης που έχουν διανυθεί έως τις 31.12.2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί
ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.». (αρθ 32)

9.

Μετά από τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση παραγράφων, το διαμορφωμένο άρθρο 38
«Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών» του Ν. 4387/2016, μεταξύ άλλων αναφέρει:
«1. Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται
σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα
έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το ανωτέρω
ποσοστό κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των
εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων από την 1η.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.
Το ανωτέρω ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς καταβάλλεται μειωμένο για τις περιπτώσεις
εργοδοτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως εικοσιπέντε (25) ετών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) και της αρίθμ. Δ.15/Δ΄/3220/72/26.2.2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 681).
(…)
3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά
ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη, διατηρούμενου σε ισχύ του
τεκμηρίου υπέρ της μισθωτής εργασίας της ρύθμισης του άρθρου 2 παράγραφος 1 του α.ν.
1846/1951, για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων:
(…)
γ. Πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου, διευθύνοντος ή
συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, εφόσον συνδέονται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων
επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.
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δ. Πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των
ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι διαχειριστές όλων
των νομικών μορφών των Εταιρειών πλην ΙΚΕ.
Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα
σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι
του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 ημέρες
ασφάλισης κατά μήνα.
Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω
ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα
λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί
του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25.
ε. Μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών
υπολογιζομένων επί της αμοιβής. Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
αγροτικών συνεταιρισμών ή σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω
ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι του βασικού μισθού
μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης
κατά μήνα.
Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω
ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα
λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί
του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25.
(…)». (αρθ 34)
10. Το άρθρο 39 «Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών» του ν.
4387/2016, αντικαθίσταται και από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύπτει ότι αλλάζει το καθεστώς
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς απασχολουμένων και ελευθέρων
επαγγελματιών (οι εισφορές με το προ υπάρχον σύστημα υπολογίζονταν με ποσοστό 20% επί του
μηνιαίου εισοδήματος). Ειδικότερα:
 Θεσπίζονται από 1.1.2020 6 κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών στις οποίες, οι αυτοτελώς
απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α., κατατάσσονται με
ελεύθερη επιλογή. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατηγορία, τόσο αυξάνεται το ποσό των εισφορών. Η
κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική
κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη.
 Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που
υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση
επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε
περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος
από την υποβολή της αίτησης.
 Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία
στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και
καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγορία μέχρι 20 Μαρτίου
2020.
 Από την 1.1.2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών στην οποία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς
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απασχολούμενοι για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς
τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της
ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου, δεν είναι
δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης και μέχρι τις 31.12.2019 δεν υπάγονταν σε
καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω
από την 1η.1.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται της συμπλήρωσης πέντε (5) ετών.
 Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική
κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
 Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που αμείβονται με δελτίο
παροχής υπηρεσιών 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 «εισφορές μισθωτών και εργοδοτών». Αν η υπαγωγή του ασφαλισμένου στη ρύθμιση της
παρούσας παραγράφου αμφισβητείται, μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του
Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία των
αντιρρήσεων, ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 Στην παρ 7 του αρθ 39 ορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω. (αρθ
35)
11. Το Άρθρο 40 «Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ» του ν. 4387/2016, αντικαθίσταται και από τις
διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύπτει ότι αλλάζει το καθεστώς καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Ειδικότερα:
 Θεσπίζονται από 1.1.2020 6 κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών στις οποίες, οι ασφαλισμένοι στο
πρώην ΟΓΑ., κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατηγορία, τόσο
αυξάνεται το ποσό των εισφορών. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο
ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη. Ο
ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που
υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη αυτής
ασφαλιστική κατηγορία. H αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και
ηλεκτρονικά.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε
περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος
από την υποβολή της αίτησης.
Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην
οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και
καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγορία μέχρι 20 Μαρτίου
2020.
 Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική
κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
 Στην παρ 5 του αρθ 40 ορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω. (αρθ
36)
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12. Το Άρθρο 41 «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης» του ν. 4387/2016, αντικαθίσταται και
από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύπτει ότι αλλάζει το καθεστώς καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα:
 Από την 1η.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας, οι αυτοτελώς
απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται σε έξι (6) ασφαλιστικές
κατηγορίες. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών στην οποία κατατάσσονται οι νέοι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι έως και
πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του
ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά.
 Από την 1η.1.2020 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του
πρώην ΟΓΑ προκύπτει από 6 κατηγορίες. (αρθ 37)
13. Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των
μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ)
των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας ( 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και 0,27 πμ στο
ασφάλιστρο του εργαζομένου) και κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του
Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ), που αφορά αποκλειστικά
ασφάλιστρο του εργαζόμενου. (αρθ 48)
14. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εντός δύο (2) ετών από τη έναρξη ισχύος του νόμου, μετά
από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του
eΕ.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισμός ανά κλάδο για την Κύρια ασφάλιση, για την Επικουρική
Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καθορίζονται θέματα υπαγωγής
στην ασφάλιση, υπολογισμού και διαδικασίας χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπαγωγής
στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η
διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα. (αρθ 49)
15. Τα άρθρα 1 – 18 και 50 - 108 τίθενται σε ισχύ από 1.3.2020 και τα άρθρα 19 – 49 από της
δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ, δηλαδή από 28.2.2020, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους
διατάξεις. (αρθ 108)
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Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήμαΦορολογικός χειρισμός τιμολογηθείσας
αμοιβής, που προεισπράχθηκε στο σύνολο
της, για υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν
διαρκώς για τα επόμενα 20 έτη

τος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν
λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην
ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον
δικαιούχο.

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ανώνυμη Εταιρεία Α που τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των
Δ.Π.Χ.Α., εξέδωσε στο φορολογικό έτος 2019 τιμολόγιο προς την εταιρεία Β, για το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής της, βάσει σύμβασης, για την
παραχώρηση της χρήσης υποσταθμού της, προκειμένου η εταιρεία Β να συνδέσει το αιολικό της πάρκο.
Η παραχώρηση της χρήσης έχει διάρκεια 20 χρόνια
και η τιμολογηθείσα αμοιβή των 20 ετών προεισπράχθηκε στο σύνολο της στο φορολογικό έτος

Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 8 του
ν.4172/2013, αναφέρεται ότι με τις πιο πάνω διατάξεις τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο
κτήσης του εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος
απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος,
όπως άλλωστε ίσχυε και με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν.2238/1994, εν αντιθέσει με το σύστημα
της ταμειακής βάσης το οποίο εφαρμόζεται κατά
ρητή διατύπωση του νόμου μόνο για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο.

2019.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υπαγω-

Ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός της ως άνω

γή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο προ-

τιμολογηθείσας και προεισπραχθείσας αμοιβής;
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:
-

Στην ΠΟΛ 1223/2015 αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
8 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του
εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος
απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ' εξαίρεση,
για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που

ϋποθέσεις: α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο
εντός του οικείου φορολογικού έτους και β) να
έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός
του ίδιου έτους. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις για
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και
μετά είναι ανάλογες με τις τιθέμενες από τα άρθρα
11 και 13 του ν.4308/2014 προϋποθέσεις σχετικά με
το χρόνο έκδοσης τιμολογίου ή στοιχείου λιανικής
πώλησης. Επομένως, το εισόδημα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι αποκτάται στο χρόνο που υπάρχει
υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόμενων παραστατικών, καθόσον κατά το χρόνο αυτό πληρούνται
και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση
που το σχετικό παραστατικό εκδίδεται εντός του
επόμενου φορολογικού έτους, όπως προβλέπεται

www.solcrowe.gr

/// 45

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

από τις σχετικές διατάξεις του ν.4308/2014 (μέχρι

με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Π.Χ.Α., αφού ληφθούν υπόψη

την 15η ημέρα του επόμενου μήνα), αλλά αφορά το
προηγούμενο φορολογικό έτος, το σχετικό εισόδημα

οι προσωρινές διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης.

θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί στο φορολογικό έτος το
οποίο αφορά, δηλαδή το προηγούμενο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συνδυαστι-

Εξαίρεση από τα προαναφερόμενα αποτελεί η

κά προκύπτει ότι, επειδή η αμοιβή για την παροχή
υπηρεσιών προεισπράχθηκε για το σύνολο της

περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί εντός

συμβατικής περιόδου, πλην όμως δεν κατέστη δε-

του φορολογικού έτους το προβλεπόμενο παραστατικό χωρίς ωστόσο να έχει καταστεί δε-

δουλευμένη, με βάση άρθρο 8 του Ν.4172/2013 και
την ΠΟΛ. 1223/2015, θα πρέπει να περιληφθεί στη

δουλευμένο το σχετικό εισόδημα (π.ρ. απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας όπως συμ-

φορολογική βάση (όπως άλλωστε και στη λογιστική
βάση), ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της σύμβα-

βαίνει σε γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή το σχετικό

σης, στην προκειμένη περίπτωση (20ετία), δηλαδή
σε κάθε ένα από τα επόμενα έτη που θα παρέχονται

εισόδημα αποκτάται στο φορολογικό έτος που

οι υπηρεσίες και θα καθίσταται δουλευμένη.

καθίσταται δεδουλευμένο, ήτοι στο χρόνο που
παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. Ομοίως, πο-

Νομοθεσία-Νομολογία

σά που εισπράττονται σε ένα φορολογικό έτος
ως προκαταβολή δεν θεωρούνται έσοδα του

Άρθρο 8 Ν. 4172/2013
Άρθρο 21 Ν.4172/2013

φορολογικού έτους στο οποίο εισπράχθηκαν,
αλλά αυτού το οποίο αφορούν και καθίστανται

ΠΟΛ. 1223/2015
Ε.2023/2019 της Α.Α.Δ.Ε.

δεδουλευμένα.»
-

Στις διατάξεις του άρθρου 21 του N. 4172/2013
ορίζονται τα εξής:

«Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση
το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος
συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα
που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε
περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών
αποτελεσμάτων χρήσης».
- Στην απόφαση Ε.2023/2019 της Α.Α.Δ.Ε, με την
οποία δόθηκαν Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την
εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018, προκύπτει ότι τα φορολογικά
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
προσδιορίζονται με βάση την Κατάσταση αποτελεσμάτων, όπως αυτή συντάσσεται σύμφωνα
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Η μείωση του Μ.Κ. λειτουργούσας Α.Ε.,
που προέρχεται από το ποσό
της κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας
που προέκυψε κατά τον μετασχηματισμό,
βάσει των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972,
δεν φορολογείται κατά τον χρόνο
που λαμβάνει χώρα η μείωση,
εφόσον έχει παρέλθει η πενταετία
από τον μετασχηματισμό και τηρούνται
και οι λοιπές προϋποθέσεις του
Ν.Δ.1297/1972.

τος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από
τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.
Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών
για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό
που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε
κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών
(…)».
Στις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4172/2013
ορίζεται ότι:

ΕΡΩΤΗΜΑ
Στον λογαριασμό του καταβεβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου Ανωνύμου Εταιρείας περιλαμβάνεται
ποσό υπεραξίας, που προέκυψε κατά τον μετασχηματισμό της, με βάση τις διατάξεις του Νόμου
1297/1972, που πραγματοποιήθηκε προ δεκαετίας.
Το ποσό αυτό της υπεραξίας παρακολουθείται σε
ζεύγος λογαριασμών τάξεως.
Η Εταιρεία εντός της χρήσεως 2019 μείωσε το Μετοχικό της Κεφάλαιο με επιστροφή μετρητών στους
Μετόχους της και όπως προκύπτει από το πρακτικό
της Γενικής Συνέλευσης προέρχεται από το μέρος
του ποσού της υπεραξίας που περιλαμβάνεται στο
λογαριασμό του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία λειτουργεί κανονικά και
δεν βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης ή διάλυσης
Το ποσό της ανωτέρω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικού
προσώπου και σε φόρο μερισμάτων;
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

«Το προϊόν της εκκαθάρισης θεωρείται διανομή
κέρδους κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου
ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, στο βαθμό που το εν
λόγω προϊόν υπερβαίνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο.».
Στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1297/1972
ορίζεται ότι:
«1. Η εκ της κατά το άρθρον 1 συγχωνεύσεως ή
μετατροπής προκύπτουσα υπεραξία δεν υπόκειται,
κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής,
εις φόρον εισοδήματος.
2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον υπεραξία, διαπιστούμενη δι' απογραφής των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων ή
μετατρεπομένων επιχειρήσεων και εμφανιζόμενη
απαραιτήτως εις ειδικούς λογαριασμούς της συγχωνευούσης ή της νέας Εταιρείας μέχρι του χρόνου
διαλύσεώς της, θεωρείται περιερχομένη εις ταύτην
και φορολογείται κατά τον χρόνον της καθ' οιονδήποτε τρόπον διαλύσεώς της, εφαρμοζομένων αναλόγως εν προκειμένω δια μεν τα ανωνύμους εταιρείας των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου
26 του Ν.Δ. 3323/1955, δια δε τας εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης των διατάξεων της παραγράφου
2 του άρθρου 32 του αυτού Νομοθετικού Διατάγματος 3323/1955.
(….)».

Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 47
του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:
«1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' , του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήμα-

Στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1297/1972
ορίζεται ότι:
«1. Εις περίπτωσιν καθ' ην η συγχωνεύουσα ή η νέα
εταιρεία ήθελε διαλυθή καθ' οιονδήποτε τρόπον προ
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της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή
συστάσεως, αύτη υποχρεούται εις την καταβολήν
παντός φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, ούτινος ή απαλλαγή ή η αναβολή καταβολής
προβλέπεται υπό των διατάξεων των άρθρων 2 και
3.
Εν τη περιπτώσει τούτη:
α) ο μεν φόρος εισοδήματος επί της κατά το άρθρον
2 υπεραξίας υπολογίζεται προκειμένου περί ανωνύμου εταιρείας επί τη βάσει του συντελεστού του επιβαλλομένου επί των μη διανεμομένων κερδών των
ανωνύμων εταιρειών κατά τον χρόνον της διαλύσεως της εταιρείας και προκειμένου περί εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης επί τη βάσει της διατάξεως της
παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955,
β) οι λοιποί φόροι, τέλη χαρτοσήμου ή τέλη ή εισφοραί υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου υπολογίζονται επί
τη βάσει των συντελεστών των ισχυόντων κατά τον
χρόνον της συγχωνεύσεως ή συστάσεως της εταιρείας.
(…)».
Στην ΠΟΛ. 25/1973 με την οποία ερμηνεύτηκαν
οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 αναφέρεται ότι:
«(…)
11) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α) Αναβολή εκ της φορολογίας της υπεραξίας.
1) Υπό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 2 του κοινοποιουμένου Ν. Δ τος προβλέπεται, ότι, εις περίπτωσιν συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 1
του αυτού Ν. Δ /τος, περί ων αναφερόμεθα λεπτομερώς εν παραγράφω 1 του κεφαλαίου 2 της παρούσης, η προκύπτουσα υπεραξία των μετοχών ή
του κεφαλαίου των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων δεν υπόκειται εις φορολογίαν
εισοδήματος κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή
μετατροπής, ως θα έδει, αλλά κατά τον χρόνον της
διαλύσεως των συγχωνευουσών ή των δια της μετατροπής συνιστωμένων νέων έταιρειών, εις ας θεωρείται ότι περιέρχεται η υπεραξία αύτη.
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Ειδικώτερον, η διευκόλυνσις συνίσταται εις το ότι η
τυχόν προκύπτουσα υπεραξία των μετοχών της
διαλυομένης ανωνύμου εταιρείας ή της απορροφωμένης τοιαύτης, ήτις κατά το άρθρον 26 παρ. 2 του
Ν.Δ. 3323/1955 υπόκειται εις φόρον εισοδήματος
θεωρουμένη ως διανεμόμενον μέρισμα, ως και η
υπεραξία του κεφαλαίου, ήτις προκύπτει εκ της εισφοράς εις την ανώνυμον εταιρείαν ή την εταιρείαν
περιωρισμένης ευθύνης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, ήτις φορολογείται επίσης ως κέρδος εξ
εμπορικών επιχειρήσεων, κατά το άρθρον 32 παρ. 2
του αυτού ως άνω Ν. Δ/τος, δεν θα υπόκειται εις
φόρον εισοδήματος κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής, αλλά κατά τον χρόνον της
καθ' οιονδήποτε τρόπον διαλύσεως αυτών. Ούτω
κατά την διάλυσιν της εταιρείας, εάν μεν πρόκειται
περί ανωνύμου εταιρείας, η υπεραξία θα φορολογηθή επ' ονόματι των τότε κομιστών των τίτλων αύτης
κατά τα εν άρθρω 26 παρ. 2 του Ν.Δ. 3323/1955
οριζόμενα, εάν δε πρόκειται περί εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης η υπεραξία προσαυξάνει τα κέρδη
αύτης βάσει της παραγρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ.
3323/1955 και φορολογείται επ' ονόματι των εταίρων αυτής κατά τα ισχύοντα εν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Δια να καταστή εφικτή η φορολόγησις της υπεραξίας
κατά τον χρόνον της διαλύσεως της εταιρείας, θεσπίζεται, δια της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 2
του κοινοποιουμένου Ν. Δ/τος, η υποχρέωσις εμφανίσεως ταύτης υπό της εταιρείας εις ειδικούς λογαριασμούς, οίτινες θα παραμείνουν αμετάβλητοι εις
τα βιβλία αύτης καθ' όλην την διάρκειαν λειτουργίας
της εταιρείας.
2)….
3)…..
….
Διευκρινίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω αναγνωριζομένη αναβολή εκ της φορολογίας της υπεραξίας
αφορά τόσον το νομικόν πρόσωπον της εταιρείας
όσον και τους μετόχους ή εταίρους των συγχωνευομένων κλπ. επιχειρήσεων κατά τον χρόνον της συγχωνεύσεως ή μετατροπής. Η αναβολή αύτη παρέχεται ανεξαρτήτως εάν εις την νέαν εταιρείαν συμμετέχουν και νέα πρόσωπα (μέτοχοι ή εταίροι).
(…)».
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-

Στην εγκύκλιο Ε.2181/2019 με Θέμα «Μείωση
μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας
που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με
τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972», αναφέρεται
ότι:

«Με αφορμή γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ.1297/1972,
μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η υπεραξία που διαπιστώνεται από την απογραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και εμφανίζεται απαραιτήτως σε ειδικούς
λογαριασμούς της συγχωνεύουσας ή νέας εταιρείας,
θεωρείται ότι περιέρχεται σε αυτή και φορολογείται
κατά το χρόνο της καθ' οιονδήποτε τρόπο διάλυσής
της
2. (…)
Όπως διευκρινίσθηκε με την αρ. 25/1973 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.δ. 1297/1972 (μέρος VI), η πιο
πάνω προϋπόθεση, όπως άλλωστε και οι λοιπές
που θέτει το ίδιο νομοθέτημα (π.χ. τήρηση ελαχίστου κεφαλαίου), πρέπει να υφίσταται καθ' όλη τη
διάρκεια της πενταετίας από τη συγχώνευση ή μετατροπή.

Σε περίπτωση που δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο της υπεραξίας και μέρος αυτής εμφανίζεται σε
λογαριασμό αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 κατά
τον χρόνο μεταγενέστερης κεφαλαιοποίησης ή διανομής του αποθεματικού αυτού.».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού
κεφαλαίου εταιρείας, η οποία προήλθε από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, το
μέρος του ποσού της υπεραξίας, που προέκυψε και
έχει κεφαλαιοποιηθεί, δεν φορολογείται κατά τον
χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση μετοχικού κεφαλαίου, καθόσον δεν συντελείται διάλυση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των λοιπών διατάξεων του
Ν.Δ.1297/1972 περί τήρησης ελάχιστου ορίου κεφαλαιοποίησης για μία πενταετία από τη συγχώνευση
ή μετατροπή, αλλά αντιμετωπίζεται ως διανεμόμενο μέρισμα κατά το χρόνο της διάλυσης (υποκείμενο σε εταιρικό φόρο εισοδήματος και φόρο
μερισμάτων), διότι από τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/
1972 η φορολόγηση της υπεραξίας αναστέλλεται
μέχρι τη διάλυση της εταιρείας.
Νομοθεσία-Νομολογία
Ν. 4172/2013
Ν.Δ.1297/1972
ΠΟΛ. 25/1973
Ε. 2181/2019

(…)
5. Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση μείωσης
μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας η οποία προήλθε
από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/
1972, το ποσό της υπεραξίας του ν.δ.1297/1972 δεν
φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η
μείωση μετοχικού κεφαλαίου καθόσον δεν συντελείται διάλυση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των
λοιπών διατάξεων του ν.δ.1297/1972 περί τήρησης
ελάχιστου ορίου κεφαλαιοποίησης για μία πενταετία
από τη συγχώνευση ή μετατροπή. Σε περίπτωση
που η μείωση μετοχικού κεφαλαίου προέρχεται από
το ποσό της κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας του
ν.δ.1297/1972, το υπόλοιπο του λογαριασμού τάξεως δεν μεταβάλλεται καθόσον το σύνολο της υπεραξίας, που περιγράφεται στο υπόψη λογαριασμό,
θα υπαχθεί σε φορολογία κατά τον χρόνο διάλυσης
της εταιρείας κατά ρητή διατύπωση του νόμου (αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση).
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(β) κάθε κόστος που αφορά άμεσα τη θέση του
O Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στις μισθώσεις
Ε.Ε. μέχρι 9 θέσεων δεν λαμβάνεται υπόψη
κατά τον υπολογισμό του δικαιώματος
χρήσεως του παγίου περιουσιακού
στοιχείου συμφώνα με το ΔΠΧΑ 16
«μισθώσεις»

περιουσιακού στοιχείου στην τοποθεσία και
την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία
που η διοίκηση έχει προσδιορίσει, ……………..
……………………………………………………».
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του
Ν. 2859/2000, «δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης
του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής από-

ΕΡΩΤΗΜΑ

κτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοπο-

Εταιρεία που έχει υιοθετήσει το λογιστικό πλαίσιο
των Δ.Π.Χ.Α, στην χρήση 2019, θα εφαρμόσει τις

δηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό,

απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α 16, σύμφωνα με τις οποίες

καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντή-

οι λειτουργικές μισθώσεις, εφεξής, αντιμετωπίζονται
λογιστικά με καταχώριση δικαιώματος χρήσεως πε-

ρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά».

ριουσιακού στοιχείου, αποτιμούμενου στην παρούσα αξία των καταβαλλόμενων μισθωμάτων και

Ο ΦΠΑ αγοράς ενός επιβατικού αυτοκινήτου αποτελεί μη εκπιπτόμενο φόρο και συνεπώς, εάν η

αντίστοιχης υποχρεώσεως.

εταιρεία αγόραζε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, θα
καταχώριζε στο κόστος κτήσεως τον ΦΠΑ αγοράς

Η εταιρεία σύνηψε στην χρήση 2019 σύμβαση μί-

του αυτοκινήτου αυτού.

σθωσης ΙΧ αυτοκινήτου πέντε θέσεων.
Στην παράγραφο 24 του ΔΠΧΑ 16 αναφέρεται ότι «
Δεδομένου ότι, κατά την αγορά επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων, ο Φ.Π.Α. προ-

Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα
χρήσης αποτελείται από:

σαυξάνει το κόστος κτήσεώς τους, στην περίπτωση
μισθώσεως ενός τέτοιου αυτοκινήτου, προκειμένου

(α) το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υπο-

να υπολογιστεί το ποσό του δικαιώματος χρήσεως,

χρέωσης από τη μίσθωση, όπως περιγράφεται

τα μισθώματα θα προεξοφληθούν καθαρά από τον
ΦΠΑ ή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ;

στην παράγραφο 26».
…

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σύμφωνα με την παράγραφο 16 του ΔΛΠ 16, «Το

Στην παράγραφο 26 του ΔΠΧΑ 16 αναφέρεται ότι:
«Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής πε-

κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων πε-

ριόδου, ο μισθωτής επιμετρά την υποχρέωση από

ριλαμβάνει:

τη μίσθωση στην παρούσα αξία των μισθωμάτων
τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερο-

(α) την τιμή αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων
των εισαγωγικών δασμών και των μη επιστρε-

μηνία αυτή».

πτέων φόρων αγοράς μετά την αφαίρεση
εμπορικών εκπτώσεων και μειώσεων τιμών,

Κατά τους ορισμούς του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώματα
θεωρούνται οι καταβολές τις οποίες πραγματοποιεί
ο μισθωτής προς τον εκμισθωτή και αφορούν το
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δικαίωμα χρήσεως του υποκείμενου περιουσιακού

νός είναι η παραγωγή εσόδων κατά τη διάρκεια μιας

στοιχείου.

χρονικής περιόδου, η αντίστοιχη υποχρέωση καταχωρίζεται κατά το διάστημα στο οποίο η οικονομική

Οι καταβολές μισθωμάτων που πραγματοποιεί ο
μισθωτής προς τον εκμισθωτή περιλαμβάνουν

οντότητα παράγει τα εν λόγω έσοδα.».

ΦΠΑ, ο οποίος είναι μη εκπεστέος φόρος.

Συμπερασματικά, ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί μέρος των
μισθωμάτων, πρέπει να θεωρηθεί «εισφορά» που

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για τα έξοδα

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνείας

μίσθωσης αυτοκινήτων οφείλεται από τον μισθωτή
και η υποχρέωση γεννάται κατά την έκδοση των

Ε.Δ.Δ.Χ.Α. 21 «εισφορές» και, κατά συνέπεια, πρέπει να καταχωρίζεται ως έξοδο του μισθωτή, κατά

περιοδικών τιμολογίων μισθώσεως του εκμισθωτή,
δηλαδή ο Φ.Π.Α. δεν οφείλεται κατά την υπογραφή

την έκδοση του τιμολογίου. Δεν αποτελεί μέρος της
υποχρεώσεως από την μίσθωση και δεν πρέπει να

της συμβάσεως μισθώσεως του αυτοκινήτου. Ο
εκμισθωτής ενεργεί ως εισπράκτορας των φορολο-

συμπεριλαμβάνεται στις καταβολές μισθωμάτων,
προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος του υποκεί-

γικών αρχών και απλώς εισπράττει τον Φ.Π.Α. μέ-

μενου περιουσιακού στοιχείου.

σω του περιοδικού τιμολογίου μισθώσεως. Ως εκ
τούτου, για τον μισθωτή, ο Φ.Π.Α. πρέπει να θεωρηθεί «εισφορά» που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνείας της Ε.Δ.Δ.Χ.Α. 21 «εισφορές».
Στην παράγραφο 4 της Διερμηνείας αναφέρεται ότι
«Για τους σκοπούς της παρούσας Διερμηνείας, η
εισφορά είναι μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη η οποία επιβάλλεται από τα κράτη σε οντότητες σύμφωνα με τη νομοθεσία (δηλαδή
νόμους και/ή κανονιστικές ρυθμίσεις), εκτός από τα
ακόλουθα:
(α) εκροές πόρων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής άλλων Προτύπων (όπως φόροι εισοδήματος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 12 Φόροι Εισοδήματος) και
(β) πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται
για παραβάσεις της νομοθεσίας.».
Στην παράγραφο 11 της Διερμηνείας αναφέρεται
ότι: «Η υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς καταχωρίζεται σταδιακά εάν το δεσμευτικό γεγονός
συμβεί κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου
(ήτοι εάν η δραστηριότητα που ενεργοποιεί την καταβολή της εισφοράς, όπως προσδιορίζεται από τη
νομοθεσία, παρατηρείται σε συγκεκριμένη χρονική
περίοδο). Για παράδειγμα, αν το δεσμευτικό γεγο-
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Λογιστικό πλαίσιο σύνταξης οικονομικών
καταστάσεων για κοινωφελή ιδρύματα
Ν.Π.Ι.Δ. του Ν. 2039/39, που λειτουργούν
υπό την εποπτεία του δημόσιου

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελές Ίδρυμα του Ν. 2039/39, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας,
με την έννοια ότι η "Εκτελεστική Επιτροπή" του
Ιδρύματος ορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας.
Το εν λόγω ίδρυμα συντάσσει οικονομικές καταστάσεις με Ε.Γ.Λ.Σ., Ε.Λ.Π. ή έχει κάποια άλλη υποχρέωση;
ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Στη Λογιστική Οδηγία εφαρμογής
4308/2014, αναφέρονται τα εξής:

του

1.2.2 Ενδεικτικά, στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 εντάσσονται οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου,
οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα
του ιδιωτικού τομέα1, που αποκτά εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Για την έννοια του εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα που λαμβάνεται υπόψη για την ένταΜετά τις τροποποιήσεις του νόμου με το ν.4410/2016 η περίπτωση αφορά πλέον όλες τις οντότητες είτε ανήκουν στον
Ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο Τομέα..
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«Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς μας,
θα παρακαλούσαμε να ορίσετε ακριβώς την έννοια
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε σχέση με
την υποχρέωση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. αλλά και να διευκρινίσετε
αν μια οντότητα που υποχρεούται στη σύνταξη ισολογισμού από άλλες διατάξεις, (όπως π.χ. ιδρυτικός
της νόμος) μπορεί να μην υποχρεούται σε τήρηση
των Ε.Λ.Π., για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν αποκτά γενικά ή σε κάποιες χρήσεις, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.»
Η απάντηση του ΣΛΟΤ (Αριθμ. Πρωτ.: 258 ΕΞ /
21.02.2017) είχε ως εξής:
«Ο καθορισμός των εσόδων από επιχειρηματική
δραστηριότητα γίνεται στο φορολογικό νόμο
4172/2013. Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί φορολογικών διατάξεων.

νόμου

«1.2.1 Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι οντότητες που υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων αυτού του νόμου. Ιδιαίτερα, με την περίπτωση (γ) της
παραγράφου 2 υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου
και κάθε οντότητα που βάσει της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας υποχρεούται στην τήρηση λογιστικών αρχείων.

1

ξη στις διατάξεις του νόμου 4308/2014, είχε υποβληθεί στο ΣΛΟΤ σχετικό ερώτημα το οποίο κατέληγε ως εξής:

Κατά τη γνώμη μας, μια οντότητα που υποχρεούται
από συγκεκριμένη διάταξη στη σύνταξη ισολογισμού, δεν αποκτά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω και δεν εντάσσεται βάσει της νομοθεσίας που τη διέπει σε κάποιο από τα
Π.Δ. του άρθρου 156 του ν.4270/2014, συντάσσει
τις προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, είτε βάσει των ΕΛΠ είτε βάσει των ΔΠΧΑ
κατά την κρίση της, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη
νομοθετική διάταξη με αναφορά σε άλλο λογιστικό
πλαίσιο για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.»
Κατά συνέπεια ακόμα και στην περίπτωση που το
νομικό πρόσωπο δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν
4308/2014, αν υποχρεωτικά από άλλη διάταξη ή
προαιρετικά συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθήσει το λογιστικό
πλαίσιο των Ε.Λ.Π. ή των Δ.Π.Χ.Α.
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Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.

ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

Α.1020/2020
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
31 Ιανουάριος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α'167), όπως ισχύουν.
β) Των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύουν.
γ) Της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (Α'249), όπως ισχύουν.
δ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.
4389/2016 (Α'94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
όπως ισχύουν.
ε) Των άρθρων 8, 21, 29, 47, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71 και 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.
στ) Των άρθρων 5, 10, 11, 15, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 41 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.
ζ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α'285), όπως ισχύουν.
η) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.
2690/1999 (Α'45).
θ) Της παραγράφου 10 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α'276),
όπως ισχύουν.
ι) Της ΠΟΛ.1008/2011 Α.Υ.Ο. (Β' 136), που αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων
επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των
δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό.
ια) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β'968 και Β'1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και Β'372) κοινής απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν.
3. Την αριθμ.1/20.01.2016 (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, την
αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την αριθ.5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη ομοιόμορφης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 1 των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013.
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ορίζουμε για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της
κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της παρούσας.
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2. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις
εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση
Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε
χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.
3. Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και
υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους
συζύγους/μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.
4. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1)
κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
5. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά
το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).
6. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το
σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
7. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.
8. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν
μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής
Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
9. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις
ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης
κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που
προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.
10. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν
εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο
και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε
περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο
Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.
11. Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των
διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις,
το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα. Οι ναυτικές εταιρείες του ν.
959/1979 στην περίπτωση που έχουν απαλλασσόμενο της φορολογίας εισόδημα υποβάλλουν το έντυπο
Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται ανάλογα και για τις
υπόλοιπες ναυτιλιακές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
27/1975.
12. Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς
πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα,
δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

54 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

www.solcrowe.gr

/// 55

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

56 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

www.solcrowe.gr

/// 57

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

58 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

www.solcrowe.gr

/// 59

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

60 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

www.solcrowe.gr

/// 61

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

62 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Α.1025/2020
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των
αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από
μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019
4 Φεβρουάριος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν.4174/2013 (170Α΄).
β) των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013.
γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (94Α΄) και
ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 (167Α΄).
ε) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68 του ν.4172/2013.
στ) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1051/2015 (373 Β΄), της απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/2015
(2919 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1025/2017 (618 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ
ΠΟΛ.1045/2018 (881 Β΄) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1009/2019 (21 Β’), όπως ισχύουν.
ζ) των αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1088/2015 (763 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1132/2015 (1407 Β΄), ΓΓΔΕ
ΠΟΛ.1041/2016 (926 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1096/2016 (2043 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1034/2017
(759 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1068/2018 (1319 Β΄) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ
Α.1041/2019 (353 Β΄), όπως ισχύουν.
η) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1033/2014 (276 Β΄), όπως ισχύει.
θ) των αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1099/2019 (949 Β΄), Α.1100/2019 (951 Β΄) και Α.1101/2019 (948 Β΄),
όπως ισχύουν.
ι) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄ και 1238 Β’) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
ισχύει.
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως
ισχύουν.
3. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (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,
όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» και την αριθ. 5294 ΕΞ
17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».
4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και
παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις
βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους
καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.
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.),
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αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, πλην
των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν
υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε
παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή
εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα,
τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.
Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για
παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.
Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, τα οποία δεν
αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.
Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που
δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ–01.042).
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το
σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών
παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν.4172/2013 που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην
παρούσα (Έντυπο Φ–01.042).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε
ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως
περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ–01.042) των
παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο
επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων είναι
αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
(Έντυπο Φ–01.043)
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά
φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην
παρούσα (Έντυπο Φ–01.043).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε
ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως
περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Φ–
01.043) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που
προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 4
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα (Έντυπο Φ–01.044)
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των
τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά
αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το
σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ–01.044).
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε
ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως
περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών
καταθέσεων) και δικαιώματα (Έντυπο Φ–01.044) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, έχει
απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
3».
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των
τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
5. Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων αποστέλλεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΠΟΛ.1033/2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται
έντυπη βεβαίωση από τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4537/2018) στους
δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως, το αρχείο μερισμάτων νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια
απόφαση.
Άρθρο 5
Διαδικασία και τρόπος υποβολής των στοιχείων
1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται με βάση τα ανωτέρω στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή
συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα φορολογικού έτους 2019, ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών καθώς και το ποσό της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, ανεξάρτητα από την τήρηση
απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή
χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και
αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet). Για τον σκοπό αυτό οι
υπόχρεοι δύνανται, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες
εφαρμογές του TAXISnet.
2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο υποβάλλουν υποχρεωτικά τα
παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1.
Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία εποπτεύει.
Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς
φορείς.
Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και
μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει υποβάλλει το σχετικό αρχικό αρχείο.
3. Με την Λ.3000/ΠΟΛ.112/1968 διαταγή έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση πτώχευσης, τη φορολογική
υποχρέωση της παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες την έχει ο
σύνδικος της πτωχεύσασας εταιρίας, ως ενεργών εν προκειμένω για λογαριασμό της εταιρίας. Κατ’
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ανάλογη εφαρμογή στις περιπτώσεις που λύεται η επιχείρηση και τίθεται σε εκκαθάριση, την υποχρέωση
υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων την έχει ο αρμόδιος εκκαθαριστής. Επίσης, η σχετική υποχρέωση
υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υφίσταται και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
που διακόπτουν τις εργασίες τους, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε εκκαθάριση ή όχι, καθώς και για τα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέσα
στο φορολογικό έτος 2019.
4. Περαιτέρω, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις,
διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό
επιχείρηση (απορροφώσα, κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα από τον ισολογισμό μετασχηματισμού (ν.
2166/1993) ή την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού (ν.δ.1297/1972) και μετά, ενώ για το χρονικό
διάστημα μέχρι τις ως άνω προθεσμίες υποχρέωση υποβολής του εν λόγω αρχείου έχει η μετατρεπόμενη ή
συγχωνευόμενη επιχείρηση.
5. Υποχρέωση υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υπάρχει και για τα υπό ίδρυση ιδρύματα,
η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, για τα εισοδήματα επί των οποίων έχουν διενεργήσει
παρακράτηση φόρου, ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των
δραστηριοτήτων τους.
6. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων στην περίπτωση που
καταβάλλονται αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα σε δικαιούχο
νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του
ημερολογιακού έτους. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται σχετική βεβαίωση σε έντυπη μορφή
προκειμένου το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου να δηλώνεται στο έντυπο Ν σε σχετικό κωδικό χωρίς
ηλεκτρονική πληροφόρηση.
7. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου αυτού, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/2010 (1916
Β΄/9.12.2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη
πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου αυτής πιστοποιούνται
στο TAXISnet με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι για άλλες υπηρεσίες.
8. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει
υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του. Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει με έγγραφο
το μαγνητικό μέσο στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.
9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή υποβολή και αποστολή
των ηλεκτρονικών αρχείων από τους υπόχρεους, δύνανται να εφαρμόζουν ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες.
10. Τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 υποβάλλονται υποχρεωτικά για όλους τους κωδικούς του
Πίνακα αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και για όλους τους κωδικούς του Πίνακα αμοιβών από
μερίσματα, τόκους, δικαιώματα. Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Α.1099/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της
παραγράφου 1.
Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της
Α.1099/2019 Απόφασης, οι καταβάλλοντες αποδοχές σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα εμπορικών
πλοίων καθώς και οι καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι
σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα
και όταν δεν προκύπτουν ποσά προς απόδοση, υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία της
παραγράφου 1.
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Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής
1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν μόνο την παράγραφο 8 του άρθρου 5 της
παρούσας (αποβιώσαντες εργοδότες).
γ) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους.
δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Προκειμένου για
δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών
Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων
τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.
2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον
οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών – ασφαλιστικών
φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς
τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον
χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.
4. Λόγω της κατάργησης από 1.1.2018 της μείωσης φόρου του 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου
που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις (παρ.2 άρθ.69 ν.4472/2017), οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου
αποστέλλουν μόνο τον φόρο που παρακρατήθηκε.
5. Όσον αφορά το χρόνο διενέργειας παρακράτησης και απόδοσης φόρου και κατ’ επέκταση αποστολής
του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου για τις αμοιβές διοίκησης και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες
παρόμοιες υπηρεσίες των διατάξεων των περ. δ΄ των παρ.1 των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013,
καθώς και για τις αμοιβές για τα αγαθά που προμηθεύονται και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι φορείς
γενικής κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016
έγγραφο.
6. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης,
ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (περ. α΄ και β΄ παρ.1 άρθ.14 ν.4172/2013), επίδομα
βιβλιοθήκης, δεν αποστέλλονται κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων καθόσον οι
αμοιβές αυτές καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που πραγματοποίησε
για λογαριασμό της υπηρεσίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν αποστέλλεται αρχείο, για την πρόσθετη μηνιαία
αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος της παρ.7 του άρθρου 56 του ν.4611/2019 που
καταβάλλεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων
και οι οποίοι χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους
ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής (ΔΕΑΦ Α 1152016 ΕΞ 2019/29.10.2019 έγγραφο). Ομοίως, δεν αποστέλλεται
αρχείο, για το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς προκειμένου για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες
υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (παρ. 3 άρθ.30 ν.3205/2003). Επίσης, δεν
αποστέλλεται αρχείο, για το Επίδομα Στέγασης που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του
ν.4472/2017 θεσπίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης
στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου
και νόμου δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος.
7. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και
διαχειρίζεται:
- έξοδα κηδείας της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 4 του ν.4520/2018
- παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με το ν.3050/2002 (περίπτωση δ΄
άρθ.4 ν.4520/2018)
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- προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της
αναπηρίας τους και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4611/2019 δεν εμπίπτουν σε
καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄, εε΄, στστ΄, ζζ΄, ηη΄, θθ΄, ιι΄ της
περίπτωσης ε΄ του άρθρου 4 του ν.4520/2018)
- προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την
οικονομική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄ της
περίπτωσης στ΄ του άρθρου 4 του ν.4520/2018)
- παροχή της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 4 του ν.4520/2018
- επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 στα πλαίσια
παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του οποίου η διαδικασία χορήγησης προβλέπεται από τις
υπουργικές αποφάσεις Γ1α/οικ842/19.4.1988 (Β΄ 242), Π3οικ/603/23.2.1994 (Β΄ 148), Π3οικ.2091/6.6.1995
(Β΄ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β΄ 868)
- έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
8. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου
χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 37 του ν.1545/1985, επί του καθαρού ποσού των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018,
παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) (ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), αποστέλλονται με
τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
9. Με τον κωδικό 17 που αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης αποστέλλεται το σύνολο των ποσών
του εν λόγω εισοδήματος που αφορούν όλους τους μήνες του 2019 ανεξάρτητα από το πότε
πραγματοποιήθηκε η καταβολή τους. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 4 του ν.4520/2018, αποστέλλεται με αυτόν τον
κωδικό.
10. Η δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη που χορηγείται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 120 του ν.4611/2019 καθώς και η ίδια παροχή που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ (περ.γ΄ άρθρ.4
ν.4520/2018) σε δικαιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις (παρ.1 άρθ.120
ν.4611/2019) αποστέλλεται με τον κωδικό 23 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
11. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ (περ.β΄ άρθ.4 ν.4520/2018) σε
ανασφάλιστους υπερήλικες του άρθρου 93 του ν.4387/2016 αποστέλλεται με τον κωδικό 26 του αρχείου
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
12. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με το σκεπτικό της αριθ. 250/1996 γνωμοδότησης του ΝΣΚ που είχε γίνει
δεκτή, τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά
των ενεργών μετόχων τους ή μερισματούχων τους για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή
της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με
την περ. στ΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013. Τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 38 του
αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
13. Η καταβαλλόμενη, από 11.10.2018, πτητική αποζημίωση στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποστέλλεται με τον κωδικό 42 του αρχείου εισοδήματος από
μισθωτή εργασία και συντάξεις [άρθρο 35 ν.4569/2018 (179 Α΄)].
14. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2019 στους δικαιούχους των
άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και
συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών), τα οποία δεν είχαν αποσταλεί με το αρχείο βεβαιώσεων φορολογικού
έτους 2018 αλλά αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2018 (βάσει των οριζομένων στις ΚΥΑ με τις
οποίες αυτά χορηγούνται) αποστέλλονται με τον κωδικό 51 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία
και συντάξεις.
15. Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ΄ παρ. 2 άρθ. 12 ν.4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ εταιρίας ή
κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία
και συγκεκριμένα με τον κωδικό 5. Στις περιπτώσεις που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών
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εισφορών, ο υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες αμοιβές
και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.
16. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ αποστέλλονται με τον κωδικό 55 με
αναγραφή του έτους χρήσης που αυτά αφορούν.
17. Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους – εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα
μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και
υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 56.
18. Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων
συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ -ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 57.
19. Αμοιβές που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του
ν.4172/2013 ήτοι ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο που
τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στους
εργαζομένους τους, εντάσσονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και αποστέλλονται με τον κωδικό 58.
Χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την καταβολή αυτών
των αμοιβών από την ετήσια γενική συνέλευση.
20. Το ποσό του «Κοινωνικού Μερίσματος» που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4501/2017
(178 Α΄) καταβλήθηκε εφάπαξ στους δικαιούχους μέσα στο έτος 2019 προκειμένου για τη στήριξη των
οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά και δεν εμπίπτει σε καμία
κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του ν.4172/2013, δεν φορολογείται και δεν υπόκειται στην ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
κάλυψη τεκμηρίου και αποστέλλεται με τον κωδικό 59 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και
συντάξεις.
21. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 65 του ν.4520/2018 (30 Α΄) και βάσει των όσων
διευκρινίσθηκαν και με την ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης ανέργων που καταβλήθηκε στους δικαιούχους μέσα στο έτος 2019, απαλλάσσεται από κάθε
φόρο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και περαιτέρω απαλλάσσεται και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. Το επίδομα αυτό δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και αποστέλλεται με τον
κωδικό 60 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
22. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων εισοδημάτων και επιδομάτων που
χορηγούνται από διάφορους φορείς και χρήζουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης, στον Πίνακα
κωδικοποίησης εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων πλην
επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται πλέον ο όρος «επιδόματα» στο λεκτικό των κωδικών 47,
48, 50 και 51 και εισάγονται οι νέοι κωδικοί 61 και 62 που αφορούν «Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα
ή απαλλασσόμενα» και «Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους» αντίστοιχα
καθώς και οι νέοι κωδικοί 63 και 64 για τα αναδρομικά ποσά των επιδομάτων των κωδικών 61 και 62
αντίστοιχα με αναγραφή του έτους / χρήσης που αυτά αφορούν.
23. Επίσης, τα αναδρομικά ποσά του επιδόματος παιδιού του κωδικού 39 (άρθ. 214 ν.4512/2018)
αποστέλλονται με τον νέο κωδικό 65 με αναγραφή του έτους / χρήσης που αυτά αφορούν.
24. Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της
βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή (άρθ.71 ν.4472/2017),
οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων δεν θα εφαρμόσουν τα όσα είχαν οριστεί στην
ΠΟΛ.1025/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ περί συμπλήρωσης του κωδικού 47 με το ποσό της μείωσης του
25%. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς
λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ καθώς και για τα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων
δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση (σχετ. η
ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος).
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25. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα προς την Ιερά Κοινότητα, τις
Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων
σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις
διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 99 του ν.4446/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα αυτοαπόδοσης
του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής η οποία προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις [δεύτερη
παράγραφος του άρθρου 61 του ν.4172/2013 (εκ παραδρομής αναφερόμενης στον νόμο ως δεύτερο
εδάφιο), η οποία είχε προστεθεί με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν.4283/2014]
και πλέον, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο στις πληρωμές που διενεργούν
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 62 και 64 του ν.4172/2013, όπως εξάλλου ισχύει και για τα λοιπά
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με βάση τον νέο ΚΦΕ.
Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από μισθωτή εργασία προς τα ίδια ως άνω πρόσωπα, αποστέλλεται
επίσης ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος από μισθωτή
εργασία χωρίς αναγραφή ποσού αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου παρά μόνο με αναγραφή του
ποσού που προκύπτει εξαιτίας της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν.4172/2013, καθόσον με τις διατάξεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 99 του ν.4446/2016 (οι
οποίες κατάργησαν το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 59 του ν.4172/2013 όπως αυτό είχε
προστεθεί με την περ.α΄ της παρ.4 του άρθρου 22 του ν.4283/2014 και προσέθεσαν νέα παράγραφο 7 στο
τέλος του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αντίστοιχα) στο ανωτέρω εισόδημα από μισθωτή εργασία δεν
διενεργείται ούτε αυτοαπόδοση του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής, ούτε και παρακράτηση και
απόδοση του φόρου από τον καταβάλλοντα την πληρωμή. Εάν εκ παραδρομής παρακρατήθηκε φόρος
εισοδήματος από μισθωτή εργασία από τον καταβάλλοντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι υποβολής
αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή το ποσό του
παρακρατηθέντος φόρου.
26. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων τα οποία
αφορούν το φορολογικό έτος 2019 και εφόσον το ποσό έχει επιστραφεί πλήρως από τον φορολογούμενο,
οι φορείς που έχουν ενταχθεί και καταβάλλουν αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς
και η ΗΔΙΚΑ, για όσα ταμεία εποπτεύει, είναι υπόχρεοι σε υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι
στις περιπτώσεις αυτές καλούνται οι φορολογούμενοι να επιστρέψουν τα πληρωτέα ποσά με τα οποία
πιστώθηκαν σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων συν τον φόρο που παρακρατήθηκε και
αποδόθηκε, οι ανωτέρω υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου, αποστέλλουν ως καθαρές
φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις τις νέες αποδοχές ή συντάξεις που προκύπτουν, αφού πρώτα
αφαιρέσουν από τις αρχικές καθαρές (προ φόρου) την ανωτέρω επιστροφή (πληρωτέο συν φόρο). Ο
παρακρατηθείς φόρος αποστέλλεται όπως αυτός παρακρατήθηκε και αποδόθηκε πριν την επιστροφή,
καθόσον αυτός συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019 (σχετ. έγγραφο Δ12 Α 1099005 ΕΞ 3.7.2014).
Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων αφορά τα φορολογικά έτη 2018 και
προηγούμενα, δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο για τις περιπτώσεις αυτές αλλά χορηγούνται νέες
βεβαιώσεις σε έντυπη μορφή για τα έτη αυτά, οι οποίες αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω την
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
27. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές που εντάσσονται
στην περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα
κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.
28. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης οι οποίοι προμηθεύονται βιβλία από συγγραφείς δημοσίους ή ιδιωτικούς
υπαλλήλους (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη
συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής), αποστέλλουν τις αμοιβές που προέρχονται από την πώληση
βιβλίων και τις οποίες καταβάλουν στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα συμπληρώνοντας τον κωδικό 6 του
Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την
καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να
παρακρατούν φόρο με συντελεστή 4% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ββ΄ της παρ.2 του άρθρου 64
του ν.4172/2013.
Επισημαίνεται ότι για τις αμοιβές με τίτλο κτήσης που αποτελούν για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη εργασιών και οι οποίες αποστέλλονται με τον
κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι υπόχρεοι υποβολής
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ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις ασφαλιστικές
κρατήσεις ΕΦΚΑ που επιβλήθηκαν για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.
29. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης δ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 και όσον αφορά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου
της περίπτωσης αυτής, κατά την κωδικοποίηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο
κωδικός 2 συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου ενώ ο κωδικός 14 συμπληρώνεται από τον αρχικό
ανάδοχο.
Ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που παρακρατήθηκε από
τον κύριο του έργου και ο οποίος συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας
ή κοινοπραξίας βάσει βεβαιώσεων που χορηγεί σε αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις.
Στη συνέχεια, ο αρχικός ανάδοχος (νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα) θα πρέπει να διαγράψει κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του τον
ως άνω παρακρατηθέντα από τον κύριο του έργου φόρο από τους αντίστοιχους κωδικούς των
παρακρατηθέντων φόρων.
30. Στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ο κωδικός 15 αφορά
ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία
καταβάλλονται στο έτος 2019 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1178/2017 εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν στα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 φορολογούνται στα έτη αυτά και
συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους δικαιούχους στα έτη αυτά. Οι
τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη αυτά και όχι για προγενέστερα, καθόσον τα εν
λόγω εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2019 και αφορούν
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα (χρήσεις ετών 2013 και
προηγούμενες) φορολογούνται συνολικά στο έτος είσπραξης ήτοι στο φορολογικό έτος 2019. Οι εν λόγω
αμοιβές που φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2019 αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου
εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος 20% που παρακρατείται επί του συνόλου των
ακαθαρίστων αμοιβών που καταβάλλονται, ανεξάρτητα από τα οικονομικά ή φορολογικά έτη που
παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες των ιατρών του ΕΣΥ, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί στο
εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή
έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2019.
31. Εισάγεται νέος κωδικός 16 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα,
που αφορά αμοιβές που καταβάλει ο ΕΦΚΑ σε δικαιούχους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε επιτροπές –
συνεδριάσεις του ΕΦΚΑ και οι οποίες βάσει της Φ10042/οικ. 13567/329/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται.
32. Όσον αφορά στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο φορολογούμενος καταβάλλει από μόνος
του τα ασφάλιστρα, το εισόδημα που προκύπτει είναι μόνο το ποσό που αναλογεί στην υπεραπόδοση των
μαθηματικών αποθεματικών, το οποίο αποτελεί μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
36 του ν.4172/2013 (σχετ. η ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). Για το ποσό αυτό υπάρχει υποχρέωση
παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περ. α΄ της
παρ.1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, του οποίου το ποσοστό ανέρχεται σε 10% για τα εισοδήματα του
φορολογικού έτους 2019. Συνεπώς, τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος
από μερίσματα – τόκους – δικαιώματα.
33. Ο χρόνος απόκτησης των μερισμάτων είναι αυτός που προβλέπεται στην ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο και
συνεπώς στα εισοδήματα από μερίσματα με τον κωδικό 1 του Παραρτήματος 3 - Μερίσματα (προ φόρου)
ν.π. και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία - δεν
περιλαμβάνονται τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ, καθόσον αυτά
αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2020.
34. Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή
στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας (ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιο).
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35. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα ν.π. και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία- δεν συμπληρώνεται φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού
τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι
φυσικό πρόσωπο.
36. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 - Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές
καταθέσεις – περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες των τόκων που υπάγονται σε φόρο, εκτός από τους
τόκους τραπεζικών καταθέσεων της Απόφασης ΠΟΛ.1033/2014 (τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι
δανεισμού, οι τόκοι των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το λογαριασμό νεότητας του
Ο.Τ.Ε. Α.Ε., τόκοι από δικαστικές αποφάσεις, κ.λπ.).
37. Ο κωδικός 5, που αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (πχ. μερίσματα, που δεν
φορολογούνται με τις διατάξεις του ν.4607/2019 ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών, καθώς και αλλοδαπών
πλοιοκτητριών εταιριών που καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίζονται
τα πλοία τους), συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.
38. Ο κωδικός 6 αφορά τόκους που απαλλάσσονται του φόρου, όπως τόκοι Ομολόγων Ελληνικού
Δημοσίου, Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου και συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι
φυσικό πρόσωπο.
39. Στα μερίσματα με τον κωδικό 7 - Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε
αλλοδαπά Χρηματιστήρια, αναγράφονται τα μερίσματα των μετοχών που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά
χρηματιστήρια και καταβάλλονται σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα.
Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εισοδήματα αυτά υποβάλλεται από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους
τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων Επενδυτή στο Σύστημα
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ενώ εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που
τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Λογαριασμούς Χειριστή για λογαριασμό πελατών του Χειριστή με
Μερίδα Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, καθώς επίσης αν πρόκειται για μερίσματα αλλοδαπών
τίτλων των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το ηλεκτρονικό
αρχείο υποβάλλεται από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά
ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής.
Στο πεδίο «Φόρος που παρακρατήθηκε» συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στην
αλλοδαπή, προκειμένου να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση του δικαιούχου και να πιστωθεί από τον
φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΦΕ
40. Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 αποστέλλονται τα μερίσματα μετόχων ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής
τουλάχιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω συμμετοχής τους στο Δ.Σ. Αφορά ποσά που
διανέμονται από τα κέρδη μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Ανωνύμων Εταιριών σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου τους, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3% και όχι μερίσματα άλλης μορφής
Ν.Π. (π.χ. ΕΠΕ-ΙΚΕ) για τα οποία γίνεται η χρήση του κωδικού 1 του ίδιου αρχείου. Τα μερίσματα αυτά δεν
θα σταλούν και με τον κωδικό 1 του ίδιου αρχείου. Ειδικά τα μερίσματα μετόχων ΑΕ με ποσοστό
συμμετοχής μικρότερο του 3% που είναι και μέλη ΔΣ αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του Πίνακα
κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.
41. Με τον κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,
αποστέλλονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, προέρχονται από
τα κέρδη της εταιρίας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και συνιστούν εισόδημα από μερίσματα
(ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος).
42. Με τον νέο κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,
αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4607/2019 είτε απαλλάσσονται φόρου και εισφοράς είτε καταβάλλεται για αυτά οικειοθελής παροχή, με
συντελεστή 10% με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς
και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 μέσω της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται επίσης και τα μερίσματα αλλοδαπών πλοιοκτητριών
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εταιριών που φορολογούνται ως άνω με τις διατάξεις του ν.4607/2019 και που καταβάλλονται από γραφεία
του άρθρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.
43. Με τον νέο κωδικό 11 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,
αποστέλλονται τα μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 43 του ν.4111/2013 καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές
εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους
τους. Οι δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών αποδίδουν οι ίδιοι συνολικό ποσό φόρου με συντελεστή 10%
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς και από την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013).
44. Για τις ανάγκες προσδιορισμού φόρου εισοδήματος δεν υπάρχουν κρατήσεις από τα εισοδήματα του
παραρτήματος 3 (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), καθόσον με τις διατάξεις του ΚΦΕ, δεν προβλέπονται
ποσά που εκπίπτουν από τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας και οι ακαθάριστες αποδοχές ταυτίζονται με
τις καθαρές. Η παρακράτηση φόρου στους τόκους γίνεται επί του ποσού των τόκων μόνο, μη
συνυπολογιζομένου του τυχόν επιβαλλόμενου χαρτοσήμου. Στα εισοδήματα αυτά δεν παρακρατείται ειδική
εισφορά αλληλεγγύης.
45. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα
σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους
υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4172/2013.
46. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα
σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου, δεν
απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4172/2013. Η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από
τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου δεν απαιτείται επίσης για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν
μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τόκους για τα οποία με την παρακράτηση του
φόρου επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου ημεδαπού νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας.
47. Δεν απαιτείται επίσης η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων για τα κεφαλαιακά κέρδη που
προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του
προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή της
1332/15.11.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3995), καθόσον τα κέρδη αυτά
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος καθώς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και περαιτέρω δεν
αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1106/2018 εγκύκλιος).
48. Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αμοιβές με τους κωδικούς 38, 40, 47, 48, 50, 51, 54, 61, 62, 63,
64 του αρχείου των μισθωτών και με τον κωδικό 5 του αρχείου των μερισμάτων, στη στήλη «Διάταξη
νόμου με την οποία χορηγήθηκαν τα ποσά» θα αναγράφεται υποχρεωτικά η διάταξη και ο νόμος με βάση
τον οποίο χορηγήθηκαν τα ποσά.
Άρθρο 7
Ημερομηνία υποβολής
1. Για το φορολογικό έτος 2019 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 13η Μαρτίου 2020. Ειδικά
για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.
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2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και
επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με
αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.
3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους
υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν.4174/2013).
Άρθρο 8
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής
Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και
εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:
1. Το φορολογικό έτος.
2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης TAXISnet.
3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.
4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων.
5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
6. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
ν.4172/2013 προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
8. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ
ΔΔΑΔ Γ 1178553 ΕΞ 2019

Α.1036/2020
Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013,
περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών
προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
25 Φεβρουάριος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
5. Την 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο (B΄ 3051).
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6. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (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 και την αριθ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. 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 {start}άρθρων 1{end},
{start}2{end}, {start}7{end}, {start}13{end}, {start}14{end}, {start}17{end} και {start}41{end}, όπως ισχύουν.
8. 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.
9. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968/ Β΄/22.3.2017) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4646/2019 (Α΄201).
11. Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 (Α΄188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης
των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
13. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 5Α του ν.
4172/2013, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201), για τον
καθορισμό της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013,
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, της αρμόδιας υπηρεσίας για την
υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, την ανάκλησή
της, την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, την καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία
Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση, έγκριση, απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις
του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην
αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, για την
υποβολή αίτησης ανάκλησης, για την υποβολή και εξέταση των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης της
απαιτούμενης από τις διατάξεις αυτές επένδυσης, καθώς και για τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής
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εφαρμογής, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών
Κατοίκων Ημεδαπής.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και απαιτούμενα
δικαιολογητικά
1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται
να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον
σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8) έτη πριν τη
μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό
του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ή μέσω νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή
μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ως «συγγενικό πρόσωπο» νοείται ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή. Τα φυσικά
πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β΄, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας
διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.
2. Προκειμένου για την εξέταση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι της
φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή, τα επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8)
έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, αυτή διενεργείται με βάση τα αρχεία που
τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση.
Ειδικότερα, εάν ο φορολογούμενος αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εάν εμφανίζεται στα
αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα επτά (7) από τα προηγούμενα
οκτώ (8) έτη πριν από την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του δεν απαιτείται η προσκόμιση
δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης δεν προκύπτει η
φορολογική κατοικία του φορολογουμένου στην αλλοδαπή, για τα επτά (7) από τα προηγούμενα οκτώ (8)
έτη πριν την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, τότε απαιτείται να προσκομίσει,
για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία:
(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει
φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν
ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος κράτους με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση
για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
(δίγλωσσα έντυπα), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή
φορολογική αρχή ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή,
αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της
σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος
του κράτους αυτού.
(γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α΄ ή
β΄), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από
οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η
μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος για το χρονικό διάστημα που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 (α) της παρούσας.
3. Ειδικά για την απόδειξη της ιδιότητας του «συγγενικού προσώπου», εφόσον δεν προκύπτει από τα
αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού ή οποιουδήποτε
εγγράφου από δημόσια αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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4. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
1497/1984 (Α΄188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (Κανονισμός ΕΕ 2016/1191, σφραγίδα
apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς
συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση) και θα γίνονται δεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που επικυρώνονται από δικηγόρους, κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 2 του αρ. 11 ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει, ή
επικυρωμένα από το πρωτότυπο αντίγραφα αυτών από συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, ή από πρόσωπο, αρχή ή υπηρεσία που από το νόμο έχει τη δυνατότητα αυτή.
Για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1002838 ΕΞ 2020/10-01-2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οργάνωσης.
Από τη διαδικασία θεώρησης και μετάφρασης εξαιρούνται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΣΑΔΦΕ, όπως αυτές ισχύουν για τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας. Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ με
ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ και ΜΟΛΔΑΒΙΑ όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ.1107/1999, ΠΟΛ.1092/2005,
ΠΟΛ.1210/2015 αντίστοιχα για κάθε κράτος.
5. Προκειμένου για την εξέταση της προϋπόθεσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν
εφαρμογή τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με την οποία καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησης τους
στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει,
αρκεί η προσκόμιση της άδειας αυτής.
Άρθρο 4
Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013
1. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και να
υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά τις
διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την 31η του μηνός
Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, στο Τμήμα Γ1΄ - Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης
Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης
Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, αίτηση. Με την ανωτέρω αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει τα σχετικά
δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3
της παρούσας. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό
τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους.
Η αίτηση για το τρέχον έτος παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα σχετικά
δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει τα
σχετικά προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση του φακέλου του εντός της προθεσμίας των
εξήντα (60) ημερών που προβλέπεται από το νόμο για την έκδοση της απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση, και δεδομένου ότι για κάθε έτος η πράξη διοικητικού προσδιορισμού απαιτείται να
εκδοθεί το αργότερο ως την 30η Ιουνίου του οικείου φορολογικού έτους, προκειμένου ο φόρος να
καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου, γίνεται δεκτό ότι δικαιολογητικά δύνανται
να παραλαμβάνονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου εκάστου έτους.
Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31η Μαρτίου και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την 31η
Μαΐου, γίνονται δεκτά και εξετάζονται προκειμένου για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό
τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.
2. Το φυσικό πρόσωπο, με την αίτησή του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του
άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του ν.
4172/2013, εντός της ίδιας προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης είτε μέσω της
αυτοπρόσωπης παρουσίας του κατά την υποβολή της αίτησης αυτού, ή με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής του, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 2690/1999, όπως ισχύει).
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Στην περίπτωση αυτή, δεν εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 3 της παρούσας, για κάθε ένα από τα συγγενικά πρόσωπα.
Για τα ανήλικα, άγαμα τέκνα του φορολογούμενου, εφόσον συνοικούν με αυτόν, δεν απαιτείται να ζητηθεί
επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και να υποβληθεί σχετική αίτηση,
καθώς τεκμαίρεται, ότι έχουν την ίδια φορολογική κατοικία με αυτόν. Η επέκταση της εφαρμογής των ως
άνω διατάξεων για τα τέκνα αυτά μπορεί να ζητηθεί, με απλή αίτησή τους, κατά το χρόνο που
συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.
Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης σχέσης ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης, με το φορολογούμενο
που ζήτησε την υπαγωγή των συγγενικών του προσώπων στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013,
παύει και η υπαγωγή των προσώπων αυτών στις σχετικές διατάξεις.
3. Η Φορολογική Διοίκηση, αφού παραλάβει την ως άνω αίτηση και δικαιολογητικά, οφείλει να
συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.. Η σχετική
ηλεκτρονική εφαρμογή συμπληρώνεται σε όλα στάδια της διαδικασίας υπαγωγής των φορολογουμένων
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
4. Η Φορολογική Διοίκηση, εξετάζει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών και εκδίδει απόφαση, με την οποία
την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά για την αίτηση υποβάλλονται από τον
αιτούντα μέχρι την 31η Μαΐου, η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται το αργότερο ως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους. Με την έγκριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο
θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4172/2013, για το
φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του και για δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη. Η
Φορολογική Διοίκηση στη ρητή εγκριτική της απόφαση για υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις
του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 τον ενημερώνει ότι η υπαγωγή αυτή λύεται αυτοδίκαια μετά το πέρας
δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών και δεν δύναται να παραταθεί πέραν των ετών αυτών.
5. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους στο οποίο το φυσικό πρόσωπο
είχε την τελευταία φορολογική του κατοικία μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη μεταφορά
αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος
των εν λόγω διατάξεων, ήτοι από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και εφεξής.
Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές μπορούν να υποβληθούν είτε με την έναρξη των επενδύσεων ή το
αργότερο έως και τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση αυτών.
7. Η υπαγωγή ενός φορολογούμενου και των συγγενικών του προσώπων στις διατάξεις του άρθρου 5Α του
ν. 4172/2013, δεν επιφέρει αυτοδικαίως την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων, που
σχετίζονται με αυτά, πέραν των υπαγόμενων σε αυτές.
Άρθρο 5
Έκδοση πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και Καταβολή του φόρου
1. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας, η
υπαγωγή του φορολογουμένου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην
αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του
ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για κάθε
συγγενικό πρόσωπο, για το οποίο ζητήθηκε και εγκρίθηκε η υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης, καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.
2. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούμενου και το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Ιουνίου του οικείου έτους εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.
4172/2013 πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του ν.
4174/2013, για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο επεκτείνεται η
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εφαρμογή του άρθρου αυτού. Για το έτος αυτό, το ως άνω φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ’
αποκοπήν ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησής του.
3. Για κάθε ένα από τα επόμενα έτη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, και υπό
την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος και τα συγγενικά του πρόσωπα συνεχίζουν να υπάγονται σε αυτές,
εκδίδεται μία πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μηνός Ιουνίου εκάστου φορολογικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του ν.
4174/2013.
Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται, για τη συνολική φορολογική υποχρέωση, στο όνομα
του φορολογούμενου, με αναγραφή των συγγενικών του προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, και του ποσού του κατ’ αποκοπήν φόρου που τους αναλογεί.
4. Ειδικά, για τα τέκνα του φορολογούμενου για τα οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της
παρούσας, δεν απαιτείται η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, δεν οφείλεται
το κατ’ αποκοπήν ποσό φόρου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
5. Ο φόρος του άρθρου αυτού καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν
πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Τυχόν
φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται
από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους
υποχρέωσης στην Ελλάδα. Για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ν. 4174/2013 ως ισχύουν.
6. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, εφόσον σε κάποιο
φορολογικό έτος, και το αργότερο μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους αυτού, δεν
καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παράγραφο 1 κατ’αποκοπήν ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις
διατάξεις του εν λόγω άρθρου από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο
εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του ν. 4172/2013.
7. Με την καταβολή του ως άνω κατ` αποκοπήν ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του
φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης για εισόδημα που
προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών
περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
Άρθρο 6
Αίτηση Ανάκλησης
1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται, σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης
στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας περιόδου υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης εισοδήματός του στην αλλοδαπή, να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του
στις διατάξεις αυτές.
Η αίτηση ανάκλησης υποβάλλεται από τον φορολογούμενο μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου του
φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται ανάκληση της υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης
εισοδήματός του στην αλλοδαπή, και ενημερώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση η σχετική ηλεκτρονική
εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις
για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται
στην καταβολή του οριζόμενου κατ` αποκοπήν ποσού φόρου για το έτος αυτό.
Έπειτα από την υποβολή της αίτησης ανάκλησης, νέα αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης του εισοδήματος αλλοδαπής μπορεί να γίνεται δεκτή, με τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:
α) Αν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, νέα αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του
χρονικού διαστήματος της παραγράφου 4 του άρθρου 5A του ν. 4172/2013, χωρίς να απαιτείται νέα
επένδυση, και εφόσον γίνει δεκτή, θα ισχύει για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του ως
άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι έως τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας από την αρχική υπαγωγή στις
διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
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β) Αν η ανάκληση λάβει χώρα εντός της τριετούς προθεσμίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της
επένδυσης και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος παραμένει
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, ο
φορολογούμενος θα υπαχθεί εκ νέου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τόσα έτη όσα υπολείπονται
ως τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και υπό την
προϋπόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός του χρόνου που υπολείπεται της αρχικής τριετίας.
γ) Αν η ανάκληση λάβει χώρα εντός της τριετούς προθεσμίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της
επένδυσης χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί, και ο φορολογούμενος κατέστη στο μεταξύ φορολογικός
κάτοικος αλλοδαπής, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μόνο μετά της ολοκλήρωση της αρχικής
επένδυσης και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, ο φορολογούμενος θα υπαχθεί εκ νέου στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας και υπό την
προϋπόθεση ότι θα προβεί σε νέα επένδυση με βάση την περ. β’της παρ. 1 του άρθρου 5A του ν.
4172/2013.
3. Αίτηση ανάκλησης του φυσικού προσώπου συνεπάγεται αυτόματα και ανάκληση της υπαγωγής στις
διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 των συγγενικών του προσώπων. Τα συγγενικά αυτού
πρόσωπα, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης στο όνομά τους, χωρίς αυτή να επηρεάζει τους
λοιπούς υπαγόμενους στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. Αίτηση ανάκλησης, δύναται να
υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο και για κάποιο από τα συγγενικά αυτού πρόσωπα, για τα οποία ζήτησε την
επέκταση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.
Άρθρο 7
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
1. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 4172/2013, ενώ για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή,
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, και τα οποία υπόκεινται στην
εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους.
2. Η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και
του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4172/2013,
υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά τα οποία αποδεικνύονται από
νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Ο φορολογούμενος που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α ν.
4172/2013 φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά αυτά που, μεταξύ άλλων, είναι η εισαγωγή
συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η
απόκτησή του στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013 η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος
δεν απαιτείται για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
3. Τα οριζόμενα στην Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως προς την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, ισχύουν και για τα
πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
Άρθρο 8
Ολοκλήρωση της επένδυσης
1. Μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του
άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων
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Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, με σχετικά δικαιολογητικά
που να αποδεικνύουν την περάτωση της επένδυσης, προκειμένου να ενημερωθεί η αναφερόμενη στην
παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας ηλεκτρονική εφαρμογή, και να εξακολουθήσει η υπαγωγή του
στο καθεστώς της εναλλακτικής φορολόγησης του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. Ο φορολογούμενος
υποχρεούται να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης
Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής τα σχετικά δικαιολογητικά περάτωσης της επένδυσης εντός προθεσμίας
έξι (6) μηνών από τη λήξη της τριετούς προθεσμίας. Εφόσον η ολοκλήρωση της επένδυσης προκύπτει από
τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στη Φορολογική Αρχή, ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται στην
προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών για αυτές τις επενδύσεις.
2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας για τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης
ανάκλησης, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η επένδυση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 της παρούσας, αίρεται η υπαγωγή του στο καθεστώς της εναλλακτικής φορολόγησης για το
εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης και υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του
ν.4172/2013 από το πρώτο έτος ένταξής του στο καθεστώς αυτό. Τα κατ’ αποκοπήν ποσά φόρου που
έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
1. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 που
υποβάλλονται εντός του 2020 και επόμενα και αφορούν μεταφορά της φορολογικής κατοικίας για τα έτη
2020 και επόμενα. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.
4172/2013 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (ήτοι από
τις 12-12-2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4646/2019) και έπειτα.
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.2007/2020
Συμπλήρωση της Ε. 2005/2020 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση επισφαλών
απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού
τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή περαιτέρω ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας
σχετικά, διευκρινίζεται ότι η Ε.2005/2020 εγκύκλιος εφαρμόζεται για τις επισφαλείς απαιτήσεις των
ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων που προέκυψαν λόγω της πτώχευσης της μητρικής εταιρίας
«Thomas Cook», αλλά και των θυγατρικών αυτής που περιήλθαν στο ίδιο καθεστώς.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε.2012/2020
Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης
φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4646/2019
30 Ιανουάριος 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201), μειώθηκε από 10% σε
5% ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων. Ομοίως, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου αντικαταστάθηκε η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, ώστε ο
συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα να ορισθεί στο 5%, αντί του 10% που ίσχυε μέχρι
πρότινος.
2. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 66 του ίδιου
νόμου, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.
3. Επομένως, ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5%
εφαρμόζεται επί των ακόλουθων διανομών:
α) στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του
τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου έχει
ληφθεί από την 1.1.2020 και μετά. Ως εκ τούτου, για τα κέρδη που διανέμουν τα υπόψη νομικά πρόσωπα
και για τα οποία η καταληκτική προθεσμία για τη λήψη απόφασης έγκρισής τους είναι πριν την 1.1.2020
εφαρμόζεται ο συντελεστής παρακράτησης 10%.
Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές
απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2019, επί των οποίων έχει διενεργηθεί
παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την
έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί
εντός του φορολογικού έτους 2020, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (5%). Στην περίπτωση αυτή ο
τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, με βάση τη διαδικασία
που προβλέπεται στις ΠΟΛ.1129/2011 και ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίους μας.
β) στα κέρδη που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανής εταιρείες, καθώς
και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους
από τα μέλη των υπόψη νομικών οντοτήτων είναι μετά την 1.1.2020. Όπως έχει διευκρινισθεί με την
ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό μας, ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων
κερδών (μερισμάτων), τα οποία αφορούν κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτά προκύπτουν
από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.
Για τυχόν διανεμόμενα κέρδη παρελθόντων φορολογικών ετών, καθώς και για τις προσωρινές απολήψεις
κερδών των πιο πάνω εταιρειών, δεδομένου ότι ως χρόνος κτήσης του υπόψη εισοδήματος θεωρείται ο
χρόνος που λαμβάνει χώρα η διανομή ή απόληψη (πίστωση ή καταβολή), όπως προκύπτει από τις
σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον
χρόνο της διανομής ή απόληψης (ήτοι, για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός
του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%, ενώ για διανομές παρελθουσών
χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2020 παρακρατείται φόρος με συντελεστή
5%).
4. Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 5% εφαρμόζεται όταν η
απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού (π.χ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου) είναι μετά την
1.1.2020 και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν ο χρόνος
καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με άλλο τρόπο,
πραγματοποιείται μετά την 1.1.2020 (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιός μας).
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε.2015/2020
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013
31 Ιανουάριος 2020
Με την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 28 του ν.
4172/2013. Ειδικότερα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, καθορίζεται έμμεσος τρόπος προσδιορισμού του
εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
Ο τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 28
του ν. 4172/2013, συνίσταται στη χρήση κάθε διαθέσιμου στοιχείου καθώς και στην εφαρμογή των
προβλεπόμενων στο άρθρο 27 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) μεθόδων έμμεσου
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Σημειώνεται ότι όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
28 ν. 4172/2013, το εισόδημα των φυσικών προσώπων καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ν. 4172/2013.
2. Στα διαθέσιμα στοιχεία, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28
του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει η Φορολογική
Διοίκηση για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας του νομικού
προσώπου/νομικής οντότητας ή του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέτοια
στοιχεία μπορούν να είναι οι αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος που εμφανίζει το πρόσωπο που
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το ύψος των αμοιβών που εισπράττονται κατά περίπτωση, η
πελατεία, το μικτό κέρδος που προκύπτει από ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες,
οι οποίες προσδιορίζονται με βάση ιδίως το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τα μέσα άσκησης της
δραστηριότητας, καθώς και την ειδικότητα και τον επιστημονικό τίτλο κατά περίπτωση, 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, κάθε επιχειρηματική δαπάνη και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την
επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών.
Ακόμα, διαθέσιμα στοιχεία θεωρούνται τα στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από τρίτες
πηγές, τα οποία αφορούν τον φορολογούμενο.
3. Επίσης, ο προσδιορισμός του εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4172/2013 μπορεί να
διενεργηθεί βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 του ν. 4174/2013 μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού
της φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, για την εφαρμογή των τεχνικών ελέγχου της ανάλυσης ρευστότητας
του φορολογούμενου (περ. β' της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013), της καθαρής θέσης του
φορολογούμενου (περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013) και του ύψους των τραπεζικών
καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013) ισχύουν τα
οριζόμενα στην ΠΟΛ.1050/2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, 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
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον
νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται
σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από
σχετική πρόσκληση.
Η προϋπόθεση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 αναφέρεται στις περιπτώσεις
εκείνες κατά τις οποίες η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ή η σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα γίνεται με τέτοιο τρόπο που
καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων ή καθιστά μη αξιόπιστο το λογιστικό σύστημα.
Ενδεικτικά, η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων θεωρείται ότι δεν είναι δυνατή ή το λογιστικό σύστημα
θεωρείται ως μη αξιόπιστο όταν:
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- Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη.
- Δεν διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), οι ΦΗΜ, οι φορολογικές μνήμες και τα
αρχεία των Φ.Η.Μ.
- Η οντότητα παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.).
- Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα δεν παρέχονται ευχερώς και αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα
δεδομένα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και
επαληθεύσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η αδυναμία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων ή η μη αξιοπιστία
του λογιστικού συστήματος αποτελεί θέμα πραγματικό, για το οποίο απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση στην
σχετική έκθεση ελέγχου, ώστε να αιτιολογείται ο προσδιορισμός του εισοδήματος με κάθε διαθέσιμο
στοιχείο ή με τη χρήση των έμμεσων μεθόδων ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4172/2013.
Η προϋπόθεση της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις ή παρατυπίες που αφορούν τα φορολογικά στοιχεία ή
δικαιολογητικά έγγραφα που επέχουν θέση φορολογικού στοιχείου. Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές
εντάσσεται η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η λήψη ανακριβών φορολογικών
στοιχείων, η έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, η λήψη εικονικών φορολογικών
στοιχείων καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων.
Η προϋπόθεση της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου
κατόπιν επίδοσης πρόσκλησης στον φορολογούμενο, δεν προσκομίζονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και
στοιχεία). Η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής θα επαναπροσδιοριστεί μετά την εφαρμογή των
ηλεκτρονικών βιβλίων.
5. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, το εισόδημα φυσικών προσώπων,
ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να
προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί
για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση
περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα. Διευκρινίζεται ότι ο προσδιορισμός του
εισοδήματος των φυσικών προσώπων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
δύναται να γίνει με τη χρήση οποιασδήποτε από τις έμμεσες τεχνικές που προβλέπονται στο άρθρο 27 του
ν. 4174/2013, υπό την πλήρωση των προϋποθέσεων είτε της παρ. 1, είτε της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.
4172/2013.
Υπενθυμίζεται ότι για φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 39 του ν. 4174/2013, κάθε προσαύξηση περιουσίας που
προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική
δραστηριότητα, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι
αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.
6. Περαιτέρω, επισημαίνονται τα εξής:
Α. Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του εισοδήματος για
έτη που ξεκινούν από την 01.01.2014 και εντεύθεν.
Β. Η εφαρμογή κάθε διαθέσιμου στοιχείου ή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης
εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1
και 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013.
Γ. Στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση ή μπορούν να αντληθούν από τρίτες πηγές για τον
φορολογούμενο δύναται να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με στοιχεία από ομοειδείς επιχειρηματικές ή
επαγγελματικές δραστηριότητες, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται με τη χρήση κάθε
διαθέσιμου στοιχείου ή με τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε.2023/2020
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων ανεξαρτήτως
κόρων ολικής χωρητικότητας
13 Ιανουάριος 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του νόμου
αυτού φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνική σημαία πλοίων. Ο όρος πλοίο περιλαμβάνει και τα
πλοιάρια, εφ΄ όσον ειδικά δεν ορίζεται αλλιώς.
2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του πιο πάνω νόμου, ο οποίος αποτελεί νόμο αυξημένης
τυπικής ισχύος έναντι των γενικών διατάξεων (παρ.1 άρθρου 107 του Συντάγματος) ορίζεται ότι, ο
επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη φυσικού ή νομικού προσώπου καθώς και
μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οποιουδήποτε τύπου από τον φόρο εισοδήματος,
όσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση του πλοίου.
3. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου, τα πλοία κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες,
στην πρώτη και στην δεύτερη. Στην δεύτερη κατηγορία πλοίων περιλαμβάνονται όσα δεν εμπίπτουν στην
πρώτη κατηγορία καθώς και τα αλιευτικά, τα ιστιοφόρα, τα ναυαγοσωστικά και τα πλοιάρια γενικά όπως
ειδικά κατονομάζονται με την αριθ.32/1975 εγκύκλιο διαταγή.
4. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 57 του ν.4646/2019 για εκμετάλλευση
πλοίων από 1.1.2020 και μετά, επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου σε όλα τα υπό ελληνική σημαία
αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε
υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου
δραστηριοποίησής τους.
5. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 58 του
ν.4646/2019, για την εκμετάλλευση πλοίων από 1.1.2020 και μετά, μεταξύ άλλων, ο φόρος αλιευτικών
πλοίων υπολογίζεται με μηδενικό συντελεστή.
6. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ειδικά, για τον προσδιορισμό του
εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές
περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών,
υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
7. Επίσης, με την 2989/1997 απόφαση του Σ.τ.Ε αναφορικά με τη «φορολογία πλοίων και την πρόσοδο του
αλιευτικού σκάφους», όταν η εκμετάλλευση του πλοίου συνίσταται σε αλιευτική δραστηριότητα του
πλοιοκτήτη, η πρόσοδος την οποία αυτός αποκτά από τη διάθεση του αλιεύματος φορολογείται μόνο βάσει
των ειδικών διατάξεων περί φορολογίας πλοίων και όχι ως εισόδημα γεωργικής επιχειρήσεως κατά το
άρθρο 38 του ν.δ. 3323/1955.
8. Με την ΠΟΛ.1035/2016 εγκύκλιό μας κοινοποιήθηκε η αριθ. 47/2015 γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής
Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την
οποία το εισόδημα από αλιεύματα αλιευτικών σκαφών, ολικής χωρητικότητας μέχρι 10 κόρους,
φορολογείται βάσει των περί φορολογίας πλοίων διατάξεων του ν.27/1975 και όχι ως εισόδημα από
γεωργική επιχείρηση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 42 του ν. 2238/1994.
9. Κατόπιν των ανωτέρω, το εισόδημα από τα αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, ανεξαρτήτως κόρων ολικής
χωρητικότητας, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως και 31.12.2019 φορολογείται με την ειδική
φορολογία του ν.27/1975 (όπως φορολογήθηκε με τον ίδιο νόμο έως 31.12.2013, με βάση την αριθ.
47/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ).
Με την επιβολή του φόρου χωρητικότητας εξαντλείται κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη φυσικού ή νομικού
προσώπου από τον φόρο εισοδήματος εκτός από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν.4172/2013.
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Με τον ίδιο τρόπο φορολογούνται και τα λοιπά εισοδήματα από την εκμετάλλευση πλοίων σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν.27/1975, δηλαδή υπεραξία πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, είσπραξη
ασφαλιστικής αποζημίωσης ή είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως οικονομική ενίσχυση λόγω
διάλυσης αλιευτικού σκάφους, εισόδημα από εκμίσθωση ιδιόκτητου αλιευτικού σκάφους για θαλάσσιες
έρευνες με πειραματική αλιεία, κλπ.
Αντιθέτως, το εισόδημα που προέρχεται από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων και όχι από την αλίευση
αυτών μέσω της χρήσης αλιευτικών πλοίων, είναι εισόδημα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και
φορολογείται με το άρθρο 21 του ν.4172/2013. Ως παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, νοείται αυτή που
αφορά, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών, οστρεοκαλλιεργειών και λοιπών μαλακίων μέσω
υδατοκαλλιεργειών (αγορά γόνων και εκτροφή αυτών).
Επισημαίνεται ότι, η ειδική φορολογία του ν.27/1975 καταλαμβάνει μόνο τους πλοιοκτήτες και όχι τα
πρόσωπα εκείνα που εκμεταλλεύονται ή διαχειρίζονται αλιευτικά πλοία τρίτων. Στην περίπτωση που η
αλίευση γίνεται με τη χρήση αλιευτικών πλοίων τρίτων, το εισόδημα που αποκτούν οι μισθωτές από τα
αλιεύματα των πλοίων αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με το άρθρο
21 του ν. 4172/2013, ενώ το εισόδημα των πλοιοκτητών (εκμισθωτών των πλοίων) φορολογείται με τις
διατάξεις του ν. 27/1975.
Επιπλέον, μετά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.4646/2019 από 1.1.2020 και μετά, τα
αλιευτικά πλοία συνεχίζουν να κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία πλοίων και φορολογούνται με
μηδενικό συντελεστή ως προς τον φόρο χωρητικότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν.27/1975, ενώ παράλληλα επιβάλλεται στους πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων τέλος υπέρ του Δημοσίου με
βάση το μήκος αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4646/2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2026/2020
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι
αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων
αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου
μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων
διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α').
27 Φεβρουάριος 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του ν.4646/2019 προστέθηκε στην παρ.2 του άρθρου 15 του
ν.4172/2013 νέα παράγραφος 2.α, με βάση την οποία, το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές
από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά
σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή ανανέωσης ή λύσης συμβολαίου συνεργασίας,
φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, εφόσον τα
ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός
του οικείου φορολογικού έτους. Συνεπώς, στην περίπτωση που το σύνολο των εν λόγω εισοδημάτων που
αποκτούν οι ανωτέρω δικαιούχοι δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου
φορολογικού έτους, τότε αυτό φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με βάση την κλίμακα της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 καθώς και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ίδιου
νόμου όπως αυτά ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4646/2019
καθώς και του άρθρου 9 του τελευταίου αυτού νόμου.
Στην περίπτωση όμως που το σύνολο των ανωτέρω εισοδημάτων υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000)
ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τότε το συνολικό αυτό εισόδημα και όχι το υπερβάλλον του
ορίου αυτού, φορολογείται εξ' ολοκλήρου με φορολογικό συντελεστή 22% με εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης για το σύνολο των εισοδημάτων αυτών και χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι
μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013.
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Ανεξαρτήτως της υπέρβασης ή όχι του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ εντός του οικείου
φορολογικού έτους, τα εν λόγω εισοδήματα υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν.4172/2013.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, χρόνος
κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος που οι ανωτέρω δικαιούχοι απέκτησαν το δικαίωμα
είσπραξής τους και συνεπώς το εισόδημα που αποκτάται από τους εν λόγω αθλητές μέσα στο οικείο
φορολογικό έτος προκύπτει από το συνολικό άθροισμα των εφάπαξ ή τμηματικών ποσών που αναγράφεται
στα ως άνω συμβόλαια βάσει των οποίων προβλέπονται καταβολές σε συγκεκριμένους μήνες ή ημέρες του
ίδιου φορολογικού έτους (1/1 - 31/12).
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του ν.4646/2019 προστέθηκε μετά την παρ.4 του άρθρου 60 του
ν.4172/2013 νέα παράγραφος 4.α, με βάση την οποία, ορίζεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 22% για
τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του
συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές
ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και εφόσον
τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου
φορολογικού έτους. Συνεπώς, όταν είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι το συνολικό άθροισμα των εφάπαξ ή
τμηματικών ποσών που αναγράφεται στα ως άνω συμβόλαια, βάσει των οποίων προβλέπονται καταβολές
σε συγκεκριμένους μήνες ή ημέρες του οικείου φορολογικού έτους (1/1 - 31/12), θα υπερβεί τις σαράντα
χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του ίδιου έτους, τότε στην περίπτωση αυτή και σε κάθε επιμέρους καταβολή
που λαμβάνει χώρα εντός αυτού του έτους, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 22% ακόμα και
αν το ύψος της επιμέρους αυτής καταβολής είναι χαμηλότερο του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000)
ευρώ.
Στην περίπτωση όμως που το ως άνω συνολικό άθροισμα δεν υπερβαίνει το όριο των σαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρώ, τότε σε κάθε επιμέρους καταβολή διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, ήτοι με
συντελεστή 20%.
Τα ανωτέρω εισοδήματα δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών που περιοριστικά κατονομάζονται στις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 και συνεπώς στα εισοδήματα αυτά,
ανεξαρτήτως της υπέρβασης ή όχι του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ εντός του οικείου
φορολογικού έτους, δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Ο παρακρατούμενος φόρος (20% ή 22%) υπολογίζεται επί του φορολογητέου (καθαρού προ φόρου)
εισοδήματος και στην περίπτωση που τα εισοδήματα αυτά καταβάλλονται ελεύθερα φόρου (πληρωτέα),
τότε ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται επί του ποσού το οποίο προκύπτει αφού προηγουμένως το
πληρωτέο αναχθεί σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου (20% ή 22%).
3. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν.4646/2019, οι
διατάξεις της παραγράφου 2.α του άρθρου 15 και της παραγράφου 4.α του άρθρου 60 του ν.4172/2013,
όπως προστέθηκαν αντίστοιχα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 76 του ν.4646/2019, εφαρμόζονται
για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.
4. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση ως προς τον υπολογισμό του φόρου που θα πρέπει να
παρακρατηθεί από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα
αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την καταβολή των ως άνω ποσών στους παραπάνω δικαιούχους,
παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Έστω ότι αθλητικό σωματείο πρόκειται να καταβάλει σε αθλητή μέσα στο 2020 και εξαιτίας της υπογραφής
συμβολαίου μετεγγραφής του, συνολικό ποσό 50.000 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις και συγκεκριμένα στην 1η
δόση που λαμβάνει χώρα τον Απρίλιο του 2020 καταβάλλονται 10.000 ευρώ, στη 2η δόση που λαμβάνει
χώρα τον Ιούλιο του 2020 καταβάλλονται 10.000 ευρώ και στην 3η δόση που λαμβάνει χώρα τον Νοέμβριο
του 2020 καταβάλλονται 30.000 ευρώ. Επειδή είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι το συνολικό άθροισμα
των ανωτέρω δόσεων θα υπερβεί τις 40.000 ευρώ εντός του 2020, τότε τα ποσά φόρου που πρέπει να
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παρακρατηθούν από το αθλητικό σωματείο κατά την καταβολή των ανωτέρω δόσεων υπολογίζονται ως
εξής:
Παρακρατούμενος φόρος 1ης δόσης: 10.000 * 22% = 2.200 ευρώ
Παρακρατούμενος φόρος 2ης δόσης: 10.000 * 22% = 2.200 ευρώ
Παρακρατούμενος φόρος 3ης δόσης: 30.000 * 22% = 6.600 ευρώ
Επί του ανωτέρω συνολικού εισοδήματος των 50.000 ευρώ που αποκτά ο ανωτέρω αθλητής μέσα στο
φορολογικό έτος 2020 και το οποίο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, αντιστοιχεί φόρος 50.000 * 22% =
11.000 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης βάσει της κλίμακας της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α του
ν.4172/2013, 2.076 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 του παραπάνω αθλητή οφείλεται μόνο ειδική εισφορά αλληλεγγύης
2.076 ευρώ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο. ΔΕΑΦ 1009544 ΕΞ 2020 Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2
του άρθρου 93 του ν.4605/2019
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
1. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012 ορίζεται ότι το πιστωτικό υπόλοιπο που
προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και μετά των τραπεζών,
ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το μέρος που οφείλεται σε φόρο που
έχει παρακρατηθεί επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων
ημεδαπών επιχειρήσεων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος
διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το
υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019 προστέθηκε στο τέλος της παρ.6
του άρθρου 3 του ν.4046/2012 νέο εδάφιο, με βάση το οποίο, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 και δεν συμψηφίστηκε
εντός των πέντε (5) ετών, συμψηφίζεται σε ισόποσες δόσεις εντός δέκα (10) ετών με οποιασδήποτε
φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις των τραπεζών, αρχής γενομένης από 1.1.2020 (περιπτ. α’).
Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επί υποθέσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές
και τροποποιητικές δηλώσεις ενώπιον της φορολογικής αρχής και δεν έχουν εξετασθεί, καθώς και επί
εκκρεμών υποθέσεων κατά την έννοια του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν.
4509/2017 (περιπτ. β’).
3. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι ως άνω διατάξεις θα πρέπει οι τράπεζες που εμφανίζουν πιστωτικά
υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και
2013 και δεν συμψηφίστηκαν εντός των πέντε (5) ετών, να υποβάλουν στην αρμόδιά τους Φορολογούσα
Αρχή (Δ.Ο.Υ) αίτηση συμψηφισμού φόρου με φορολογικές υποχρεώσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019, εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας, αναγράφοντας το
συνολικό ποσό προς συμψηφισμό. Το Τμήμα Συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ αφού διενεργήσει έλεγχο,
προς επιβεβαίωση του σχετικού ποσού, θα προβεί σε έκδοση, στο όνομα της αιτηθείσας τράπεζας,
ατομικού φύλλου έκπτωσης, ποσού ίσου με τη φορολογική υποχρέωση που πρόκειται να συμψηφισθεί και
όχι μεγαλύτερου από το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής απαίτησης, προκειμένου να διενεργηθεί
συμψηφισμός με τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση, η οποία έχει προκύψει από 1.1.2020 και μετά.
Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τις φορολογικές υποχρεώσεις του έτους μέχρι της κάλυψης
του ποσού του ενός δεκάτου (1/10) της συνολικής απαίτησης. Σε περίπτωση που οι φορολογικές
υποχρεώσεις του έτους υπολείπονται του ετήσιου ποσού προς συμψηφισμό, το εναπομείναν ετήσιο προς
συμψηφισμό ποσό αμελείται.
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Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή παγίως κάθε έτος μέχρι τη
συμπλήρωση δέκα (10) ετών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις μετασχηματισμού τραπεζών τα τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων συμψηφίζονται από την τράπεζα που λειτουργεί ως καθολικός διάδοχός
τους.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013)
Α.1008/2020
Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της
φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
20 Ιανουάριος 2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (ΦΕΚ
170 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ
167 Α΄), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000, όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014.
7. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 όπως ισχύουν.
8. 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), όπως ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 7,
της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού».
9. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968/Β΄/ 22.03.2017) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως
ισχύει.
10. Την αριθ. 1/20-1-2016 (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,
όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 Α.Υ.Ο.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
11. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄) απόφασης του
Υπουργού 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 παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.05.2016), όπως ισχύουν.
12. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
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αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και δ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013.
Αντικείμενο των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων α’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν.
4174/2013, είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, μέσω μεθοδολογίας εξεύρεσης αξιόπιστων
αναλογιών ή σχέσεων, προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ως αξιόπιστη αναλογία ή σχέση, θεωρείται το ποσοστό ή ο δείκτης ή η αναλογική σχέση, που είναι
κατάλληλη, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής, λαμβανομένων υπόψη των
δεδομένων και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, για τον προσδιορισμό των εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα, του κόστους πωληθέντων, του μικτού και του καθαρού κέρδους.
Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των αναλογιών ή σχέσεων λαμβάνονται από τα δεδομένα του ελεγχόμενου
προσώπου καθώς και από τρίτες πηγές.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ και
δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013
2.1 Η μέθοδος της αρχής των αναλογιών
Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα
φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως, του περιθωρίου μικτού
κέρδους.
Κατόπιν επαλήθευσης του κόστους πωληθέντων/παρεχόμενων υπηρεσιών και ανάλυσης στοιχείων και
πληροφοριών από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή και από τρίτες πηγές, προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο το
πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο εφαρμοζόμενο στο κόστος πωληθέντων/παρεχόμενων
υπηρεσιών, οδηγεί στον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου
προσώπου.
Η υπόψη μέθοδος εφαρμόζεται ιδίως σε επιχειρήσεις των οποίων το απόθεμα είναι ελεγχόμενο ή μπορεί να
προσδιοριστεί με αξιόπιστο τρόπο ή οι αγορές μπορούν εύκολα να κατανέμονται σε ομάδες με το ίδιο ή
παρόμοιο ποσοστό περιθωρίου κέρδους.
Ο προσδιορισμός των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα με την χρήση της αρχής των αναλογιών
δύναται να γίνει και με την χρήση άλλων αναλογικών σχέσεων, εκτός του περιθωρίου μικτού κέρδους, υπό
την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αναλογίες προκύπτουν με αξιόπιστο τρόπο.
Περαιτέρω, η μέθοδος της αρχής των αναλογιών, εκτός του προσδιορισμού των εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα, δύναται να εφαρμοσθεί και για τον προσδιορισμό των εκροών και των
φορολογητέων κερδών των ελεγχόμενων προσώπων, με τη χρήση αξιόπιστων, για τον προσδιορισμό των
εκροών και φορολογητέων κερδών, αναλογιών.
2.2 Η μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών
Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τη σχέση
της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Επί του συνολικού όγκου του κύκλου
εργασιών, ο οποίος προσδιορίζεται είτε από τα λογιστικά αρχεία του ελεγχόμενου προσώπου είτε από
τρίτες πηγές, εφαρμόζεται η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος/υπηρεσίας προκειμένου να
προσδιοριστούν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο συνολικός όγκος του κύκλου εργασιών
δύναται να προσδιορισθεί κατόπιν εύρεσης σχέσεων μεταξύ των εισροών (προϊόντων και υπηρεσιών) που
απαιτούνται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος/ παρεχόμενης υπηρεσίας του ελεγχόμενου προσώπου.
Η μέθοδος της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών εφαρμόζεται ιδίως για τον
προσδιορισμό της πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης όταν:
α) δύναται να προσδιορισθούν οι εισροές που αναλώνονται ανά μονάδα παραγόμενου
προϊόντος/παρεχόμενης υπηρεσίας και είναι γνωστή η τιμή πώλησης ανά μονάδα παραγόμενου
προϊόντος/παρεχόμενης υπηρεσίας. β) το ελεγχόμενο πρόσωπο έχει περιορισμένα είδη προϊόντων ή
παρεχόμενων υπηρεσιών, με σχετικά σταθερές τιμές πώλησης/αμοιβές σε όλη τη φορολογική περίοδο.
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Άρθρο 3
Υπαγόμενοι πεδίο εφαρμογής
Στον τρόπο και στη διαδικασία ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση αυτή, μπορούν να υπαχθούν οι
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν
ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.
4172/2013, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2014 και μετά. Η εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης της παρούσας απόφασης τεκμηριώνεται επαρκώς στην οικεία
έκθεση ελέγχου με ρητή αναφορά στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 4
Εφαρμογή και επιλογή τεχνικής ελέγχου
Για τις υποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, δύναται να εφαρμόζονται, σε οποιοδήποτε στάδιο
διενέργειας του ελέγχου, οι τεχνικές έλεγχου, που ορίζονται με την παρούσα απόφαση, οι οποίες
επιλέγονται κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου.
Άρθρο 5
Ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να συγκεντρώνει πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4174/2013, ενώ περαιτέρω αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που
διαθέτει για τον φορολογούμενο.
Τα ανωτέρω καθώς κάθε άλλη σχετική πληροφορία που δύναται να συλλεχθεί κατά τον έλεγχο, σε
συνδυασμό με τη φύση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλους συναφείς παράγοντες του εκάστοτε είδους
και μορφής της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα.
Άρθρο 6
Προσδιορισμός εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα/εκροών/φορολογητέων κερδών στην
περίπτωση εφαρμογής μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού
Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα/εκροές/φορολογητέα κέρδη που προσδιορίζονται με τις
προαναφερθείσες μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού, εφόσον είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα
δηλωθέντα, συνιστούν τα τελικά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα/εκροές/φορολογητέα κέρδη.
Εφόσον τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου προσδιορίζονται με τις
έμμεσες μεθόδους της παρούσας, τότε, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε φορολογικό
έτος θεωρείται το σύνολο των προσδιορισθέντων με τις έμμεσες μεθόδους της παρούσας εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
Άρθρο 7
Έλεγχος λοιπών φορολογικών αντικειμένων στην περίπτωση εφαρμογής μεθόδων έμμεσου
προσδιορισμού
Εφόσον με τις έμμεσες μεθόδους της παρούσας προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου, τα έσοδα αυτά, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό
των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.
Ο προσδιορισμός των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορολογία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε.2016/2020
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της
φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.
4174/2013 (Α'170)
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020
Σε συνέχεια της Α.1008/20-01-2020 (Β'88) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. παρέχονται οι κάτωθι
διευκρινίσεις και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και δ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας).
Ειδικότερα:
Α. Μέθοδος της αρχής των αναλογιών
Με την εν λόγω μέθοδο προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση ποσοστά
και δείκτες (και ιδίως με βάση το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους) που θεωρούνται αξιόπιστα, βάσει
των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής και προέρχονται είτε από την ίδια την
επιχείρηση είτε από τρίτες πηγές.
Για την εφαρμογή της τεχνικής της αρχής των αναλογιών, μετά την ανάλυση των πωλήσεων και/ή του
κόστους των πωλήσεων, προσδιορίζεται μια αξιόπιστη αναλογία (σχέση) η οποία εφαρμόζεται σε μία,
γνωστή εκ των προτέρων, βάση (ενδεικτικά στο κόστος πωληθέντων) και έτσι προσδιορίζονται τα έσοδα
από επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογουμένου. Η ορθότητα του αποτελέσματος της τεχνικής
αυτής βασίζεται στην αξιοπιστία των αναλογιών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της
φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα:
(α) Κύρια πηγή πληροφοριών πρέπει να είναι η ίδια η επιχείρηση. Έτσι ο έλεγχος για τον καθορισμό των
αναλογιών (ποσοστών), που θα εφαρμοσθούν για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική
δραστηριότητα εξαντλεί τη δυνατότητα δημιουργίας αναλογιών με βάση τα πραγματικά δεδομένα της
επιχείρησης (κόστος, δαπάνες, τιμές πώλησης κ.λπ.), στοιχεία τα οποία προκύπτουν αφενός από τα
λογιστικά αρχεία του φορολογουμένου και αφετέρου από κάθε είδους διαθέσιμα στοιχεία καθώς και
πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν είτε από τον ίδιο τον ελεγχόμενο είτε από τρίτες πηγές
(π.χ. αντισυμβαλλόμενους). Συνεπώς, το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους δύναται να προσδιορισθεί
συγκρίνοντας τιμολόγια αγορών με τιμολόγια πωλήσεων ή αναλύοντας τιμοκαταλόγους ή τιμές ραφιών ή
ερευνώντας αρχεία αποθήκης και βιβλία παραγγελιών ή και άλλες συναφείς πληροφορίες.
(β) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατός ο καθορισμός των αναλογιών σύμφωνα με την
προηγούμενη περίπτωση, ποσοστά και δείκτες δύνανται να προκύψουν και με βάση δεδομένα ομοειδών
επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος δύναται να αναπροσαρμόζει τα εν λόγω ποσοστά και τους
δείκτες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επιχείρησης και ιδίως τον τύπο του
εμπορεύματος, τη γεωγραφική θέση της επιχείρησης, το μέγεθός της, την ελεγχόμενη φορολογική περίοδο,
τη γενικότερη εμπορική πολιτική, ώστε οι αναλογίες που τελικά θα εφαρμοσθούν για τον προσδιορισμό των
εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου
προσώπου.
(γ) Για την επαλήθευση του κόστους πωληθέντων, ο έλεγχος συνεκτιμά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων,
υφιστάμενες παραβάσεις, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής της αρχής των
αναλογιών, για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δύναται να
χρησιμοποιηθούν διάφορες αναλογίες (ποσοστά/δείκτες), όπως ενδεικτικά η αναλογία περιθωρίου μικτού
κέρδους - πωλήσεων, η αναλογία περιθωρίου μικτού κέρδους - κόστους, η αναλογία κόστους πωληθέντων
- πωλήσεων, η αναλογία καθαρής τιμής πώλησης - τιμής κόστους κ.λπ., οι οποίες εφαρμόζονται επί του
συνολικού κόστους ώστε να προσδιορισθούν τα έσοδα.
Περαιτέρω, η μέθοδος της αρχής των αναλογιών, εκτός του προσδιορισμού των εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα, δύναται να εφαρμοσθεί και για τον προσδιορισμό των εκροών και των
φορολογητέων κερδών των ελεγχόμενων προσώπων, υπό την προϋπόθεση εύρεσης και χρήσης
αξιόπιστων, για τον προσδιορισμό των εκροών και φορολογητέων κερδών, αναλογιών.
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Σημειώνεται ότι, η τεχνική της αρχής των αναλογιών ενδείκνυται για τον προσδιορισμό των εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα, των εκροών και των φορολογητέων κερδών σε:
- επιχειρήσεις με σχετικά περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων.
- επιχειρήσεις όπου η κύρια πηγή εσόδων προέρχεται κυρίως από τη διάθεση των αποθεμάτων ή όταν οι
παράμετροι που διαμορφώνουν το κόστος των πωληθέντων ή οι πηγές από τις οποίες προέρχονται οι
αγορές των εμπορευμάτων είναι περιορισμένες και ταυτόχρονα υφίσταται σε ένα βαθμό ομοιομορφία στις
τιμές πώλησης.
- επιχειρήσεις των οποίων το απόθεμα είναι ελεγχόμενο (πχ. τήρηση βιβλίου απογραφών) ή το απόθεμα
μπορεί να προσδιοριστεί με αξιόπιστο τρόπο ή τα αγαθά τα οποία εμπορεύονται έχουν όμοιο μικτό κέρδος.
Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου αυτής παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικά
παραδείγματα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο
Για προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται η αναλογία (δείκτης)
περιθωρίου μικτού κέρδους - πωλήσεων, ήτοι η αναλογία της διαφοράς της τιμής πώλησης μείον τιμή
αγοράς προς τιμή πώλησης, με βάση τη σχέση:
Αναλογία (%) περιθωρίου μικτού κέρδους επί των πωλήσεων = Τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ - Τιμή
αγοράς άνευ ΦΠΑ / Τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ
Προσδιορίζεται η αναλογία του κόστους πωληθέντων προς τις πωλήσεις από τη σχέση:
Αναλογία (%) κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων = 1 - Αναλογία (%) περιθωρίου μικτού
κέρδους επί των πωλήσεων
και στη συνέχεια τα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη σχέση:
Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα = Συνολικό κόστος πωληθέντων άνευ ΦΠΑ / Αναλογία
(%) κόστους πωληθέντων
Έστω ότι ο ελεγχόμενος εμπορεύεται δύο προϊόντα το Α και το Β και από τα λογιστικά του αρχεία
προκύπτουν:
Συνολικά δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα
Κόστος πωληθέντων (Προϊόν Α)
Κόστος πωληθέντων (Προϊόν Β)

170.000 €
50.000 €
80.000 €

Μετά από την ανάλυση των λογιστικών αρχείων της επιχείρησης (π.χ. παραστατικά αγοράς και πώλησης,
τιμοκατάλογος) και την παροχή πληροφοριών από τον ελεγχόμενο, ο έλεγχος καταλήγει στα ακόλουθα
ποσοστιαία περιθώρια μικτού κέρδους επί των πωλήσεων για τα προϊόντα Α και Β:
Καθαρή μέση τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α)
Καθαρή μέση τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β)

30 €
20€

Καθαρή μέση τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α)
Καθαρή μέση τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β)

50 €
40 €

Ποσοστό μικτού κέρδους επί πωλήσεων (Προϊόν Α)
Ποσοστό μικτού κέρδους επί πωλήσεων (Προϊόν Β)

(50-30)/50 = 0,40 ή 40%
(40-20)/40 = 0,50 ή 50%

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσοστιαίο κόστος πωληθέντων έχει ως ακολούθως:
Αναλογία (%) κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων (Προϊόν Α)
Αναλογία (%) κόστους πωληθέντων επί των πωλήσεων (Προϊόν Β)

94 /// www.solcrowe.gr

1 - 0,40 = 0,60 ή 60%
1- 0,50 = 0,50 ή 50%

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζονται από τον έλεγχο με βάση τον τύπο:
Κόστος πωληθέντων / ποσοστιαίο κόστος πωληθέντων ως εξής:
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
(Προϊόν Α)
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
(Προϊόν Β)

50.000 /0,60 = 83.333,33 €
80.000 /0,50 = 160.000,00 €

Τα προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δηλωθέντα έσοδα και η θετική
προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε
φορολόγηση.
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα (Προϊόν Α)
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα (Προϊόν Β)
Σύνολο προσδιορισθέντων, βάσει ελέγχου, εσόδων
Μείον: Δηλωθέντα έσοδα
Διαφορά

83.333,33€
160.000,00 €
243.333,33 €
170.000,00 €
73.333,33 €

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο
Για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται η αναλογία (δείκτης)
περιθωρίου μικτού κέρδους - κόστους, ήτοι η αναλογία της διαφοράς τιμής πώλησης μείον τιμής αγοράς
προς τιμή αγοράς, με βάση τη σχέση:
Αναλογία (%) περιθωρίου μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων = (Τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ Τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ) / Τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ
και στη συνέχεια τα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη σχέση:
Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα = Συνολικό κόστος πωληθέντων άνευ ΦΠΑ Χ
(1+Αναλογία (%) περιθωρίου μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων)
Έστω ότι ο ελεγχόμενος εμπορεύεται δύο προϊόντα το Α και το Β και από τα λογιστικά του αρχεία
προκύπτουν:
Συνολικά δηλωθέντα έσοδα άνευ ΦΠΑ
Κόστος πωληθέντων άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α)
Κόστος πωληθέντων άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β)

140.000,00 €
50.000,00 €
80.000,00 €

Μετά από την ανάλυση των λογιστικών αρχείων της επιχείρησης (π.χ. παραστατικά αγοράς και πώλησης,
τιμοκατάλογο) και την παροχή πληροφοριών από τον ελεγχόμενο ο έλεγχος καταλήγει στα ακόλουθα
ποσοστιαία περιθώρια μικτού κέρδους επί του κόστους για τα προϊόντα Α και Β:
Καθαρή μέση τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α)
Καθαρή μέση τιμή αγοράς άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β)
Καθαρή μέση τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Α)
Καθαρή μέση τιμή πώλησης άνευ ΦΠΑ (Προϊόν Β)
Ποσοστό μικτού κέρδους επί κόστους (Προϊόν Α)
Ποσοστό μικτού κέρδους επί κόστους (Προϊόν Β)

100 €
120 €
130 €
150 €
(130-100)/100 = 0,30 ή 30%
(150-120)/120 = 0,25 ή 25%

Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζονται από τον έλεγχο με βάση τον τύπο:
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Κόστος πωληθέντων Χ ( 1 + Αναλογία (%) περιθωρίου μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων) ως
εξής:
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα (Προϊόν Α)
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα (Προϊόν Β)

50.000 Χ (1 + 0,30) = 65.000 €
80.000 Χ (1 + 0,25) = 100.000 €

Τα προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δηλωθέντα έσοδα και η θετική
προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε
φορολόγηση.
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα (Προϊόν Α)
Προσδιορισθέντα, βάσει ελέγχου, έσοδα (Προϊόν Β)
Σύνολο προσδιορισθέντων, βάσει ελέγχου, εσόδων
Μείον: Δηλωθέντα έσοδα
Διαφορά εσόδων

65.000€
100.000 €
165.000 €
140.000 €
25.000 €

Β. Μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών
Με την εν λόγω μέθοδο προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την εφαρμογή της
τιμής πώλησης στον αριθμό των μονάδων ή το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Για την εφαρμογή της
τεχνικής της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών, ο έλεγχος
προσδιορίζει, χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης και έρευνας και αξιοποιώντας στοιχεία κόστους, με
βάση τα λογιστικά αρχεία του ελεγχόμενου ή μέσω τρίτων πηγών, τον αριθμό των μονάδων ή τον όγκο
κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε ο ελεγχόμενος, με βάση τη συνάρτηση παραγωγής που απεικονίζει
τον μετασχηματισμό συγκεκριμένης εισροής (πρώτη ύλη) σε εκροή (προϊόν/υπηρεσία) και την ποσότητα
της εισροής που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος ή την παροχή μιας μονάδας
υπηρεσίας.
Η εν λόγω μέθοδος δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική
δραστηριότητα, μέσω εύρεσης της δυνατότητας παραγωγής μιας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση παράγει
ένα ή περισσότερα ομοειδή προϊόντα, τα οποία έχουν μια σταθερή σχέση μεταξύ των συντελεστών
παραγωγής (π.χ. σχέση υφάσματος με τα παραγόμενα πουκάμισα, παραγγελίες εξαρτημάτων που
απαιτούνται για παρασκευή εμπορευσίμων προϊόντων) ή μέσω προσδιορισμού του όγκου κύκλου
εργασιών όταν το ύψος των πωλήσεων συνδέεται με μεταβλητές δαπάνες/λειτουργικά έξοδα που είναι
ανάλογα του κύκλου εργασιών (π.χ. σχέση συσκευασίας με μερίδες διανεμόμενου φαγητού, σχέση
δαπανών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού με παρεχόμενη υπηρεσία).
Σημειώνεται ότι η μέθοδος της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών ενδείκνυται για τον
προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν:
α) Ο έλεγχος δύναται να προσδιορίσει την τιμή πώλησης ανά μονάδα και τον αριθμό των μονάδων
(προϊόντων/υπηρεσιών) ή τον όγκο συναλλαγών με βάση το κόστος των αγαθών που πωλούνται ή τις
δαπάνες/έξοδα .
β) Ο ελεγχόμενος έχει περιορισμένα είδη προϊόντων ή ορισμένου είδους παρεχόμενες υπηρεσίες και οι
τιμές των πωλουμένων αγαθών ή οι αμοιβές για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες είναι σχετικά σταθερές σε
όλη τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.
Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου αυτής παρατίθεται το κατωτέρω
ενδεικτικό παράδειγμα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται η τιμή πώλησης στο
συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών, ο οποίος έχει προηγουμένως προσδιοριστεί από τον έλεγχο, με βάση
τη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στην ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας και
την απαιτούμενη συγκεκριμένη πρώτη ύλη ή συγκεκριμένη μεταβλητή δαπάνη.
Έστω ότι ο ελεγχόμενος είναι επιχείρηση παραγωγής ενός προϊόντος
Ο έλεγχος αντλώντας πληροφορίες από τον ίδιο τον ελεγχόμενο ή από τρίτους και κατανοώντας τις
πραγματικές συνθήκες και τα δεδομένα της επιχείρησης , διαπιστώνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
παραγωγής ότι η σχέση πρώτης ύλης παραγόμενου προϊόντος είναι:
1 μονάδα α' ύλης προς 50 μονάδες παραγόμενου προϊόντος.
και η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος είναι:
τιμή πώλησης 10 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος
Από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη των αποθεμάτων αρχής και τέλους της
χρήσης, προκύπτει:
αγορά α' ύλης 500 μονάδες
Στη συνέχεια ο έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερους παράγοντες που τυχόν υπεισέρχονται στη
παραγωγική διαδικασία (π.χ. φύρα 5%) προσδιορίζει τις μονάδες παραγόμενου προϊόντος:
παραγόμενο προϊόν = [500 - (500)Χ5% ] Χ 50 = 23.750 μονάδες
Έχοντας προσδιορίσει ο έλεγχος την τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος προσδιορίζει τα έσοδα από την
διάθεση του προϊόντος ως εξής:
Έσοδα ελέγχου = 23.750 μονάδες προϊόντος Χ 10 ευρώ = 237.500 ευρώ
Σε περίπτωση ύπαρξης αποθεμάτων του προϊόντος αρχής και τέλους της φορολογικής περιόδου ή
διαπίστωσης από τον έλεγχο προωθητικών ενεργειών λαμβάνονται υπόψη.
Γ. Προσδιορισμός των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα
Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προσδιορίζονται με βάση τις προαναφερόμενες έμμεσες
τεχνικές ελέγχου συνιστούν τα τελικά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον είναι μεγαλύτερα
από τα αντίστοιχα δηλωθέντα.
Εφόσον τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου προσδιορίζονται με τις
έμμεσες μεθόδους της παρούσας, τότε ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε φορολογικό
έτος θεωρείται το σύνολο των, προσδιορισθέντων με τις έμμεσες μεθόδους της παρούσας, εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
Δ. Έλεγχος λοιπών φορολογιών
Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις έμμεσες τεχνικές της
παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των τυχόν οφειλόμενων λοιπών φόρων,
τελών και εισφορών, που προκύπτουν για τις λοιπές φορολογίες. Ο προσδιορισμός διενεργείται σύμφωνα
με τις ισχύουσες για κάθε φορολογία διατάξεις.
Ειδικότερα για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), όταν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
που προσδιορίζονται με τη χρήση των ανωτέρω έμμεσων μεθόδων αποδεδειγμένα αφορούν αγαθά και
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υπηρεσίες για τα οποία εφαρμόζεται συγκεκριμένος συντελεστής Φ.Π.Α., τότε το ποσό της διαφοράς των
εσόδων, προστίθεται στις φορολογητέες εκροές του συγκεκριμένου αυτού συντελεστή Φ.Π.Α.
Περαιτέρω, εφόσον τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προσδιορίζονται με τη χρήση των
ανωτέρω έμμεσων μεθόδων, δεν αφορούν αποδεδειγμένα αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία εφαρμόζεται
συγκεκριμένος συντελεστής Φ.Π.Α., τότε η τυχόν διαφορά στις εκροές από τον προσδιορισμό των εσόδων
με βάση τις έμμεσες τεχνικές της παρούσας, επιμερίζεται σε κάθε περίπτωση κατ' αναλογία της συμμετοχής
των εφαρμοζόμενων συντελεστών Φ.Π.Α. στις δηλούμενες φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς
δικαίωμα έκπτωσης εκροές.
Για τον επιμερισμό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη οι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
εισροών εκροές, (εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις κ.λπ.) καθώς για τις πράξεις αυτές απαιτείται
ύπαρξη συγκεκριμένων δικαιολογητικών για την ορθή εφαρμογή της απαλλαγής. Επίσης, δεν λαμβάνονται
υπόψη και τυχόν ποσά απαλλασσόμενα του Φ.Π.Α. για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά
που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν όπως επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις,
συναλλαγματικές διαφορές, τόκοι κλπ.
Ε. Λοιπά θέματα
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε
διορθωτικό προσδιορισμό, μεταξύ άλλων, της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή
περισσοτέρων από τις αναφερόμενες, στη σχετική διάταξη, μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού της
φορολογητέας ύλης.
Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται η χρήση τόσο της αρχής των αναλογιών όσο και της σχέσης της τιμής
πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών για τον προσδιορισμό των εσόδων φυσικού ή
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ασκειίεπιχειρηματική δραστηριότητα και δραστηριοποιείται σε
διαφορετικούς κλάδους, εφαρμόζοντας την καταλληλότερη, ανά κλάδο, έμμεση μέθοδο.
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της έμμεσης μεθόδου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης
συναρτάται από τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
ελεγχόμενης επιχείρησης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)
Α.1012/2020
Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α
του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.
24 Ιανουάριος 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως τέθηκε και ισχύει με την
παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/ 12-12-2019), η οποία εξουσιοδοτεί τον Υπουργό
Οικονομικών να ορίζει κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού,
β) της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει μετά την παρ. 1
του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/12-12-2019).
2. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (ΦΕΚ 2901 Β΄) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Την 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο», όπως
ισχύει.
5. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1006/2013 (ΦΕΚ 19/τ.Β΄/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων
«Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων
και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για τη χορήγηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα,
σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39
του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/12-12-2019).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, που προβλέπεται από την
παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, ως κάτωθι, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα
1. Με αίτηση του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, όπως το συνημμένο
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, που υποβάλλεται στο Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της
ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που αφορά η
αίτηση αναστολής, χορηγείται αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6 του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).
2. Ο υποκείμενος υποβάλλει συνημμένα με την αίτησή του τα παρακάτω:
α) κατάσταση, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II, που περιλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του
υποκειμένου ανά οικοδομική άδεια, με το ποσοστό σε χιλιοστά επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κάθε
ακίνητο, το σύνολο του φόρου εισροών ανά οικοδομή και το φόρο που αντιστοιχεί στην κάθε ιδιοκτησία
προς διακανονισμό. Η αίτηση αναστολής καταλαμβάνει το σύνολο των αδιάθετων ακινήτων του
υποκειμένου από όλες τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως το χρόνο της αίτησης αναστολής.
Άδεια που τυχόν εκδίδεται, είτε μετά την αίτηση αναστολής και μέχρι την έκδοση της απόφασης αναστολής,
είτε μετά την έκδοση της απόφασης αναστολής, δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή και απαιτείται νέα
αίτηση, για την ένταξη της εν λόγω άδειας σε αναστολή,
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β) αντίγραφο των τελευταίων εγγραφών από το βιβλίο κοστολογίου, από όπου προκύπτει το σύνολο του
φόρου εισροών, μέχρι το χρόνο της αίτησης αναστολής.
3. Ο υποκείμενος υποβάλλει την αίτηση εντός 6 μηνών από τις 12-12-2019 για άδειες ήδη εκδοθείσες μέχρι
την ημερομηνία αυτή ενώ για άδειες που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή, η αίτηση υποβάλλεται εντός
6 μηνών από την έκδοση της άδειας.
Άρθρο 2
Απόφαση χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα
1. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η αίτηση αναστολής παραλαμβάνει την αίτηση,
χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου και διαπιστώνει ότι υπάρχει συνημμένα η κατάσταση αδιάθετων ακινήτων
καθώς και αντίγραφο από το βιβλίο κοστολογίου. Περαιτέρω, διαπιστώνει ότι το ποσό του συνολικού φόρου
εισροών
από το αντίγραφο του βιβλίου κοστολογίου συμπίπτει με αυτό που αναγράφεται στην κατάσταση των
αδιάθετων ακινήτων και ότι έχει υπολογιστεί ορθά το ποσό προς διακανονισμό. Ο ανωτέρω υπολογισμός
διενεργείται με βάση τα αρχεία που υποβάλλονται με την αίτηση αναστολής χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές
επαληθεύσεις.
2. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών ο
προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει απόφαση, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των
οποίων ένα χορηγείται στον υποκείμενο και ένα παραμένει στη ΔΟΥ. Η απόφαση αυτή ισχύει από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναστολής. Από το αντίτυπο που φυλάσσεται στη ΔΟΥ, αποστέλλεται
ακριβές αντίγραφο στη ΔΟΥ του ακινήτου μαζί με αντίγραφο της κατάστασης αδιάθετων ακινήτων
προκειμένου να συσχετιστεί με το φάκελο του υποκειμένου. Εφόσον στην κατάσταση περιλαμβάνονται
ακίνητα χωρικής αρμοδιότητας παραπάνω της μιας ΔΟΥ, αποστέλλεται ακριβές αντίγραφο της απόφασης
με συνημμένο αντίγραφο της κατάστασης σε κάθε ΔΟΥ.
3. Η απόφαση αναστολής καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο «Αποφάσεων χορήγησης αναστολής εφαρμογής
ΦΠΑ σε ακίνητα», ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV το οποίο θα τηρείται στο Τμήμα Συμμόρφωσης και
Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.
4. Ο υποκείμενος δηλώνει στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, τη μεταβολή
των εγκαταστάσεων της επιχείρησης του που έχουν δηλωθεί στο Φορολογικό Μητρώο ως «ακίνητα του
άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ» σε «υπό αναστολή ακίνητα του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ», σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ 19/τ.Β΄/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
όπως ισχύει, συνυποβάλλοντας (σε αντίγραφο) την απόφαση της αναστολής ως δικαιολογητικό.
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Άρθρο 3
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Α 1013/2020
Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ.
24 Ιανουάριος 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 του άρθρου 33 και 11 α του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων
αυτών,
β) των παρ. 4α του άρθρου 6, 7 του άρθρου 31, 1 του άρθρου 33 και 11 α του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄),
γ) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (ΦΕΚ 2901 Β΄) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών».
4. Την 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/26-7-2019)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο», όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για τον διακανονισμό έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στην παράδοσή τους.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ),αποφασίζουμε:
9. Ορίζουμε τη διαδικασία διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ ως κάτωθι:
Άρθρο 1
Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης
1. Κατά τον χρόνο παράδοσης ακινήτου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ,
διακανονίζεται ο εκπεσθείς φόρος που αντιστοιχεί στο ακίνητο που παραδίδεται, όπως αυτός προκύπτει
κατά τον χρόνο της αναστολής και σύμφωνα με την υποβληθείσα κατάσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
6 παρ. 4α του Κώδικα ΦΠΑ.
2. Ο φόρος που οφείλεται λόγω διακανονισμού καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή έκτακτης δήλωσης
ΦΠΑ κατά τον χρόνο παράδοσης και οπωσδήποτε πριν την υποβολή δήλωσης μεταβίβασης, γονικής
παροχής ή δωρεάς.
3. Η έκτακτη δήλωση υποβάλλεται, σε έντυπη μορφή, στο τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους
Φορολογουμένους της ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης,
δωρεάς ή γονικής παροχής, σε τρία αντίτυπα με χρήση του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ Φ2 050.
4. Το προς καταβολή ποσό αναγράφεται στον οικείο κωδικό της δήλωσης και στο πεδίο «Σημειώσεις»
αυτής αναγράφεται η φράση «ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ», με τη συμπλήρωση της φράσης με τη διεύθυνση και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο
υποβάλλεται η δήλωση.
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Άρθρο 2
Παραλαβή δήλωσης ΦΠΑ για τον διακανονισμό της έκπτωσης και βεβαίωση εξόφλησης
οφειλόμενου φόρου
1. Με την υποβολή της δήλωσης επιβεβαιώνεται η ορθότητα του προς διακανονισμό φόρου σύμφωνα με
την κατάσταση αδιάθετων ακινήτων, που έχει υποβληθεί, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις και η
δήλωση παραλαμβάνεται. Με την παραλαβή της δήλωσης βεβαιώνεται η οφειλή και χορηγείται ταυτότητα
οφειλής.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς
ακινήτου, το οποίο έχει υπαχθεί στην αναστολή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, είναι να
βεβαιωθεί από το τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους σε συνεργασία με το
τμήμα Εσόδων της ΔΟΥ που υποβλήθηκε η έκτακτη δήλωση, επί του σώματος και των τριών αντιτύπων
αυτής, ότι ο φόρος καταβλήθηκε, αναγράφοντας τη φράση «.Καταβλήθηκε ο προς διακανονισμό φόρος για
το ακίνητο ο οποίος βεβαιώθηκε με τον αριθμ. /…/…/20… Χρηματικό Κατάλογο της Υπηρεσίας, με γραμμή
ΧΚ και ΑΤΒ/...../....../20...». Στον υποκείμενο στον φόρο επιστρέφονται τα δυο αντίτυπα της δήλωσης ΦΠΑ,
ένα για το αρχείο του και ένα για να συνυποβληθεί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή
δωρεάς που θα ακολουθήσει, με αναγραφή των ενδείξεων «ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ» και «ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ»,
αντίστοιχα.
Επιπλέον, επιμέλεια του τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους αποστέλλεται
άμεσα φωτοαντίγραφο της παραπάνω δήλωσης στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της
δήλωσης ΦΠΑ του υποκειμένου προκειμένου να συσχετιστεί με το φάκελό του.
3. Δεν παραλαμβάνεται δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου, το οποίο έχει
υπαχθεί στην αναστολή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον με αυτή δεν συνυποβάλλεται
το αντίτυπο της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ επί της οποίας βεβαιώνεται ότι ο προς διακανονισμό φόρος για το
συγκεκριμένο ακίνητο που μεταβιβάζεται έχει καταβληθεί.
Άρθρο 3
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής στην περίπτωση ματαίωσης παράδοσης ακινήτου
1. Σε περίπτωση που είτε ματαιωθεί η υπογραφή του συμβολαίου ή δεν υποβληθεί εν τέλει η δήλωση
φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς, ο φόρος που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση έκτακτη
δήλωση που υποβλήθηκε για τον διακανονισμό του φόρου για ακίνητο το οποίο έχει υπαχθεί σε αναστολή
εφαρμογής ΦΠΑ, διαγράφεται/επιστρέφεται, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων, από την
ΔΟΥ από την οποία παρελήφθη η έκτακτη δήλωση με την διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
2. Ο υποκείμενος υποβάλλει τροποποιητική έκτακτη δήλωση σε έντυπη μορφή με τροποποίηση του οικείου
κωδικού της δήλωσης με την οποία δημιουργείται, κατά περίπτωση, αίτημα επιστροφής ή αίτημα διαγραφής
της οφειλής. Με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλονται τα δύο αντίτυπα της αρχικής έκτακτης δήλωσης που
έχουν δοθεί στον υποκείμενο στον φόρο, ένα για το αρχείο του και ένα για να συνυποβληθεί με τη δήλωση
φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς.
3. Για την επιστροφή του φόρου που προκύπτει με την τροποποιητική δήλωση αυτή, ο Προϊστάμενος του
τμήματος Συμμόρφωσης της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς ή
γονικής παροχής βεβαιώνει επί του σώματος της έκτακτης δήλωσης κατά περίπτωση είτε ότι δεν
υποβλήθηκε δήλωση φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς για το συγκεκριμένο ακίνητο, είτε ότι
η δήλωση φόρου για την μεταβίβαση, που υποβλήθηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε υπό την προϋπόθεση ότι
έχει επιστραφεί στην Υπηρεσία αυτή το αντίγραφο της δήλωσης που προοριζόταν για την σύνταξη
συμβολαίου, με βεβαίωση πάνω στο σώμα της από τον συμβολαιογράφο ότι το συμβόλαιο δεν συνετάγη.
4. Εντός 10 ημερών από την υποβολή της τροποποιητικής έκτακτης δήλωσης, χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές
επαληθεύσεις, εκδίδεται ΑΦΕΚ για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου. Για τον
υπολογισμό του τόκου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.
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5. Σε κάθε περίπτωση που επιστρέφεται φόρος κατά τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα
διαβιβάζονται στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ του υποκειμένου,
αντίγραφο της τροποποιητικής έκτακτης δήλωσης προς ενημέρωση του φακέλου του υποκειμένου.
Άρθρο 4
Για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας ακολουθείται η ως άνω
διαδικασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.2006/2020
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί
αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα
Αθήνα, 24.1.2020
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων
6, 30, 33, 36, 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εισάγοντας προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα
ακίνητα του άρθρου 6.
1. Συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 προστέθηκε παρ. 4α στο άρθρο 6,
σύμφωνα με την οποία, με αίτηση που υποβάλει ο υποκείμενος, δηλαδή η επιχείρηση κατασκευής και
πώλησης οικοδομών, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022 η εφαρμογή του ΦΠΑ στα «νεόδμητα
ακίνητα» κατά την έννοια των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6 και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων.
Επομένως, με την απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ που εκδίδεται επί της αιτήσεως αναστολής του
υποκειμένου, σύμφωνα με την Α. 1012/2020 χορηγείται αναστολή, η οποία υποχρεωτικά διαρκεί έως
31.12.2022.
Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής του υποκειμένου πρέπει αυτός να συνυποβάλλει με την
αίτησή του κατάσταση με τα «αδιάθετα» ακίνητα, δηλαδή τα ακίνητα που, έως το χρόνο της αίτησης
αναστολής, δεν έχουν πωληθεί ή χρησιμοποιηθεί (ώστε να έχει προηγηθεί αυτοπαράδοσή τους κλπ.).
Συνεπώς η αναστολή καταλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου, από όλες τις άδειες
οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει με το
σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής. Επισημαίνεται ότι εφόσον προσκομιστεί από τον
υποκείμενο κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα, όπως ορίζεται στην σχετική ανωτέρω Α.1012/2020 ο
προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την αναστολή.
Η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.
4646/2019 είναι έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, ήτοι έως και τις 12.6.2020 ενώ
η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων
αυτών και εφεξής είναι έξι (6) μήνες από την έκδοση της εκάστοτε άδειας. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση
αναστολής καταλαμβάνει το σύνολο των αδιάθετων ακινήτων του υποκειμένου από όλες τις οικοδομικές
άδειες που έχουν εκδοθεί έως το χρόνο της αίτησης αναστολής. Άδεια που τυχόν εκδίδεται είτε μετά την
αίτηση αναστολής και μέχρι την έκδοση της απόφασης αναστολής είτε μετά την έκδοση της απόφασης
αναστολής δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος επιθυμεί την
αναστολή αυτής της άδειας θα πρέπει να τη ζητήσει εκ νέου.
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα θα γίνεται δεκτή μέχρι την
παράδοση εκάστοτε ακινήτου με την υποβολή των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την μεταβολή.
Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικοδομών προς
πώληση. Όπως έχει διευκρινιστεί (εγκύκλιος ΠΟΛ.1083/2006, Συνοπτικός Οδηγός σχετικά με τον ΦΠΑ στα
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ακίνητα, εκδ. 2006) «... Στην περίπτωση που κάποιο νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
οποιοδήποτε αντικείμενο δραστηριότητας, αναθέτει σε άλλη εργολήπτρια επιχείρηση την ανέγερση
οικοδομής ή ανεγείρει το ίδιο ή με το σύστημα της αντιπαροχής οικοδομή σε οικόπεδο που κατέχει ως
πάγιο περιουσιακό στοιχείο, με σκοπό να μεταβιβάσει τις διηρημένες ιδιοκτησίες που θα παραμείνουν στην
κυριότητά του, οφείλει να δηλώσει στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ του την παράλληλη αυτή δραστηριότητα
(κατασκευή και πώληση, καθόσον το νομικό αυτό πρόσωπο, εκ του νόμου, ασκεί σε κάθε περίπτωση
εμπορική δραστηριότητα και δεν μπορεί ποτέ να λειτουργήσει ως ιδιώτης..». Όπως έχει πολλές φορές
επισημάνει η Υπηρεσία στη διάρκεια των 14 ετών εφαρμογής του καθεστώτος ΦΠΑ επί των νεόδμητων
ακινήτων, ο σκοπός της μεταβίβασης των ιδιοκτησιών από το νομικό πρόσωπο αποδεικνύεται εκ του
αποτελέσματος. Κατά συνέπεια, επιχείρηση με οποιαδήποτε δραστηριότητα, π.χ. εμπορική, παροχής
υπηρεσιών κλπ., που κατασκευάζει ακίνητο με σκοπό να το εκμεταλλευτεί με τρόπο άλλον εκτός της
πώλησης (π.χ. μίσθωση, χρησιμοποίηση ως έδρα ή υποκατάστημα, τουριστικό κατάλυμα κλπ.) αλλά το
πουλάει χωρίς προηγουμένως να έχει χρησιμοποιηθεί, οφείλει για την πράξη αυτή (παράδοση του
ακινήτου) ΦΠΑ και έχει όλες τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
Κατ' επέκταση η επιχείρηση αυτή, θα πρέπει πρώτα να έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις των κατασκευαστικών
επιχειρήσεων (δήλωση μεταβολών, τήρηση βιβλίου κοστολογίου κλπ.) και μετά να προχωρήσει, εφόσον το
επιθυμεί, σε αναστολή και πώληση (χωρίς ΦΠΑ) των αδιάθετων ακινήτων της.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί απόφαση αναστολής, υπάρχει υποχρέωση δήλωσης
μεταβολής στο φορολογικό μητρώο κατά την έννοια της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 10 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν 4174/2013), ως ισχύει εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, που ορίζεται στις
ως άνω διατάξεις, από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης αναστολής. Για τα ακίνητα για τα οποία έχει
χορηγηθεί απόφαση αναστολής, ως είδος εγκατάστασης στο έντυπο Μ10 (Δήλωση εγκατάστασης
Εσωτερικού), θα αναγράφεται «υπό αναστολή ακίνητο του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.»
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 ορίζεται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η
εργολαβία του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν
υπάγεται στον φόρο όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου,
σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 6.
Η ανωτέρω διάταξη καταλαμβάνει τόσο τα εργολαβικά που έχουν συνταχθεί έως την έναρξη ισχύος των
διατάξεων περί αναστολής και για τα οποία ο κατασκευαστής επέλεξε την ένταξή του στο καθεστώς
αναστολής ΦΠΑ για τα αδιάθετα ακίνητα, όσο και τα εργολαβικά που συντάσσονται μετά την έναρξη ισχύος
των διατάξεων και ο κατασκευαστής επιλέγει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ.
Αναλυτικότερα:
Σύμφωνα με την AYO ΠΟΛ.1039/2006 χρόνος έκδοσης του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων είναι ο χρόνος
παράδοσης των κτισμάτων του οικοπεδούχου.
Κατά συνέπεια, εάν η υποχρέωση έκδοσης στοιχείου παράδοσης κτισμάτων προς τον οικοπεδούχο έχει
ήδη γεννηθεί για τον υποκείμενο (κατασκευαστική επιχείρηση) πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.
4646/2019 και την ένταξη του στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ, τότε το στοιχείο επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Όπως έχει γίνει δεκτό από την παλιά Δ/νση ΚΒΣ και την Υπηρεσία μας (ενδεικτικά, έγγραφα
1094482/148/0015/2007, 1087335/7806/1347/0014/2007), σε περίπτωση παράδοσης κτισμάτων στον
οικοπεδούχο πριν την ολοκλήρωση όλης της οικοδομής, εκδίδεται αρχικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων
και με την ολοκλήρωση της οικοδομής εκδίδεται συμπληρωματικό.
Επομένως, σε περίπτωση που το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων, αρχικό ή συμπληρωματικό, όφειλε να
έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων περί αναστολής αλλά και την ένταξη του υποκειμένου
κατασκευαστή στο καθεστώς αυτό, το εν λόγω στοιχείο πρέπει να επιβαρυνθεί με ΦΠΑ ανεξάρτητα αν
εκδόθηκε κατά τον χρόνο που έπρεπε ή εκπρόθεσμα.
Εάν όμως η υποχρέωση έκδοσης στοιχείου παράδοσης κτισμάτων δεν έχει γεννηθεί μέχρι την έναρξη
ισχύος των διατάξεων περί αναστολής αλλά και την ένταξη του κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής,
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τότε το τιμολόγιο που εκδίδεται δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και το παραστατικό που εκδίδεται,
σύμφωνα με τα ΕΛΠ (ν. 4308/2014), από τον εργολάβο προς τον οικοπεδούχο επιβαρύνεται με τέλη
χαρτοσήμου 3 % (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%).
Εξαιρετικά, σε περίπτωση που συντάσσεται εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής μετά την οικειοθελή
ένταξη του υποκείμενου κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 15.ε του Κ.Ν.Τ.Χ. και το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του
οικοπέδου, εκτός εάν στο προσύμφωνο αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική.
3. Με την παρ. 4 του άρθρου 39 ορίζεται ότι για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής, το
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 31
του Κώδικα ΦΠΑ, δηλ. ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο, αναστέλλεται καθόλη τη
διάρκεια της περιόδου αναστολής. Επομένως οποιαδήποτε εισροή πραγματοποιήσει ο υποκείμενος για την
οικοδομή που είναι σε αναστολή δεν θα εκπίπτει κατά το ποσοστό που αφορά τα αδιάθετα ακίνητα για τα
οποία έχει χορηγηθεί αναστολή. Επισημαίνεται ότι η αναστολή του δικαιώματος έκπτωσης αφορά μόνο τα
αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου. Επομένως, αν ο υποκείμενος συνεχίζει να κατασκευάζει οικοδομή από
την οποία έχει ήδη πωλήσει κάποια διαμερίσματα ενώ για τα υπόλοιπα της ίδιας οικοδομής, που δεν έχουν
ακόμη διατεθεί (αδιάθετα), έχει ζητήσει και πάρει την αναστολή, για μεν τις εισροές που πραγματοποιεί μετά
την έκδοση της απόφασης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. που ισχύει από τον χρόνο υποβολής της αίτησης
αναστολής και αφορούν τα ήδη πωληθέντα με ΦΠΑ διαμερίσματα, συνεχίζει να έχει δικαίωμα έκπτωσης
ενώ για τις εισροές που πραγματοποιεί και αφορούν τα αδιάθετα διαμερίσματα, για τα οποία έχει πάρει
αναστολή, δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης. Ο προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου ή αντίστοιχα του μη
εκπιπτόμενου γίνεται πάντα με την αναλογία των χιλιοστών του διαμερίσματος επί του οικοπέδου. Σε
περίπτωση που τα αδιάθετα ακίνητα για τα οποία έχει χορηγηθεί η αναστολή δεν διατεθούν μέχρι το πέρας
της περιόδου αναστολής, στις 31/12/2022, τότε παύει η αναστολή του δικαιώματος έκπτωσης και η
προθεσμία άσκησής του συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής.
4. Με την παρ. 5 του άρθρου 39 προστέθηκαν εδάφια στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ
με τα οποία προβλέπεται διακανονισμός του φόρου εισροών που εξέπεσε ο υποκείμενος - κατασκευαστής
πριν την απόφαση της αναστολής και παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από
εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, να ρυθμίζει τη διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού.
Με την Απόφαση Υφυπουργού Α.1013/2020 ορίστηκε η διαδικασία διακανονισμού της έκπτωσης ΦΠΑ για
ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής.
Ειδικότερα, αναφορικά με τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι η υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση κατασκευής και
πώλησης οικοδομών, η οποία έχει επιλέξει να θέσει τα αδιάθετα ακίνητά της σε καθεστώς αναστολής, έχει
την υποχρέωση πριν την παράδοσή τους κατά την έννοια των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6 του Κώδικα
ΦΠΑ να διακανονίσει τον φόρο που εξέπεσε για την κατασκευή των εν λόγω ακινήτων. Ο φόρος αυτός
προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, ο
οποίος διαμορφώνεται με βάση την πραγματική διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ανά οικοδομή, όπως
προκύπτει από το βιβλίο κοστολογίου οικοδομών και όπως αποτυπώνεται στην κατάσταση που υπέβαλε ο
υποκείμενος -κατασκευαστής για τα αδιάθετα ακίνητα με την αίτηση αναστολής.
5. Με την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παρ. 4 του άρθρου
36, προκειμένου να συμπεριλάβει στην τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων), την υποχρέωση του
υποκειμένου να τηρεί το ειδικό βιβλίο κοστολογίου οικοδομών στο οποίο ή σε ιδιαίτερη μερίδα του οποίου,
παρακολουθεί αναλυτικά το κόστος κάθε οικοδομής υπαγόμενης στις διατάξεις του άρθρου 6, ακόμη και αν
βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής του φόρου.
Σε ότι αφορά το βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, η υποχρέωση τήρησής του, περιλαμβάνεται πλέον στο
άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ και αφορά τόσο τους υποκειμένους που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ αναφορικά με τα ακίνητα που κατασκευάζουν και πωλούν όσο και αυτούς που ζητούν και παίρνουν
αναστολή σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6.
6. Με την παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 προστέθηκε παρ. 11α στο άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ,
σύμφωνα με την οποία ο υποκείμενος στον φόρο που έχει υπαχθεί στην αναστολή, καταβάλλει τον προς
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διακανονισμό φόρο με έκτακτη δήλωση κατά τον χρόνο της παράδοσης του ακινήτου υπό αναστολή και σε
κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς του
ακινήτου και παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ, να ρυθμίζει τη διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Με την Απόφαση Υφυπουργού Α.1013/2020 ορίστηκε η διαδικασία διακανονισμού της έκπτωσης ΦΠΑ για
ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ο υποκείμενος - κατασκευαστής πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου
μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς υποχρεούται να έχει καταβάλει τον φόρο που έχει εκπέσει για το
προς μεταβίβαση ακίνητο. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης σε έντυπη
μορφή, με αναγραφή του προς καταβολή ποσού στους κωδικούς 422 και 511 του εντύπου της δήλωσης
ΦΠΑ. Η ΔΟΥ, που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση
Υφυπουργού, επιβεβαιώνει την ορθή αναγραφή του φόρου λαμβάνοντας υπόψη στο στάδιο αυτό το ποσό
του φόρου που έχει αποτυπωθεί ανά ιδιοκτησία στην κατάσταση αδιάθετων ακινήτων.
Σημειώνεται ότι ο φόρος που οφείλεται λόγω διακανονισμού καταβάλλεται εφάπαξ και οπωσδήποτε πριν
από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς. Για τον μη υπολογισμό
τόκων εκπρόθεσμης υποβολής «συστημικά», ως καταληκτική προθεσμία για την καταβολή του φόρου θα
τίθεται η 31/12/2022, χωρίς η παραπάνω ημερομηνία να αναιρεί την υποχρέωση για καταβολή του φόρου
πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι για να βεβαιωθεί ότι ο φόρος έχει εξοφληθεί πρέπει να ακολουθείται η
διαδικασία της Απόφασης Α.1013/2020, καθώς η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνεται για την εξόφληση με
τη συγκεκριμένη διαδικασία που ορίζεται στην ανωτέρω Απόφαση και δεν αρκεί η προσκόμιση
δικαιολογητικών όπως εντολή μεταφοράς, εντολή πληρωμής κλπ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη από τους υποκείμενους ο αναγκαίος χρόνος που μπορεί να μεσολαβεί πριν την υποβολή της
δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς για την αποφυγή καθυστερήσεων και
προστριβών.
Σε περίπτωση που απαιτείται να καταβληθεί ο φόρος που οφείλεται λόγω διακανονισμού την ίδια ημέρα με
την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς, η πληρωμή δύναται να
πραγματοποιηθεί με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της υπηρεσίας, «Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση» του TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., www.aade.gr., σύμφωνα με τις διατάξεις
της με αρ. ΠΟΛ.1071/2018 (ΦΕΚ 1363/Β/19-04- 2018) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. Εφόσον η συναλλαγή
ολοκληρωθεί με επιτυχία, με αυτόν τον τρόπο πληρωμής η οφειλή πιστώνεται άμεσα.
Περαιτέρω υπενθυμίζουμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη δυνατότητας καταβολής του φόρου στους
φορείς είσπραξης (Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ.) δύναται η καταβολή της οφειλής να διενεργηθεί και στη Δ.Ο.Υ. κατά
την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου, με την έκδοση διπλότυπου αποδεικτικού είσπραξης τύπου Α,
σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου 1 της με αριθ. ΠΟΛ.1212/2012 Α.Υ.Ο. (Β'3338) «Πληρωμή βεβαιωμένων
στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.
7. Διευκρινίσεις αναφορικά με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και λοιπά θέματα
Ι) Οι υποκείμενοι στον φόρο, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ για τα ακίνητα του άρθρου
6, εξακολουθούν να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Με την υποβολή των δηλώσεων οι υποκείμενοι
εκπίπτουν κανονικά τις εισροές που αναλογούν στα ακίνητα που έχουν ήδη διατεθεί με ΦΠΑ και συνεχίζουν
να κατασκευάζονται, εφόσον υπάρχουν τέτοια, ενώ δεν εκπίπτουν τις εισροές που αναλογούν στα ακίνητα
υπό αναστολή, είτε αυτά έχουν διατεθεί είτε όχι, όπως αντίστοιχα δεν εκπίπτουν τον φόρο εισροών που
αναλογεί σε ακίνητα που έχουν διατεθεί ως πρώτη κατοικία κλπ. Αυτονόητο είναι ότι οι υποκείμενοι που
έχουν και άλλη φορολογητέα δραστηριότητα ή άλλη απαλλασσόμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
δραστηριότητα εκπίπτουν ή δεν εκπίπτουν αντίστοιχα τον φόρο εισροών που αντιστοιχεί στις
δραστηριότητες αυτές και εφαρμόζουν το κλάσμα της Pro-rata για τις κοινές εισροές τους, όπως όλες οι
επιχειρήσεις/υποκείμενοι που έχουν κοινές εισροές για πράξεις φορολογητέες και απαλλασσόμενες χωρίς
δικαίωμα έκπτωσης.
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ΙΙ) Ο φόρος που οφείλεται και καταβάλλεται λόγω διακανονισμού καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α. της
φορολογικής περιόδου που αυτός καταβλήθηκε με αναγραφή του οφειλομένου ποσού στον κωδικό 422
(Λοιπά αφαιρούμενα Ποσά) και του καταβληθέντος ποσού στον κωδικό 402 (Λοιπά προστιθέμενα ποσά)
του εντύπου της δήλωσης Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της έκτακτης δήλωσης και τον
χρόνο παράδοσης του ακινήτου.
ΙΙΙ) Για τις παραδόσεις ακινήτων τα οποία τελούν σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ, η αξία της
παράδοσης καταχωρείται στον κωδικό 310 (εκροές απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης) της δήλωσης ΦΠΑ.
Στον κωδ. 906 (πωλήσεις α' κατοικίας) καταχωρείται ανά φορολογική περίοδο εκτός της αξίας των
πωλήσεων που αφορούν α' κατοικία από οικοδομή υπαγόμενη σε ΦΠΑ και η αξία της παράδοσης ακινήτου
που είναι σε καθεστώς αναστολής.
Παράδειγμα 1
Στις 17.2.2020 κατασκευαστική επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία παραδίδει ακίνητο που έχει τεθεί
σε αναστολή έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ.
Για τον διακανονισμό της έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στο ακίνητο αυτό έχει υποβληθεί στις
10.2.2020 έκτακτη δήλωση με ποσό προς καταβολή 20.000 και ο φόρος αυτός καταβλήθηκε 12.2.2020.
Στην δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1.2.2020-29.2.2020 η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει
να αναγράψει:
Στον κωδ. 310 την αξία της παράδοσης του ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής (100.000). Στον
κωδ. 402 τον φόρο που καταβλήθηκε (20.000).
Στον κωδ. 422 το ποσό που οφείλεται λόγω του διακανονισμού και καταβλήθηκε (20.000). Στον κωδ. 906
την αξία της παράδοσης ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής (100.000).
Παράδειγμα 2
Στις 7.7.2020 κατασκευαστική επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία παραδίδει ακίνητο που έχει τεθεί
σε αναστολή έναντι τιμήματος 130.000 ευρώ.
Για τον διακανονισμό της έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στο ακίνητο αυτό έχει υποβληθεί στις
10.3.2020 έκτακτη δήλωση με ποσό προς καταβολή 25.000 και ο φόρος αυτός καταβλήθηκε 20.4.2020.
Στην δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1.4.2020-30.6.2020 η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει
να αναγράψει στον κωδ. 422 το ποσό που οφείλει λόγω διακανονισμού και καταβλήθηκε (25.000) και στον
κωδ. 402 τον φόρο που καταβλήθηκε (25.000).
Στην δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1.7.2020-30.9.2020 η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει
να αναγράψει στον κωδ. 310 την αξία της παράδοσης του ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής
(130.000) ομοίως και στον κωδ. 906.
ΙV) Στην περίπτωση που ο υποκείμενος έχει ενταχθεί σε καθεστώς αναστολής για τα αδιάθετα ακίνητά του
και κατά την διάρκεια της αναστολής ανακύψει περίπτωση ιδιοκατοίκησης, παράδοσης σε μη φορολογητέα
δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή χρησιμοποίηση για
οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση (άρθρο 7 παρ. 2 γ' του Κώδικα ΦΠΑ), ο φόρος που
οφείλεται για τον διακανονισμό της έκπτωσης που έχει πραγματοποιηθεί περιλαμβάνεται στην δήλωση
ΦΠΑ της περιόδου που πραγματοποιείται η παράδοση κατά τα ανωτέρω, στην οποία δήλωση
καταχωρούνται τα ποσά των διακανονισμών των εκπτώσεων στον κωδικό «422 - λοιπά αφαιρούμενα
ποσά».
V) Σημειώνεται ότι τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που έχει σχηματιστεί έως την υπαγωγή σε αναστολή δύναται
να ζητηθεί προς επιστροφή σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία περί επιστροφής ΦΠΑ.
Παράδειγμα
Έστω κατασκευαστική επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής
περιόδου 1.10.2019-31.12.2019 έχει ποσό προς έκπτωση 100.000. Στις 15/2/2020 αιτείται και της
χορηγείται αναστολή.
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Στις 17.3.2020 παραδίδει ακίνητο (που έχει τεθεί σε αναστολή) έναντι τιμήματος 150.000 ευρώ.
Για τον διακανονισμό της έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στο ακίνητο αυτό έχει υποβληθεί στις
10.3.2020 έκτακτη δήλωση με ποσό προς καταβολή 30.000 και ο φόρος αυτός καταβλήθηκε 12.3.2020.
Στην δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου 1.1.2020-31.3.2020 η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει να
αναγράψει στον κωδ. 310 την αξία της παράδοσης του ακινήτου που είναι σε καθεστώς αναστολής
(150.000) ομοίως και στον κωδ. 906, στον κωδ. 422 το ποσό που οφείλει λόγω διακανονισμού και
καταβλήθηκε (30.000) και στον κωδ. 402 τον φόρο που καταβλήθηκε (30.000).
Ο κωδικός 401 της δήλωσης αυτής θα έχει το ποσό που προέρχεται ως πιστωτικό από την προηγούμενη
φορολογική περίοδο (δηλ. 100.000) το οποίο μπορεί είτε να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο είτε να
ζητηθεί προς επιστροφή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2022/2020
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
12 Φεβρουάριος 2020
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 699/Β3-11/20.01.2020
έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν
από 1.1.2020 έως 31.12.2020, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση
Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής:
α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις αφίξεις και
β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις αποστολές.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat
για ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που πραγματοποιούνται το έτος 2020 εφόσον, κατά το έτος 2019 οι
συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών υπερέβησαν τα ανωτέρω
στατιστικά κατώφλια του έτους 2020, ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές
ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών που πραγματοποιούνται κατά το έτος 2020 υπερβούν τα
κατώφλια αυτά.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γ. Πιτσιλής
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ΙV. ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)
Α.1011/2020
Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ),
που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (1362 Β΄) και
ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.
24 Ιανουάριος 2020
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (A’ 251) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις.».
β) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β΄ 3517) «Κωδικοποίηση- Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους.
Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».
γ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09.10.2002 (ΦΕΚ 136Β΄/
23-10-2002) «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».
δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β΄/
17-11-2005) «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών
μηχανισμών και συστημάτων-διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. (Αρ. Πρ. 1100772/1474/0015)».
ε) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (Β΄ 633) «Απαγόρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών
αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της».
στ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/31-12-2013 (ΦΕΚ Β΄54/
16-1-2014) «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10-01-2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια
δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών».
ζ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1062/2014 (ΦΕΚ Β΄592/
10-3-2014) «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄54/16.1.2014) «Χρονικά όρια
δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών».
η) Της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1068/1.5.2015 (Β΄497)
«Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων χρηστών Φ.Η.Μ..».
θ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και
ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
ι) Της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και
Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την με αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 27 Υ.Ο.Δ.Δ./17-12020)
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
4. 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:
Α. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα μοντέλων Φ.Η.Μ.,
εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄).
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Β. Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-52020.
Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, παραθέτουμε πίνακα των προς απόσυρση τύπων/μοντέλων Φ.Η.Μ., με τον
αντίστοιχο αριθμό έγκρισης (άδεια καταλληλότητας), ως ακολούθως
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ
LD201G
SYNTHEX900P
GI 980
FGL 980
DEM-204
PBM PE1
SAREMAGAS
PROLINE PETROL
ICS GAS PUMP
FUEL MANAGER
NCR REAL POS 7167
PBM NE1
PROLINE ERGO SPEED
FS MICROFISCAL PFP
CASIO FE5000G
SAM4S ER-350F
POSI FISCAL II/C
SAMSUNG FISCAL 350
IBM 4610-KH5 SURE MARK
SYNTHEX550 ACR
ARCADIA 6010 PLUS
SAM4S ER-420M
SAM4S ER-5200
SAM4S ER-5240
LD-90 FISCAL
MF-EJ210
SYNTHEX450 EJR
NCR REALPOS 7197
T EPSON 6000
SOLIDUS ST-50
QUORION CR30T2
JUNIOR
DL-80
PBM NE-2
HITECH 458 G
HITECH 458G-REST
PROLINE 10
DCR GIOTTO-B
DCR GIOTTO
SAREMAXT-NEW
SHARP ER-A227G
DR 570 LT
LD 628 FISCAL
ASTERIAS DCR MICROTHERM
ASTERIAS DCR LADYTHERM
ICS ELEGANT
ICS EXTRA

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
15 ΠΞΘ 281/22-07-2003
15 ΠΘΕ 282/22-07-2003
15 ΠΔΣ 297/19-12-2003
15 ΘΓ 298/22-12-2003
15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
15 ΔΧΨ 304/26-02-2004
15 ΘΖ 306/13-05-2004
15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
15 ΕΥ 309/20-05-2004
15 ΔΗ 310/03-06-2004
15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
15 ΔΗΧ 312/15-06-2004
15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
15 ΣΧ 314/01-07-2004
15 ΓΕ 315/22-07-2004
15 ΓΩ 316/11-10-2004
15 ΣΩ 317/11-10-2004
15 ΧΩ 318/11-10-2004
15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
15 ΔΗΝ 320/08-11-2004
15 ΛΥ 321/16-12-2004
15 ΔΤΞ 322/16-12-2004
15 ΔΚΓ 323/17-02-2005
15 ΣΔ 324/04-03-2005
15 ΘΠ 325/18-04-2005
15 ΟΧ 326/18-04-2005
15 ΝΠ 327/17-05-2005
15 ΘΗ 328/13-07-2005
15 ΑΞ 329/02-08-2005
15 ΕΞ 330/02-08-2005
15 ΩΔ 331/02-08-2005
15 ΡΠ 334/13-12-2005
15 ΡΓ 335/13-12-2005
15 ΗΖ 336/13-12-2005
15 ΣΗ 337/20-12-2005
15 ΔΡ 338/20-12-2005
15 ΛΕ 339/20-12-2005
15 ΔΒ 340/09-02-2006
15 ΔΛ 341/09-02-2006
15 ΚΗ 342/16-02-2006
15 ΚΘ 343/02-03-2006
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Α/Α
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ
ADMATEPLUS+
SAM4S ER-380
DPS S-2020
DPS S-2020R
MERCURY130F
EURO-2100
EURO-2100MP
i-POS
EUROSHOP 258
D.P.S. S-700
EUROSMART258
ZIP 258
ICS EASY FISCAL
ICS ELEGANT PLUS
CASIO FE-811
PROLINE COSMOS B
PROLINE COSMOS Α
IS-1
ER-2500
CASH 3500
NATIONALOPALINA
NATIONALOPALINARS
D.P.S. S-800
EURO-200TX
MERCURY140F
PALMARPLUS
INFO CARINA
ASTERIAS SERENE
ASTERIAS SUPER 2200
QUORION CR 1222
GTM-100
CASIO TE-300F
OLIVETTI CRF 100
TOSHIBAFISCAL
ASTERIAS SERENA PLUS
MF-EJ320
SAM4S ER-260BF
FPU-EJ
CASH 2100
SAREMASUPERAMERICA
ER-497G
SOLIDUS ST-500
PBM NE-3
IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α
IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β
IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ
IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ
SATURNO
D.P.S. Open Cash
TEPSON TM-81F
LINEA
NESSO
ICS MICROPOS PLUS
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
15 ΦΒ 344/17-05-2006
15 ΔΩ 345/17-05-2006
15 ΤΨ 346/12-07-2006
15 ΣΖ 347/12-07-2006
15 ΦΗ 348/12-07-2006
15 ΝΛ 349/06-09-2006
15 ΚΜ 350/06-09-2006
15 ΒΤ 351/06-09-2006
15 ΤΦ 352/27-10-2006
15 ΤΩ 353/03-11-2006
15 ΒΖ 354/03-11-2006
15 ΒΨ 355/03-11-2006
15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
15 ΦΥ 357/29-11-2006
15 ΩΒ 361/15-02-2007
15 ΦΨ 362/15-02-2007
15 ΥΚ 363/15-02-2007
15 ΣΘ 364/15-02-2007
15 ΘΙ 365/22-02-2007
15 ΠΘ 366/22-03-2007
15 ΨΩ 367/22-03-2007
15 ΩΧ 368/22-03-2007
15 ΨΑ 369/22-03-2007
15 ΘΡ 370/21-06-2007
15 ΦΖ 371/21-06-2007
15 ΩΖ 373/02-08-2007
15 ΨΒ 374/02-08-2007
15 ΔΧ 376/02-08-2007
15 ΘΣ 377/02-08-2007
15 ΠΖ 378/21-01-2008
15 ΣΙ 379/21-01-2008
15 ΧΒ 380/21-01-2008
15 ΙΓ 381/21-01-2008
15 ΚΩ 382/21-01-2008
15 ΨΔ 383/28-01-2008
15 ΔΑΖ 384/13-03-2008
15 ΛΧ 385/13-03-2008
15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
15 ΓΚ 387/13-03-2008
15 ΛΗ 388/13-03-2008
15 ΓΑ 389/15-05-2008
15 ΣΞ 390/15-05-2008
15 ΠΞ 391/15-05-2008
15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
15 ΨΕ 396/15-05-2008
15 ΦΤ 397/10-07-2008
15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
15 ΘΤ 399/10-07-2008
15 ΨΖ 400/10-07-2008
15 ΓΖ 401/10-07-2008
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Α/Α
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ
ARCADIA III
WISDOR CRD81
AS220 FISCAL AEPSON
NORIKON-58
ER-357G
MF-EJ210A
ADMATECRF 500
CASH 2300
NORIKOA-28
NORIKOA-38
ACLASCR68AF
DCR NOZOMI
NORMA
DCR SERENE ENERGY
EPSON FP-81F
CASIO FE-5100 G
SAM4S ER-230F
CARATFAVOURITE
ST 51
QUORION CR 28
DR-570-LTV2
PROLINE ERGOSPEED II
CARATMOBILE
POCKET +
ER-A285G
WISDOR CRL
PROLINE 20
HITEC PLUS
HITEC PLUS - E
SAREMADI50 / EJ
NCR REAL POS 7167-2011
DL - 90 EXPRESS
DCR MY CASH 27
ER - A295G
RBS - MERCAT0
INFO CARINA PLUS
GTM - 200
ICS ELEGANT II
SCIROCCOPLUS
NORMAMOBILE
INFO CARINA i28
SAM 4S ER-420 MF
PE - 2
ICS EXTRA II
ADMATEPLUSII
MERCURY230F
DPS S-710
OLIVETTI CRF 300
LINDOS PORTABLE
PosiFiscalIII
IBM 4610 Suremark Model KB3
SAREMAGRILLO/ EJ
HITEC REST PLUS

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
15 ΣΥ 402/22-10-2008
15 ΓΘ 403/22-10-2008
15 ΑΨ 404/22-10-2008
15 ΓΙ 405/22-10-2008
15 ΓΞ 406/16-12-2008
15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
15 ΦΘ 409/12-05-2009
15 ΠΦ 410/12-05-2009
15 ΘΛ 411/26-06-2009
15 ΦΝ 412/26-06-2009
15 ΛΓ 413/26-06-2009
15 ΣΦ 414/26-06-2009
15 ΓΟ 416/30-09-2009
15 ΣΨ 417/30-09-2009
15 ΓΠ 419/30-09-2009
15 ΓΨ 420/26-11-2009
15 ΘΧ 422/26-11-2009
15 ΛΖ 425/26-11-2009
15 ΦΙ 427/31-03-2010
15 ΠΩ 429/11-05-2010
15 ΘΩ 430/11-05-2010
15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
15 ΒΔ 434/28-05-2010
15 ΒΞ 435/28-05-2010
15 ΘΨ 437/04-06-2010
15 ΗΩ 438/04-06-2010
15 ΨΚ 439/04-05-2010
15 ΨΛ 440/04-06-2010
15 ΩΗ 441/04-06-2010
15 ΨΘ 442/15-06-2010
15 ΔΖΓ 443/15-06-2010
15 ΩΤ 444/15-06-2010
15 ΨΗ 445/25-06-2010
15 ΛΚ 446/25-06-2010
15 ΩΣ 447/25-06-2010
15 ΨΧ 448/25-06-2010
15 ΨΙ 450/02-07-2010
15 ΨΤ 451/02-07-2010
15 ΩΥ 452/02-07-2010
15 ΩΝ 453/02-07-2010
15 ΜΩ 457/19-07-2010
15 ΩΟ 458/19-07-2010
15 ΛΙ 459/28-07-2010
15 ΟΠ 460/28-07-2010
15 ΜΘ 462/28-07-2010
15 ΔΝ 463/28-07-2010
15 ΩΨ 465/07-10-2010
15 ΘΦ 466/07-10-2010
15 ΨΠ 468/25-11-2010
15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
15 ΟΞ 471/16-02-2011
15 ΚΞ 472/07-04-2011
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Α/Α
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ
OLIVETTI CRF 200
DATECSCTR400
SAM4S ER-380F
i-POS PLUS
CASIO TE-350F
DPS NEON
DCR EasyJ 58
DATECSCTR200
SAM4S ER-430M
QUORION QMP50
INFO CARINA NET
ACRER-460EJ
KOSMOLINEPLUS
DCR NOZOMI II
KOSMOLINE
MF - EJ320A
MF - EJ210B
PBM NE-5
IBM 4610 SureMark Model GB3μ
IBM 4610 SureMark Model GR3τ
RBS MERCATO II
TEPSON - 6000 PLUS
SAREMAPOINT / EJ
IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ
IBM 4610 SureMark Model GB3ε
IBM 4610 SureMark Model GR3ι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
15 ΙΨ 473/07-04-2011
15 ΘΞ 474/26-05-2011
15 ΖΘ 476/30-06-2011
15 ΖΩ 477/21-07-2011
15 ΩΛ 478/21-07-2011
15 ΚΨ 479/06-10-2011
15 ΩΚ 480/06-10-2011
15 ΨΦ 481/06-10-2011
15 ΡΣ 482/06-10-2011
15 ΩΠ 485/28-12-2011
15 ΟΘ 486/29-03-2012
15 ΟΣ 487/25-04-2012
15 ΛΘ 488/25-04-2012
15 ΨΡ 489/31-10-2012
15 ΨΣ 490/31-10-2012
15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
15 ΧΘ 493/15-11-2012
15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
15 ΨΥ 496/15-01-2013
15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
15 ΝΨ 498/12-06-2013
15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

Δ. Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση
αυτών. Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο,
ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη
προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ
2) Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην
περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής
Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της
φορολογικής μνήμης.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το
Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα
προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
3) Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών
της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο
και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει
ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς
Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια
καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.
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Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ των προαναφερόμενων περιπτώσεων είναι οι εξής:
23
41
10
24
38
25

Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
Απόσυρση Φ.Η.Μ
Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
Παύση λόγω θανάτου
Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

Ε. Από την 1-6-2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ των υπόψη
κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 16 Ιανουαρίου 2020 Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.1017/2020
Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα
με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων
27 Ιανουάριος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 4308/2014 (Α' 251), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44), «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού
πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές
διατάξεις».
γ) Του κεφαλαίου Α' του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
2. Την από 17.01.2020 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
3. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ2/2019 (Β' 2901) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. 339 (Β' 3051/26.07.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
7. Την αριθμ. 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.
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8. 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,
όπως ισχύουν και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
9. Την ανάγκη καθορισμού της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου για όλες τις
συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, με εξαίρεση τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο των
δημοσίων συμβάσεων.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό της μορφής του πρότυπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου που χρησιμοποιείται για
όλες τις συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, εκτός των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των
δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
1. Ως «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» είναι το
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως
ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017.
2. Ως «PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)»: To πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό
πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων (artifacts) και τεχνικών
προδιαγραφών που μπορούν να εφαρμοστούν σε υπάρχουσες λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών και
υπηρεσίες ανταλλαγής ηλεκτρονικού επιχειρείν, ώστε να καταστούν διαλειτουργικές μεταξύ διαφόρων
πληροφοριακών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
3. Ως «PEPPOL CIUS»: Η προδιαγραφή χρήσης βασικών στοιχείων τιμολογίου (Core Invoice Usage
Specification) πλήρως συμβατή με το Ευρωπαϊκό πρότυπο.
Άρθρο 2
Μορφότυπος του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
1. Καθορίζεται η μορφή του προτύπου έκδοσης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, που χρησιμοποιείται σε όλες
τις συναλλαγές μεταξύ των οντοτήτων, εκτός των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο των
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων», όπως
αυτό ορίζεται στο στοιχείο 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44) (ΕΝ 16931-1:2017- Electronic
Invoicing - Part l:Semantic data model of the core elements of an electronic invoice), καθώς και με τους
επιχειρησιακούς κανόνες που ορίζονται στο PEPPOL CIUS.
2. Συγκεκριμένα, ορίζονται τα πεδία και οι ομάδες πεδίων που πρέπει να αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό
Τιμολόγιο στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των οντοτήτων, για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας,
λαμβάνοντας υπόψη και το υπάρχον εθνικό, νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο.
Άρθρο 3
Πεδία Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
Καθορίζονται τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία στο μορφότυπο έκδοσης του Ηλεκτρονικού
Τιμολογίου, ως ακολούθως:
1. Ο εκδότης του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προσδιορίζει τον μοναδικό αριθμό Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, ο
οποίος περιέχεται στο πεδίο ΒΤ-1 του Ευρωπαϊκού Προτύπου.
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Πεδίο Όνομα

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση
Μοναδικός Αριθμός Ηλεκτρονικού
Τιμολογίου.
Αριθμός
Μοναδικό αναγνωριστικό Η μορφή του κωδικού είναι η εξής: ΑΦΜ
ΒΤ-1*
τιμολογίου του παραστατικού.
ΕΚΔΟΤΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ |
Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑ ΑΑ

Τύπος Πεδίου

Αναγνωριστικό
(Identifier)

ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ: ο ΑΦΜ του εκδότη του φορολογικού στοιχείου χωρίς το πρόθεμα της χώρας, αφορά
φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η έκδοση γίνεται μέσω φορολογικού
αντιπροσώπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. αυτού (παράγραφος 8 του παρόντος άρθρου).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου με format DD/MM/YYYY.
Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ο αριθμός της εγκατάστασης από την οποία εκδίδεται το φορολογικό στοιχείο όπως
δηλώθηκε στο φορολογικό μητρώο. Στην περίπτωση της έδρας συμπληρώνεται με τιμή 0.
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Ο κωδικός του παραστατικού σύμφωνα με την τυποποίηση δεδομένων
παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε. όπως αναρτώνται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. https://www.aade.gr/myDATA/
tehniki-tekmiriosi.
ΣΕΙΡΑ: Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει η ένδειξη «σειρά» στο φορολογικό στοιχείο με τους αντίστοιχους
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σειρά συμπληρώνεται με τιμή 0.
ΑΑ: Ο αύξων αριθμός έκδοσης φορολογικού στοιχείου.
2. Για την περιγραφή του Πωλητή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-4 (SELLER) του Ευρωπαϊκού
Προτύπου.
Συγκεκριμένα:
Όνομα
Πεδίο
Πεδίου

ΒΤ-27*

Όνομα
Πωλητή

Εμπορική
ΒΤ-28 Ονομασία
Πωλητή

Περιγραφή Πεδίου
Το πλήρες επίσημο όνομα με το οποίο ο
Πωλητής είναι καταχωρημένος στο εθνικό
μητρώο νομικών οντοτήτων ή ως
Φορολογητέο πρόσωπο ή άλλως πραγματοποιεί συναλλαγές ως πρόσωπο ή
πρόσωπα
Ένα όνομα με το οποίο είναι γνωστός ο
Πωλητής, διαφορετικό από το Όνομα του
Πωλητή (γνωστή και ως Εμπορική
ονομασία)

Χρήση

Τύπος Πεδίου

Πλήρης επωνυμία
Πωλητή.

Κείμενο (Text)

Πλήρης Εμπορική
Ονομασία Πωλητή.

Κείμενο (Text)

Αναγνωριστικό
Ένα αναγνωριστικό που εκδόθηκε από
Ο Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.
νομικής
Αναγνωριστικό
BT-30
επίσημο μητρώο το οποίο αναγνωρίζει τον (εφόσον υπάρχει),
καταχώρισης
(Identifier)
Πωλητή ως νομική οντότητα ή πρόσωπο διαφορετικά κενό πεδίο
Πωλητή
Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του Πωλητή
Ο ΑΦΜ/αναγνωριστικό
Αναγνωριστικό
Αναγνωριστικό
ΒΤ-31*
(γνωστό και ως αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ ΦΠΑ του Πωλητή, με το
ΦΠΑ Πωλητή
(Identifier)
του Πωλητή).
πρόθεμα της χώρας
Αναγνωρίζει την Ηλεκτρονική διεύθυνση
Αναγνωριστικό
Ηλεκτρονική
του Πωλητή στην οποία πρέπει να
ηλεκτρονικής
Αναγνωριστικό
BT-34* διεύθυνση
παραδοθεί η απάντηση επιπέδου
διεύθυνσης
(Identifier)
Πωλητή
εφαρμογής στο τιμολόγιο
για τη δρομολόγηση
3. Για την περιγραφή της πλήρους Διεύθυνσης του Πωλητή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-5
(SELLER POSTAL ADDRESS) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.
4. Για την περιγραφή του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-7 (BUYER) του Ευρωπαϊκού
Προτύπου. Συγκεκριμένα:
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Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου
Το πλήρες όνομα του
ΒΤ-44* Όνομα Αγοραστή
Αγοραστή
Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του
Αναγνωριστικό ΦΠΑ Αγοραστή (γνωστό και ως
ΒΤ-48*
Αγοραστή
αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ
του Αγοραστή)
Αναγνωρίζει την ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
διεύθυνση του Αγοραστή στην
ΒΤ-49* διεύθυνση
οποία παραδίδεται το
Αγοραστή
τιμολόγιο

Χρήση

Τύπος Πεδίου

Πλήρες Όνομα Αγοραστή Κείμενο (Text)
Ο ΑΦΜ /αναγνωριστικό
Αναγνωριστικό
ΦΠΑ του Αγοραστή, με το
(Identifier)
πρόθεμα της χώρας
Αναγνωριστικό
Αναγνωριστικό
ηλεκτρονικής διεύθυνσης
(Identifier)
για τη δρομολόγηση

5. Για την περιγραφή της πλήρους Διεύθυνσης του Αγοραστή συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-8
(BUYER POSTAL ADDRESS) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.
6. Σε περίπτωση που ορίζεται Φορολογικός Αντιπρόσωπος, συμπληρώνεται η ομάδα πεδίων BG-11 (TAX
REPRESENTATIVE) του Ευρωπαϊκού Προτύπου.
Πεδίο

Όνομα Πεδίου
Όνομα φορολογικού
ΒΤ-62* αντιπροσώπου του
φορολογικού Πωλητή
Αναγνωριστικό ΦΠΑ
φορολογικού
ΒΤ-63*
αντιπροσώπου
Πωλητή

Περιγραφή Πεδίου
Το πλήρες όνομα του
φορολογικού αντιπροσώπου
του Πωλητή

Χρήση
Όνομα Φορολογικού
Αντιπροσώπου του
Πωλητή

Τύπος Πεδίου
Κείμενο (Text)

Το αναγνωριστικό ΦΠΑ του Ο ΑΦΜ του Φορολογικού
Αναγνωριστικό
φορολογικού αντιπροσώπου Αντιπροσώπου, με το
(Identifier)
του Πωλητή
πρόθεμα της χώρας

7. Υποχρεωτικά χρησιμοποιούνται τα πεδία της ομάδας BG-15 (DELIVER TO ADDRESS) για την δήλωση
της διεύθυνσης παραλαβής των προϊόντων.
Συγκεκριμένα:
Πεδίο

Όνομα Πεδίου
Γραμμή 1
BT-75* διεύθυνσης
παράδοσης

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση

Τύπος Πεδίου

Η κύρια γραμμή της
διεύθυνσης

Διεύθυνση Παράδοσης
προϊόντων

Κείμενο (Text)

Το κοινό όνομα της πόλης,
της κωμόπολης ή του χωριού Πόλη Παράδοσης
BT-77* Πόλη Παράδοσης
όπου βρίσκεται η διεύθυνση προϊόντων
παράδοσης
Το αναγνωριστικό για μια
Ταχυδρομικός Κώδικας
Ταχυδρομικός
ομάδα διευθύνσεων σύμφωνα
BT-78*
Παράδοσης των
Κώδικας Παράδοσης με τη σχετική ταχυδρομική
προϊόντων
υπηρεσία

Κείμενο (Text)

Κείμενο (Text)

8. Πληροφορίες σχετικές με παρακρατήσεις φόρων και κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπληρώνονται στην
ομάδα πεδίων BG-20 (DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES) και αναφέρονται στο σύνολο του
Ηλεκτρονικού Τιμολογίου ενώ στην ομάδα πεδίων BG-27 (INVOICE LINE ALLOWANCES) η πληροφορία
αναφέρεται σε κάθε γραμμή.
9. Οι πληροφορίες του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που κατ' ελάχιστον παρέχονται σε ένα
Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο:
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Πληροφορίες Φ.Π.Α. σε επίπεδο εγγράφου (DOCUMENT LEVEL VAT)
Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου
Χρήση
Τύπος Πεδίου
Μια κωδικοποιημένη
Κωδικός
αναγνώριση της κατηγορίας
κατηγορίας ΦΠΑ
Η μείωση ΦΠΑ σε επίπεδο
BT-95
ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη
Κωδικός (Code)
μείωσης τιμής σε
παραστατικού
μείωση τιμής ΦΠΑ σε επίπεδο
επίπεδο εγγράφου
εγγράφου
Μια κωδικοποιημένη
Κωδικός
αναγνώριση της κατηγορίας
κατηγορίας ΦΠΑ
Η χρέωση ΦΠΑ σε
BT-102*
ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην
Κωδικός (Code)
επιβάρυνσης σε
επίπεδο παραστατικού
επιβάρυνση ΦΠΑ σε επίπεδο
επίπεδο εγγράφου
εγγράφου
Συνολικό ποσό ΦΠΑ Το συνολικό ποσό ΦΠΑ για το Το τελικό ποσό ΦΠΑ σε
BT-110*
Ποσό (Amount)
εγγράφου
Τιμολόγιο.
επίπεδο Τιμολογίου
Το συνολικό ποσό
Συνολικό ποσό
Το συνολικό ποσό του
BT-112*
τιμολογίου με ΦΠΑ σε
Ποσό (Amount)
τιμολογίου με ΦΠΑ
Τιμολογίου με ΦΠΑ.
επίπεδο παραστατικού
Το συνολικό ποσό
Συνολικό ποσό υπο- Το συνολικό ποσό που
τιμολογίου που υπόκειται
BT-116* κείμενο σε συγκεκρι- υπόκειται σε συγκεκριμένη
Ποσό (Amount)
σε συγκεκριμένη
μένη κατηγορία ΦΠΑ κατηγορία ΦΠΑ
κατηγορία ΦΠΑ
Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ
Ποσό φόρου
Το τελικό ποσό ΦΠΑ ανά
BT-117*
για μια δεδομένη κατηγορία
Ποσό (Amount)
κατηγορίας ΦΠΑ
κατηγορία ΦΠΑ
ΦΠΑ
Κωδικός
BT-118*
Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ
Κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ Κωδικός (Code)
κατηγορίας ΦΠΑ
Ποσοστό (επί τοις εκατό) που Ποσοστό (επί τοις εκατό)
Ποσοστό κατηγορίας
Ποσοστό
BT-119
αντιστοιχεί στην κατηγορία
που αντιστοιχεί στην
ΦΠΑ
(Percentage)
ΦΠΑ
κατηγορία ΦΠΑ
Πεδίο λεκτικό όπου
Περιγραφή της αιτίας για την
αναφέρεται ο λόγος
Κείμενο αιτίας απαλ- οποία το ποσό απαλλάσσεται
BT-120
απαλλαγής από ΦΠΑ
Κείμενο (Text)
λαγής από ΦΠΑ
από ΦΠΑ ή δεν χρεώνεται
υπάρχει όταν το πεδίο BTΦΠΑ
151 έχει την τιμή 0)
Μια κωδικοποιημένη δήλωση
Κωδικός απαλλαγής ΦΠΑ
Κωδικός αιτίας απαλ- της αιτίας για την οποία το
BT-121
(όταν υπάρχει και το πεδίο Κωδικός (Code)
λαγής από ΦΠΑ
ποσό απαλλάσσεται από
BT-120)
ΦΠΑ
Πληροφορίες Φ.Π.Α. σε επίπεδο γραμμής (INVOICE LINE VAT)
Πεδίο

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή Πεδίου

Χρήση
Τύπος Πεδίου
Η κατηγορία ΦΠΑ του
προϊόντος. Κάθε γραμμή
Κωδικός κατηγορίας
Ο κωδικός κατηγορίας ΦΠΑ Τιμολογίου περιέχει τον
BT-151* ΦΠΑ τιμολογηθέντος
Κωδικός (Code)
για το είδος που τιμολογήθηκε κωδικό κατηγορίας ΦΠΑ.
είδους
Η τιμή 0 δηλώνει την
απαλλαγή ΦΠΑ.
Συντελεστής
Συντελεστής κατηγορίας ΦΠΑ
Ο συντελεστής ΦΠΑ για το Ποσοστό
BT-152* κατηγορίας ΦΠΑ
για το είδος που
τιμολογούμενο είδος.
(Percentage)
τιμολογηθέντος είδους τιμολογήθηκε.
10. Οι λοιποί φόροι (εκτός ΦΠΑ), δικαιώματα, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου
που προσαυξάνουν την αξία του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και υπολογίζονται σε επίπεδο παραστατικού
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συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-21 (DOCUMENT LEVEL CHARGES) ενώ σε επίπεδο γραμμής
συμπληρώνονται στην ομάδα πεδίων BG-28 (INVOICE LINE CHARGES).
11. Πέραν των ανωτέρω πεδίων, στον Εθνικό Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, που καθορίζεται
με την παρούσα απόφαση, περιέχονται τα πεδία που αντιστοιχούν στις υποχρεωτικές ενδείξεις του
τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4308/2014, τα οποία συμπληρώνονται
υποχρεωτικά.
12. Οποιεσδήποτε πληροφορίες συμπληρώνονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο απαιτείται να είναι σύμφωνες
με το ευρωπαϊκό πρότυπο, έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου.
Άρθρο 4
Ισχύς της απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.1024/2020
Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και
κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.
31 Ιανουάριος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (Α' 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις».
β) Της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1166/2018 (Β' 3603) «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.».
γ) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β' 3517) «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους.
Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων στην ΓΓΠΣ».
δ) Της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1221/2012 (Β' 3513) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Καθορισμός αποστελλόμενων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ'
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α'/23.4.2010)».
ε) Της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1068/2015 (Β'497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.
Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.),
πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ».
η) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και
ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
θ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 1/20.1.2016 (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 α' εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθμ.
5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2020) «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε».
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3. 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:
Α. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης,
επιπλέον αυτών που είχαν οριστεί με την ΠΟΛ 1166/2018 και τις οποίες εφαρμόζουν αφενός το
πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. και αφετέρου οι Φ.Η.Μ. που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των
τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ.
Β. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την απεικόνιση QR code στα παραστατικά που
εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.
Γ. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την διαδικασία τοποθέτησης νέου firmware στους
Φ.Η.Μ.
Δ. Την αναβάθμιση των firmware των υπαρχόντων ενεργών Φ.Η.Μ. καθώς και των drivers των
υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της απόφασης αυτής.
Άρθρο 1
Περίοδος επικοινωνίας - Συχνότητα επικοινωνίας
Ως περίοδος επικοινωνίας ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αποστολών δεδομένων
από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.) στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. της ΑΑΔΕ
(ΠΣΦ.Η.Μ.). Συχνότητα επικοινωνίας είναι το πλήθος αποστολών στην μονάδα του χρόνου.
Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος στο πλήθος συνδέσεων Φ.Η.Μ. με το ΠΣΦ.Η.Μ., σε κάθε απάντηση του
ΠΣΦ.Η.Μ. προστίθεται πληροφορία για την περίοδο/ συχνότητα επικοινωνίας του Φ.Η.Μ. με το ΠΣΦ.Η.Μ.
Η συχνότητα επικοινωνίας κυμαίνεται από 0 ως 1.440. Ακολουθούν ενδεικτικές περιπτώσεις:
Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 1, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 1 λεπτό. Η
συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1.440 αποστολές το 24ωρο.
Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 15, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 15 λεπτά. Η
συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 96 αποστολές το 24ωρο.
Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 1440, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 1.440 λεπτά
(ήτοι κάθε 24 ώρες). Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1 αποστολή το 24ωρο.
Περίοδος επικοινωνίας 0 σημαίνει ότι η διαβίβαση γίνεται μόνο όταν εκδίδεται Ζ, δηλαδή όπως είχε οριστεί
στην ΠΟΛ 1166/2018.
Η περίοδος επικοινωνίας (και ως εκ τούτου και η συχνότητα επικοινωνίας) μπορεί να αλλάζει από το
ΠΣΦ.Η.Μ., ώστε να είναι διαφορετική για κάθε Φ.Η.Μ.
Άρθρο 2
Τρόπος επικοινωνίας
2.1 Ο Φ.Η.Μ. σημαίνει ως εκκρεμότητα τα e.txt που δεν έχουν αποσταλεί και τα αποστέλλει συγκεντρωμένα
σε τακτά χρονικά διαστήματα (σύμφωνα με την περίοδο επικοινωνίας που έχει ορίσει το ΠΣΦ.Η.Μ.) ως ένα
ομαδοποιημένο αρχείο (batch file) που έχει την ονομασία του αντίστοιχου ημερήσιου _s.txt αρχείου
αποστολής, όπως αυτό ορίζεται στην ΠΟΛ 1220/2012, συμπληρωμένο όμως με την επέκταση _s.tmp
(προσωρινό).
2.2. Το περιεχόμενο του ανωτέρω s.tmp αρχείου αποτελείται από τα περιεχόμενα των εκκρεμών e.txt,
ομοιοτρόπως με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ημερήσιου s.txt, και από μια νέα ΠΑΗΨΣ d.tmp, στον
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υπολογισμό της οποίας συμμετέχουν: η ΠΑΗΨΣ d.txt του προηγούμενου Ζ και οι ΠΑΗΨΣ των e.txt του
συγκεκριμένου s.tmp. Διευκρινίζεται ότι, για λόγους απλότητας, για όλα τα s.tmp του τρέχοντος Ζ, ως
πρώτο συστατικό του υπολογισμού της ΠΑΗΨΣ d.tmp είναι το d.txt του προηγούμενου Ζ.
2.3. Η ΠΑΗΨΣ d.tmp δοθέντος s.tmp δεν αποθηκεύεται ούτε από το ΠΣΦ.Η.Μ., ούτε από τον Φ.Η.Μ.
2.4. Το ΠΣΦ.Η.Μ. διαβάζει το ομαδοποιημένο αρχείο s.tmp και αφού επαληθεύσει την ορθότητα του d.tmp
καταχωρεί τα αρχεία e.txt του αρχείου s.tmp.
2.5. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει εκκρεμής απόδειξη προς αποστολή (e.txt) αλλά έχει παρέλθει το
χρονικό διάστημα που έχει ορίσει το ΠΣΦ.Η.Μ., πραγματοποιείται η διαβίβαση αρχείου s.tmp στο οποίο
περιέχεται μόνο η ΠΑΗΨΣ d.tmp και κανένα αρχείο e.txt. Συνεπώς, ο Φ.Η.Μ. ενδέχεται να στέλνει αρχείο
s.tmp το οποίο δεν θα περιέχει καμία γραμμή e.txt, αλλά μόνο μια γραμμή d.tmp προκειμένου απλά να
λαμβάνει ενημέρωση για πιθανή νέα περίοδο (συχνότητα) επικοινωνίας.
2.6. Η αποστολή του ομαδοποιημένου αρχείου s.tmp θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα περιγράφονται
στην ΠΟΛ 1166/2018 αναφορικά με την κρυπτογράφηση και το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το ΠΣΦ.Η.Μ.
Το ΠΣΦ.Η.Μ. δεν αποδέχεται καμία απολύτως αποστολή s.tmp, αν δεν έχει προηγουμένως διαβιβαστεί
επιτυχώς το s.txt του προηγούμενου Ζ.
Μετά την επιτυχή αποστολή του ομαδοποιημένου αρχείου s.tmp, o Φ.Η.Μ. δεν έχει υποχρέωση φύλαξης
του αρχείου αυτού.
2.7. Το ΠΣΦ.Η.Μ. στην απάντηση που στέλνει στον Φ.Η.Μ. σχετικά με τη παραλαβή του αρχείου s.tmp,
αναφέρει εκτός των άλλων και την περίοδο επικοινωνίας.
Ο Φ.Η.Μ. αν δεν λάβει απάντηση επιτυχίας για την αποστολή του αρχείου s.tmp (ή αν δεν λάβει καθόλου
απάντηση), στο επόμενο ομαδοποιημένο αρχείο s.tmp που πρόκειται να στείλει, περιλαμβάνει και όσα e.txt
δεν έχουν διαβιβαστεί επιτυχώς από το προηγούμενο (ή προηγούμενα) s.tmp αρχείο.
2.8. Το αρχείο ημέρας s.txt αποστέλλεται όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1166/2018 και το ΠΣΦ.Η.Μ. επαληθεύει
τα αρχεία e.txt που έχει λάβει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και συμπληρώνει τυχόν απώλειες.
2.9. Σε κάθε επικοινωνία μεταξύ Φ.Η.Μ. και ΠΣΦ.Η.Μ. - ανεξαρτήτως αν υπάρχει κάποιο λάθος ή όχι - στο
header της απάντησης του ΠΣΦ.Η.Μ. περιέχεται πάντοτε η παρακάτω πληροφορία:
RepeatPostAfter: Ν
όπου Ν είναι ο ακέραιος αριθμός που καθορίζει (σε λεπτά της ώρας) την περίοδο επικοινωνίας, δηλαδή το
διάστημα του χρόνου για την επόμενη επικοινωνία.
Η περίοδος επικοινωνίας αποθηκεύεται σε κάθε Φ.Η.Μ. με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε τυχόν αποσύνδεση
από την ηλεκτρική τροφοδοσία ή κλείσιμο του Φ.Η.Μ. να μην την μηδενίζει, αλλά αντιθέτως η τιμή της να
διατηρείται πάντοτε ίση με αυτήν που έστειλε το ΠΣΦ.Η.Μ.
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν λάθη, το ΠΣΦ.Η.Μ. απαντάει με την ένδειξη OK (λατινικοί
χαρακτήρες) επιβεβαιώνοντας έτσι την επιτυχή ολοκλήρωση της διαβίβασης του s.txt ή του s.tmp αρχείου,
κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, το ΠΣΦ.Η.Μ. απαντάει με 3 πεδία, χωρισμένα με delimiter (;),
από τα οποία το πρώτο είναι πάντα η ένδειξη ERR, το δεύτερο ο κωδικός λάθους σύμφωνα με τον
κατωτέρω πίνακα λαθών, και το τρίτο μια παράμετρος για επεξήγηση του λάθους.
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Πίνακας λαθών
Πεδίο 1 Πεδίο 2
Πεδίο 3
1 = Λάθος ονομασία αρχείου S.TXT ή S.TMP
ERR
(π.χ. Όχι 31 χαρακτήρες, λάθος σε τμήματα του ονόματος,
κ.λπ.).
2 =Λάθος S/N Δ.Δ.
ERR
(π.χ. δεν είναι καταχωρημένος στην βάση της ΑΑΔΕ, οι
χαρακτήρες δεν είναι λατινικοί, κ.λπ.).
Ν = Τελευταίος αριθμός
ERR
3 = Το Ζ έχει ήδη υποβληθεί
υποβληθέντος Ζ
Ν = Τελευταίος αριθμός
ERR
4 = Λείπει το προηγούμενο Ζ
υποβληθέντος Ζ
ERR
5 = Πιθανό λάθος στην κωδικοποίηση/κρυπτογράφηση
ERR
6 = Δεν συμφωνούν οι υπογραφές με το d.txt ή το d.tmp
ERR
7 = Πολύ γρήγορη αποστολή δεδομένων, επαναλάβατε.
Η επιστροφή οποιουδήποτε λάθους που περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα από το ΠΣΦ.Η.Μ.
ολοκληρώνει ανεπιτυχώς την επικοινωνία, καθιστώντας μη αποδεκτή την διαβίβαση του αρχείου s.txt ή του
αρχείου s.tmp.
Κάθε άλλη απάντηση (εκτός της επιτυχημένης) από το ΠΣΦ.Η.Μ., θεωρείται επίσης λάθος για άγνωστο
λόγο (π.χ. δυσλειτουργία κάποιου υποσυστήματος του ΠΣΦ.Η.Μ.).
Άρθρο 3
QR CODE - Παρουσίαση του παραστατικού σε κινητό, tablet, HY.
Για τη διευκόλυνση του ελέγχου ο γραμμωτός κώδικας στο τέλος της απόδειξης - όπως αυτός περιγράφεται
στην ΠΟΛ.1220/2012 - αντικαθίσταται από δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR Code) ελαχίστων
διαστάσεων 18 χιλιοστά x 18 χιλιοστά. Στην περίπτωση εκτυπωτών ρολού, (roll printer) o QR CODE πρέπει
να τυπώνεται στο τέλος της απόδειξης ή του παραστατικού έτσι ώστε να μην υπάρχει δεξιά ή αριστερά
αυτού οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Ο QR CODE θα πρέπει να παράγεται και από τα συστήματα που
χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, από τον driver τύπου Α, ή από την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που
εκτυπώνει τα παραστατικά, όταν χρησιμοποιείται driver τύπου Β. Ο QR CODE μπορεί να παραβλεφθεί,
εφόσον χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα εκτυπωτής χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών (π.χ. ορισμένοι
τύποι dot matrix, ορισμένοι τύποι line printer, κ.λπ.).
Το περιεχόμενο του QR code επαυξάνεται με την ΠΑΗΨΣ του αρχείου e.txt της κάθε απόδειξης και με το
URL της εφαρμογής ελέγχου στο ΠΣΦ.Η.Μ., το οποίο δημιουργείται ως εξής:
URL εφαρμογής ελέγχου με την προσθήκη URL παραμέτρου "SIG" με τα ακόλουθα δεδομένα: Σειριακός
Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού - 11 χαρακτήρες | Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης - 8 ψηφία σε
μορφή 00000000 | υπογραφή SHA-1 του αντίστοιχου e.txt - 40 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες | συνολική αξία.
Παράδειγμα:
Σειριακός Αριθμός ΦΗΜ = GRT99000204
Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης=00000387
Υπογραφή SHA-1 = 0EA2C079E722C361C6297D10F02955CA413695A9
Ποσό= 18.35
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QR Code message:
https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php?
SIG=GRT99000204000003870EA2C079E722C361C6297D10F02955CA
413695A918.35
Η χρήση του QR code είναι υποχρεωτική για όλους τους Φ.Η.Μ. (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ) με την
προαναφερθείσα εξαίρεση χρήσης ορισμένων εκτυπωτών. Επίσης παρέχεται εξαίρεση για όσες
εγκεκριμένες ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ δεν είναι δυνατή η εκτύπωση QR code, υπό την προϋπόθεση ότι η
κατασκευάστρια εταιρία διατηρεί εφαρμογή στο Google Play Store και στο Apple Appstore, για
smartphones, ανάγνωσης του υπάρχοντος barcode και παρουσίασης του παραστατικού στην οθόνη του
smartphone του ενδιαφερόμενου πολίτη.
Άρθρο 4
Διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ.
4.1. To firmware του Φ.Η.Μ. κατατίθεται στην ΑΑΔΕ με τον αριθμό έκδοσης του, την ημερομηνία
δημιουργίας αυτού και την περιγραφή των αλλαγών που εμπεριέχει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση
του firmware συγκεκριμένου τύπου Φ.Η.Μ. Σε περίπτωση που από την Α.Α.Δ.Ε. κριθεί απαραίτητο, γίνεται
έλεγχος του firmware από αρμόδιο εργαστήριο ελέγχων Φ.Η.Μ.
4.2. Οι Φ.Η.Μ. έχουν την δυνατότητα εμφάνισης ή εκτύπωσης του αριθμού έκδοσης και της ημερομηνίας
του firmware τους, προς διευκόλυνση του ελέγχου. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στην ΑΑΔΕ την
διαδικασία που απαιτείται για την εμφάνιση ή την εκτύπωση των στοιχείων αυτών και την αναφέρει στο
βιβλιάριο οδηγιών χρήσης.
4.3. Η αναβάθμιση firmware Φ.Η.Μ. επιτρέπεται εφόσον οι ημερήσιοι αθροιστές είναι μηδενικοί, δηλαδή
μετά από έκδοση ημερήσιου Δελτίου Ζ και μόνο εφόσον το νέο firmware είναι νεώτερης έκδοσης από το
τρέχον, καθώς και μόνο μετά την εισαγωγή ειδικού κωδικού εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
4.4. Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης (sd card, usb stick κ.λπ.) που
συνδέεται σε κατάλληλη υποδοχή που διαθέτει ο Φ.Η.Μ., ή με σύνδεση του Φ.Η.Μ. σε Η/Υ μέσω
κατάλληλου λογισμικού που διαθέτει ο κατασκευαστής.
4.5. Ο κατασκευαστής του Φ.Η.Μ. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και
ασφαλής αναβάθμιση του firmware και η προστασία από τυχόν κακόβουλες παρεμβάσεις.
4.6. Με το πέρας της διαδικασίας αναβάθμισης του firmware, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός ενημερώνει
σχετικά το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής του Φ.Η.Μ.
Άρθρο 5
Κυρώσεις
Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54
του ν. 4174/2013.
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Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις και έναρξη ισχύος
6.1. Ο Πίνακας Λαθών 1 της ΠΟΛ 1166/2018 αντικαθίσταται από τον Πίνακα Λαθών της παρ. 2.9 του
άρθρου 2.
6.2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ. που
περιγράφεται στο άρθρο 2.14.4 του ΚΕΦ2 της AYO ΠΟΛ 1220/2012.
6.3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μετά από 4 μήνες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής

Α.1035/2020
Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες
ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων
18 Φεβρουάριος 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 8, 12, 15 και 40 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), όπως ισχύουν.
γ) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄ 201)
και ισχύει.
δ) Της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1017/2020 (Β΄ 457), με την οποία ορίζεται η μορφή του
πρότυπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
ε) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
στ) Του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
άρθρα 148-154.
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.
η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διορθωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
θ) Της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
όπως ισχύει.
ι) Του άρθρου 14 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύει.
2. Την από 21.1.2020 πρόταση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
3. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
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4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ2/2019 (Β΄ 2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. 339/18.7.2019 (Β΄ 3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
7. Την αριθμ. 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 αριθμ. 1 της 20.1.2016 (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,
όπως ισχύουν, τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
9. Την αριθμ. 4002425/0742/0030/11-02-2009 (Β΄ 337) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Ελάχιστες προϋποθέσεις Αποδοχής Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) που θα
εκδίδουν και θα διαχειρίζονται ψηφιακά πιστοποιητικά αποδεκτά από το Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών (ΥΠ.Ο.Ο.) για χρήση στις ηλεκτρονικές του εφαρμογές».
10. Την ανάγκη καθορισμού των υποχρεώσεων των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και των
διαδικασιών ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται με τη χρήση
υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την αποζημίωση των ιδιωτών - μελών της
Επιτροπής του άρθρου 2 αυτής, η οποία θα καθορισθεί με άλλη απόφαση,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των υποχρεώσεων των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και των διαδικασιών
ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται με τη χρήση των υπηρεσιών
Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
Άρθρο 1
Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
1.1. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο παράρτημα Α του ν. 4308/2014, «ως πάροχος υπηρεσιών
ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων, νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης
οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας. Τα εν
λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατ’ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον
πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την
υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών
για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο».
1.2. Οι όροι, «πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων», «πάροχος υπηρεσιών
ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» και «πάροχος έκδοσης στοιχείων» λογίζονται ως όροι με ταυτόσημο
περιεχόμενο και στην παρούσα απόφαση αναφέρονται εφεξής ως «πάροχος».
1.3. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος είναι διαφορετικό πρόσωπο από την υπόχρεη σε έκδοση
παραστατικών οντότητα.
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Άρθρο 2
Χορήγηση «Άδειας Καταλληλότητας» λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων
2.1. Ο πάροχος υποχρεούται να έχει «άδεια καταλληλότητας» για το λογισμικό ηλεκτρονικής έκδοσης των
στοιχείων που διαθέτει. Για τον σκοπό αυτό συνιστάται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) διαρκής πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού για
την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων, στο εξής «Επιτροπή».
2.2. Η Επιτροπή απαρτίζεται από: α) τρεις (3) υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε, οι οποίοι ορίζονται από τον
Διοικητή αυτής, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και γ) έναν
(1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.), οι
οποίοι υποδεικνύονται από τους οικείους Συνδέσμους.
2.3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής της
προηγούμενης παραγράφου.
2.4. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτουν η έγκριση του λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων
του παρόχου (χορήγηση άδειας καταλληλότητας) και η ανάκληση της άδειας καταλληλότητας, ύστερα από
τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων τήρησης των οριζόμενων προδιαγραφών στο άρθρο 3 της
παρούσας.
2.5. Η χορήγηση της άδειας καταλληλότητας κάθε λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων του
παρόχου, διενεργείται πριν αυτό διατεθεί για χρήση με ξεχωριστή διαδικασία. Το εγκεκριμένο λογισμικό
λαμβάνει διακριτό μοναδικό αριθμό άδειας καταλληλότητας «Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης
Στοιχείων», εφεξής «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».
2.6. Η Επιτροπή εξετάζει τα πορίσματα των διενεργούμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχων, με
στόχο την ορθή λειτουργία των αδειοδοτημένων λογισμικών «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» των παρόχων.
2.7. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας
καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», είτε λόγω απόκλισης του λογισμικού από την εγκεκριμένη λειτουργία είτε
λόγω εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία ή στον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας των
ηλεκτρονικά εκδιδόμενων από αυτό στοιχείων, αποφασίζει την ανάκληση της άδειας και ορίζει την
ημερομηνία πέραν της οποίας απαγορεύεται η χρήση της άδειας αυτής.
2.8. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να αναρτούνται οι
άδειες καταλληλότητας, που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί, σε ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..
Άρθρο 3
Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων μέσω παρόχου - προδιαγραφές εγκεκριμένου λογισμικού
«Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ»
3.1. Τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) των υπόχρεων οντοτήτων δύναται να εκδίδονται με τη χρήση υπηρεσιών
παρόχου μέσω εγκεκριμένου λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ». Όλα τα τιμολόγια ή στοιχεία λιανικής πώλησης,
που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης
παραστατικών πωλήσεων, θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια ή ηλεκτρονικά στοιχεία λιανικής πώλησης,
αντίστοιχα, και αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση αυτών, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 14
και 15 του ν. 4308/2014.
3.2. Σε όλες τις περιπτώσεις, η έκδοση παραστατικού από την οντότητα μέσω παρόχου προϋποθέτει την
απευθείας επικοινωνία (online - realtime) της οντότητας και του παρόχου, κατά το χρόνο έκδοσης αυτού.
Αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης των παραστατικών, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 11
και 13 του ν. 4308/2014.
3.3. Στην περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ παρόχου και συμβεβλημένης
υπόχρεης οντότητας, η υπόχρεη οντότητα μπορεί να εκδίδει τα παραστατικά λιανικής πώλησης με
χειρόγραφο τρόπο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του ν.
4308/2014.
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3.4. Δεν νοείται η εκ των υστέρων της έκδοσης του παραστατικού αυθεντικοποίηση αυτού. Ωστόσο, ειδικά
για τα παραστατικά διακίνησης και τα τιμολόγια, στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας της «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» ή
αδυναμίας επικοινωνίας του εκδότη με τον πάροχο, επιτρέπεται η χειρόγραφη ή η μηχανογραφική έκδοση
αυτών μέσω βοηθητικού λογισμικού, αφού προηγουμένως σταλεί από τον εκδότη, μέσω ειδικής εφαρμογής
κινητής τηλεφωνίας που θα έχει διαθέσει ο πάροχος, μήνυμα (SMS ή άλλο ισοδύναμο) στον πάροχο, όπου
θα αναφέρεται ο αριθμός παραστατικού, ενώ η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης θα ταυτοποιούνται από την
ώρα αποστολής του μηνύματος. Ο πάροχος αποστέλλει άμεσα αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης της
λήψης. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο εκδότης, μέσω λογισμικού που του παρέχει ο πάροχος,
αποστέλλει το σύνολο των παραπάνω παραστατικών διακίνησης ή τιμολογίων σε αυτόν, για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αυθεντικοποίησης και αποθήκευσης αυτών, με ειδική ένδειξη διαφοροποίησης
του τρόπου έκδοσής τους.
3.5. Τα ηλεκτρονικά παραστατικά λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν αυθεντικοποιηθεί από τον πάροχο και
να είναι δυνατή η άμεση επισκόπηση του συνόλου του περιεχομένου τους από ιστοσελίδα του παρόχου,
πριν την παράδοσή τους στον πελάτη λιανικής.
3.6. Το εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών
του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εάν αυτό ζητηθεί. Ειδικά, για κάθε λιανική πώληση αγαθών
ή παροχή υπηρεσιών, τα εκδοθέντα στοιχεία λιανικής πώλησης εκτυπώνονται και παραδίδονται στους
ιδιώτες καταναλωτές με κάθε παράδοση αγαθού ή με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών.
3.7. Σε κάθε παραστατικό, που εκδίδεται με χρήση υπηρεσιών παρόχου, αναγράφεται η επωνυμία και ο
ιστότοπος του παρόχου. Επίσης, αναγράφεται η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μοναδικός Αριθμός
Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), καθώς και το αναγνωριστικό του παραστατικού, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα Β.
3.8. Για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό αποστέλλεται η φορολογική σύνοψη του ηλεκτρονικού στοιχείου
στην Α.Α.Δ.Ε., με συγκεκριμένο μορφότυπο και διαδικασία αποστολής, που αναρτώνται στον ιστότοπο της
Α.Α.Δ.Ε. και περιγράφεται στο παράρτημα Β.
3.9. Η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης χρησιμοποιείται από τον λήπτη ή τον ελεγκτή της Α.Α.Δ.Ε. για την
επισκόπηση ολόκληρου του παραστατικού σε ιστοσελίδα του παρόχου.
3.10. Στα παραστατικά, που εκδίδονται με χρήση υπηρεσιών παρόχου, υπάρχει QRcode, στο οποίο
εμπεριέχονται πληροφορίες για την άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία ή ιστοσελίδα του
παρόχου και την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) ολόκληρου του παραστατικού.
3.11. Η αποστολή του ηλεκτρονικού παραστατικού στον λήπτη γίνεται από τον πάροχο του εκδότη,
απευθείας σε αυτόν, εφόσον ο λήπτης δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης
στοιχείων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, το ηλεκτρονικό παραστατικό αποστέλλεται διαμέσου του παρόχου
του λήπτη. Η οντότητα - λήπτης είναι αρμόδια να ορίσει τον τρόπο λήψης του παραστατικού. Ο
μορφότυπος των ηλεκτρονικών παραστατικών καθορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. Α.1017/2020 (Β΄ 457)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
3.12. Ο πάροχος πριν την έκδοση εκάστου παραστατικού λαμβάνει και αυθεντικοποιεί αυτό, με τη χρήση
του αλγορίθμου SHA-1, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση «άδειας καταλληλότητας» του λογισμικού του παρόχου
ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων
4.1. Άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» μπορεί να λάβει ο εκάστοτε πάροχος που έχει έδρα ή
δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 4172/2013, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή.
4.2. Επιπλέον ο πάροχος υποχρεούται:
α) Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης.
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β) Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας, ως προς την τήρηση ψηφιακών
δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας για την τήρηση των δεδομένων των παραστατικών, πιστοποιείται με ISO
27001.
γ) Να διαθέτει την οικονομική φερεγγυότητα, καθ’ όλη την διάρκεια υποστήριξης των «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», για τις
οποίες έχει λάβει άδεια καταλληλότητας (παράρτημα Α).
δ) Να τηρεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα, που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά.
Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης «άδειας καταλληλότητας» του λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων
5.1. Για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σχετικό αίτημα
προς την Επιτροπή, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, όπως αυτά
παρατίθενται στο Παράρτημα Α.
5.2. Περαιτέρω, ο αιτούμενος άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» προσκομίζει στην Επιτροπή:
α) πλήρη αποτύπωση της διαδικασίας έκδοσης των στοιχείων πώλησης, καθώς και την τεχνική
μεθοδολογία, με την οποία εξασφαλίζεται η ασφαλής αυθεντικοποίηση (πιστοποίηση προέλευσης,
ακεραιότητα περιεχομένου) των παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4308/2014,
όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας ελέγχου και επαλήθευσης, προκειμένου να καθίσταται ευχερής η
διαδικασία του φορολογικού ελέγχου,
β) πλήρη περιγραφή του τρόπου υλοποίησης και των διεπαφών του λογισμικού, που χρησιμοποιείται για
επικοινωνία της οντότητας με τον πάροχο,
γ) δείγματα παραστατικών,
δ) πλήρη περιγραφή της συγκέντρωσης και διαβίβασης δεδομένων φορολογικού ενδιαφέροντος κάθε
παραστατικού στην Α.Α.Δ.Ε., χρησιμοποιώντας τη διεπαφή ‘’myDATA’’, όπως αναφέρεται στο παράρτημα
Β,
ε) σχέδιο πρότυπης σύμβασης, που θα συνάπτει με τις αντισυμβαλλόμενες οντότητες για τη συγκεκριμένη
«Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».
5.3. Η Επιτροπή δύναται να αναθέτει τους ελέγχους για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ»
σε διαπιστευμένο φορέα, ο οποίος συντάσσει αναλυτική έκθεση αξιολόγησης, σχετικά με τον τρόπο
έκδοσης των παραστατικών (άρθρο 3 της παρούσας) και την εκπλήρωση των κατά το άρθρο 6
υποχρεώσεων των παρόχων. Το κόστος των ελέγχων αυτών βαρύνει τον αιτούντα την άδεια
καταλληλότητας.
5.4. Η άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», μεταξύ άλλων, προσδιορίζει επακριβώς και το μέρος του
λογισμικού, που αφορά στην αυθεντικοποίηση των παραστατικών, δηλαδή την πιστοποίηση της
προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου των παραστατικών, καθώς και της πιστοποίησης της
ορθής απεικόνισης της σύνοψης του περιεχομένου του παραστατικού και τη διαβίβαση αυτού στη διεπαφή
‘’myDATA’’.
5.5. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα στοιχεία αξιολόγησης της πρότασης, γίνεται προέλεγχος των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ακολούθως ο πλήρης φάκελος τίθεται προς διαβούλευση στη διάθεση
των μελών της Επιτροπής.
5.6. Η Επιτροπή εξετάζει τον υποβληθέντα φάκελο, στον οποίο δύναται να ζητήσει να συμπεριληφθεί η
έκθεση αξιολόγησης του φορέα της παραγράφου 5.3, καθώς επίσης και τα έγγραφα που αναφέρονται στην
παράγραφο 5.2 και στην παράγραφο Α1 του Παραρτήματος Α και αποφασίζει αναφορικά με τη χορήγηση ή
μη της άδειας καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».
5.7. Η άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» έχει ισχύ πέντε (5) έτη.
5.8. Για κάθε τροποποίηση των διαδικασιών ή αναβάθμιση του λογισμικού «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», που έχει λάβει
άδεια καταλληλότητας, ο πάροχος υποβάλλει σχετικό αίτημα με περιγραφή των προτεινομένων αλλαγών
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει έκθεση αξιολόγησης των αλλαγών από εξουσιοδοτημένο πιστοποιημένο φορέα. Ακολούθως, η Επιτροπή αποφασίζει επί του αιτήματος σε συνεδρίασή της.
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Άρθρο 6
Λοιπές Υποχρεώσεις Παρόχων
6.1. Ο πάροχος ενημερώνει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των οντοτήτων με τις οποίες συμβάλλεται,
άμεσα, με κάθε μεταβολή.
6.2. Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση της οντότητας που υποστηρίζει και με την οποία
συμβάλλεται. Η οντότητα θα μπορεί να ταυτοποιείται, αξιοποιώντας τους κωδικούς taxinet.
6.3. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εντός δέκα (10) ημερών, σε ηλεκτρονική υπηρεσία της
Α.Α.Δ.Ε., τη σύναψη σύμβασης με την εκάστοτε οντότητα που συμβάλλεται.
Αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης και στο ίδιο χρονικό διάστημα υφίσταται και για τη συμβεβλημένη με
αυτόν οντότητα.
6.4. Ο πάροχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το λογισμικό «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», που διαθέτει προς
χρήση, να διασφαλίζει πλήρως την έκδοση παραστατικού, καθώς και την αυθεντικοποίηση αυτού
(πιστοποίηση προέλευσης και ακεραιότητα του περιεχομένου του).
O πάροχος φέρει ευθύνη απέναντι στην υπόχρεη οντότητα για τη διασφάλιση της έκδοσης,
αυθεντικοποίησης του συνόλου των παραστατικών αυτής και διαβίβασης αυτών στη διεπαφή ‘’myDATA’’,
μέσω των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών.
6.5. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων, που
αφορούν κάθε οντότητα με την οποία συμβάλλεται, στην ίδια την οντότητα και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Α.Α.Δ.Ε., για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
6.6. Ειδικότερα, ο πάροχος διαθέτει σε λειτουργία προς την Α.Α.Δ.Ε. κατάλληλη διεπαφή για την λήψη
στοιχείων παραστατικών των οντοτήτων με τις οποίες συμβάλλεται. Η διεπαφή επιτρέπει την άμεση
άντληση όλων των στοιχείων έκαστου παραστατικού, με βάση το μορφότυπο και τα κριτήρια αναζήτησης,
όπως αναρτώνται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού έτους από αυτό
της έκδοσής του. Επίσης, η διεπαφή επιτρέπει την άντληση λίστας με όλα τα παραστατικά που εξέδωσε μία
οντότητα σε συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα.
6.7. Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτήματος της Α.Α.Δ.Ε., ο πάροχος παραδίδει στην Α.Α.Δ.Ε. εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών, το σύνολο των δεδομένων των παραστατικών των συμβεβλημένων με αυτόν
οντοτήτων, για συγκεκριμένο ημερολογιακό εύρος σε μορφότυπο που αναρτάται σε ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε..
6.8. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ παρόχου και συμβεβλημένης οντότητας, ο πάροχος
υποχρεούται να παραδώσει στην οντότητα το σύνολο των παραστατικών σε ηλεκτρονικό μέσο με
χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στα παραστατικά που παραδίδονται περιλαμβάνονται
επιπρόσθετα:
α. ψηφιακή σύνοψη που έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των δεδομένων, υπογεγραμμένη με χρήση
έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού του παρόχου,
β. το δημόσιο κλειδί του ψηφιακού πιστοποιητικού του παρόχου.
6.9. Ο πάροχος εφαρμόζει την εγκεκριμένη στη χορηγηθείσα άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ»
πιστοποιημένη πολιτική ασφαλείας, ως προς τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που
διαχειρίζεται.
6.10. Ο πάροχος διαβιβάζει δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων (στοιχείων) στην Α.Α.Δ.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013, όπως ισχύει. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται
και ο τρόπος διαβίβασης, προδιαγράφονται στο παράρτημα Β. Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την
ορθότητα και την πληρότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων, όπως και για την τήρηση των
προδιαγραφόμενων επιχειρησιακών και τεχνικών κανόνων. Τα δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται
σε πραγματικό χρόνο από την έκδοσή τους.
6.11. Ο πάροχος έχει υποχρέωση διαφύλαξης των δεδομένων των παραστατικών και των αντίστοιχων
στοιχείων αυθεντικοποίησης και τεκμηρίωσης αυτών, για την κάθε οντότητα με την οποία συμβάλλεται, για

134 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

όσο χρόνο συμφωνεί με την οντότητα χρήστη των υπηρεσιών του και κατ’ελάχιστο για όσο χρονικό
διάστημα προβλέπεται να διαφυλάσσονται από την υπόχρεη οντότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ν. 4308/2014 και του άρθρου 13 του ν. 4174/2013.
6.12. Ο πάροχος διαθέτει στις συμβαλλόμενες οντότητες, με κάθε σύμβαση «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», βιβλίο οδηγιών
χρήσης ή εναλλακτικά ηλεκτρονικές οδηγίες στα Ελληνικά.
6.13. Ο πάροχος εκπαιδεύει την υπόχρεη οντότητα στις διαδικασίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών
παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» και την ενημερώνει για τις συμβατικές της
υποχρεώσεις.
6.14. Ο πάροχος υποχρεούται να εξασφαλίζει την ανωνυμία των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής πώλησης.
6.15. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι o χρόνος παρεχόμενης υπηρεσίας προς οποιαδήποτε οντότητα χρήστη
«Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» ανέρχεται τουλάχιστον σε 99% του χρόνου που παρέχεται από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
6.16. Ο πάροχος παρέχει πρόσβαση στις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές και Υπηρεσίες για τον έλεγχο τήρησης
των προϋποθέσεων έκδοσης άδειας λειτουργίας.
6.17. Για την υποστήριξη του φορολογικού ελέγχου το λογισμικό «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», που βρίσκεται στην
εγκατάσταση της υπό έλεγχο οντότητας- χρήστη των υπηρεσιών αυτών, διαθέτει δυνατότητα ώστε να
παρουσιάζει πλήρως το κάθε εκδοθέν παραστατικό, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας με τον
πάροχο. Τα εκδοθέντα παραστατικά φυλάσσονται με ευθύνη του εκδότη.
6.18. Το ως άνω λογισμικό, κατόπιν εισαγωγής παραμέτρων χρονικού εύρους, παρουσιάζει συνοπτική και
αναλυτική αναφορά, για κάθε εκδοθέν παραστατικό, με αθροίσματα ποσών καθαρής αξίας κατά κατηγορία
ΦΠΑ, αντιστοίχων ποσών ΦΠΑ και γενικού συνόλου.
6.19. Ο πάροχος παρέχει διαδικτυακό εργαλείο για την διαπίστωση / επαλήθευση της αυθεντικότητας των
παραστατικών που εκδόθηκαν από τις οντότητες με τη χρήση «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» αυτού.
6.20. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας του, ο πάροχος παραδίδει στην Α.Α.Δ.Ε. το σύνολο
των δεδομένων των παραστατικών των συμβεβλημένων οντοτήτων.
6.21. Ο πάροχος τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν, στο
πλαίσιο της συμβατικής του σχέσης με τις οντότητες που συμβάλλεται και δεν αποκαλύπτει δεδομένα ή
πληροφορίες αυτών σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιεί αυτά για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων.
6.22. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει ότι συντρέχουν λόγοι
ανάκλησης της άδειας καταλληλότητάς του, να ενημερώσει τις οντότητες, που έχουν συμβληθεί με αυτόν,
σχετικά με την απόφαση αυτή.
Άρθρο 7
Ισχύς της απόφασης
7.1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7.2. Την παρούσα απόφαση ακολουθούν δύο (2) παραρτήματα (Α: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, Β: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Για να λάβει άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ», η ενδιαφερόμενη οντότητα - πάροχος υποβάλλει τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό της οντότητας που αιτείται την άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».
β) Πιστοποιητικό ασφάλειας ISO-27001, σε ό,τι αφορά την τήρηση ψηφιακών δεδομένων αυθεντικοποίησης
παραστατικών και ψηφιακών δεδομένων που πρόκειται να διαβιβαστούν σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε..
γ) Συνοπτική αναφορά των χαρακτηριστικών της «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».
δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
ε) Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
στ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώ χευσης.
ζ) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
η) Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
θ) Περιγραφή των εργαλείων και διαδικασιών για τον έλεγχο της ακεραιότητας του περιεχομένου και της
αυθεντικότητας της προέλευσης των εκδοθέντων στοιχείων και αρχείων.
Α.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική, ψηφιακά υπογεγραμμένη, μορφή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.
Β1. Δημιουργία Συμβολοσειράς Αυθεντικοποίησης Παραστατικού
Η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης παραστατικού υπολογίζεται με χρήση του αλγόριθμου SHA-1 και
είσοδο των πεδίων του παραστατικού:
• ΑΦΜ Εκδότη: Ο ΑΦΜ του εκδότη του φορολογικού στοιχείου χωρίς το πρόθεμα της χώρας (αφορά
φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα). Σε περίπτωση που η έκδοση γίνεται μέσω φορολογικού
αντιπροσώπου, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. αυτού.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου με format DD/MM/YYYY.
• Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ο αύξων αριθμός της εγκατάστασης από την οποία εκδίδεται το φορολογικό
στοιχείο, όπως δηλώθηκε στο φορολογικό μητρώο. Στην περίπτωση της έδρας συμπληρώνεται με τιμή 0.
• ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Ο κωδικός παραστατικού σύμφωνα με την τυποποίηση δεδομένων
παραστατικών
της
Α.Α.Δ.Ε.,
όπως
αναρτώνται
στον
ιστότοπο
της
Α.Α.Δ.Ε.
https://www.aade.gr/myDATA/tehniki-tekmiriosi.
• ΣΕΙΡΑ: Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει η ένδειξη ‘’σειρά’’ στο φορολογικό στοιχείο με τους αντίστοιχους
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σειρά, συμπληρώνεται με τιμή 0.
• ΑΑ: Ο αύξων αριθμός έκδοσης φορολογικού στοιχείου.
• Μ.ΑΡ.Κ.: Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης παραστατικού. Ο αριθμός αυτός αποδίδεται κατόπιν
χρήσης της σχετικής διεπαφής‘’myDATA’’της Α.Α.Δ.Ε. από το λογισμικό του παρόχου
(https://www.aade.gr/myDATA/ tehniki-tekmiriosi), ή εναλλακτικά διατίθεται εύρος μοναδικών αριθμών προς
χρήση στον πάροχο.
• Συνολική Αξία: Η συνολική αξία του παραστατικού, όπως αναγράφεται σε αυτό.
• Σύνολο ΦΠΑ: Το σύνολο του ΦΠΑ, όπως αναγράφεται στο παραστατικό.
• ΑΦΜ Λήπτη: ο ΑΦΜ του λήπτη του φορολογικού στοιχείου με το πρόθεμα της χώρας
Β2. Αναγνωριστικό Παραστατικού
Το αναγνωριστικό παραστατικού υπολογίζεται με χρήση του αλγόριθμου SHA-1 και είσοδο των πεδίων του
παραστατικού:
• ΑΦΜ Εκδότη: Ο ΑΦΜ του εκδότη του φορολογικού στοιχείου χωρίς το πρόθεμα της χώρας (αφορά
φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν στην Ελλάδα). Σε περίπτωση που η έκδοση γίνεται μέσω φορολογικού
αντιπροσώπου, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. αυτού.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου με format DD/MM/YYYY.
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• Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ο αύξων αριθμός της εγκατάστασης από την οποία εκδίδεται το φορολογικό
στοιχείο, όπως δηλώθηκε στο φορολογικό μητρώο. Στην περίπτωση της έδρας συμπληρώνεται με τιμή 0.
• ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Ο κωδικός του παραστατικού σύμφωνα με την τυποποίηση δεδομένων
παραστατικών
της
Α.Α.Δ.Ε.,
όπως
αναρτώνται
στον
ιστότοπο
της
Α.Α.Δ.Ε.
https://www.aade.gr/myDATA/tehniki-tekmiriosi.
• ΣΕΙΡΑ: Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει η ένδειξη ‘’σειρά’’ στο φορολογικό στοιχείο με τους αντίστοιχους
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σειρά, συμπληρώνεται με τιμή 0.
• ΑΑ: Ο αύξων αριθμός έκδοσης φορολογικού στοιχείου.
Β3. Δεδομένα διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε.
Στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. https://www.aade.gr/ myDATA/tehniki-tekmiriosi αναρτώνται:
- Ο μορφότυπος της σύνοψης του παραστατικού, που περιέχει τα δεδομένα φορολογικού ενδιαφέροντος
που αποστέλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. και ο μορφότυπος των χαρακτηρισμών για κάθε στοιχείο που εκδίδεται
ηλεκτρονικά μέσω «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ».
- Τεχνικές περιγραφές της διεπαφής ‘’myDATA REST API’’ για τη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών
στην Α.Α.Δ.Ε..

Ε.2011/2020
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης
που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. από οντότητες πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης
άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
24 Ιανουάριος 2020
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με την
υποχρέωση εφαρμογής των οριζομένων στην Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1208/2018
από πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω Απόφασης, μεταξύ των οντοτήτων που
υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από
Φ.Η.Μ., περιλαμβάνονται και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικότερα, αναφέρεται «Οι οντότητες με
αντικείμενο δραστηριότητας …….., την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, ……….., υποχρεούνται να
διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα ακόλουθα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση
Φ.Η.Μ., ……..».
2. Περαιτέρω και όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο Ε.2056/2019, για τις διενεργούμενες χονδρικές
πωλήσεις καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) από οντότητες πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες
οντότητες, τα τιμολόγια εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.
3. Επιπλέον, στην περίπτωση που οι πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης, άνευ αποθηκευτικών
χώρων, διενεργούν χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, εκτός της εγκατάστασής τους, για τις
ποσότητες οι οποίες διακινούνται επί βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων, εκδίδεται κατά την έναρξη
αποστολής συγκεντρωτικό παραστατικό διακίνησης.
Κατά την παράδοση του καυσίμου στις αντισυμβαλλόμενες οντότητες εκδίδεται δελτίο αποστολής και στη
συνέχεια, στην εγκατάσταση της οντότητας εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο στον χρόνο που ορίζεται με τις
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014.
4. Ενόψει των προαναφερομένων, οι πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν
αποθηκευτικούς χώρους, υποχρεούνται σε έκδοση των τιμολογίων τους με τη χρήση Φ.Η.Μ., για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα οριζόμενα στην Απόφαση της Υφυπουργού
Οικονομικών ΠΟΛ.1208/2018, ήτοι διαβίβαση των δεδομένων των παραστατικών χονδρικών πωλήσεων
πετρελαίου θέρμανσης στην Α.Α.Δ.Ε.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής
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Ε. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ.
ΣΛΟΤ 2363/2019
Λογιστική απεικόνιση των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του Ν. 3299/2004 και
διανομή του ποσού της επιχορήγησης
26 Νοέμβριος 2019
ΕΡΩΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 Άρθρο 8 παρ. 6: Λογιστική απεικόνιση των ποσών των
ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης, τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το
οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 10. Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα
παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο
του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα,
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με τον. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 20, παράγραφοι 24 και 26, η επιχορήγηση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται ως έσοδο
επομένων περιόδων και μέσω του λογαριασμού αυτού να προσαυξάνει τα έσοδα κάθε περιόδου κατ’
αναλογία της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και συνεπώς μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης
να μετέχει στη διανομή κερδών. Από τα παραπάνω προκύπτει τα εξής:
1. Η λογιστική απεικόνιση του ανωτέρω νόμου είναι σε πλήρη αντίθεση των ΔΠΧΠ. Επομένως η
ενδεδειγμένη λογιστική αντιμετώπιση είναι, το ποσό της απόσβεσης της επιχορήγησης που αναγνωρίζεται
στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, και μέσω αυτής οδηγείται στα Αποτελέσματα εις Νέον, στον Πίνακα
Μεταβολών Kαθαρής Θέσης, αποχωρίζεται από τον λογαριασμό αυτό και εμφανίζεται σε ιδιαίτερο
λογαριασμό Αφορολόγητου Αποθεματικού, έτσι ώστε, σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές
καταστάσεις, το άθροισμα του υπολοίπου του αποθεματικού αυτού και του αναπόσβεστου υπολοίπου της
επιχορήγησης στις κατά τα Δ.Π.X.Π. οικονομικές καταστάσεις, να ισούται με το ποσό της επιχορήγησης,
όπως αυτό εμφανίζεται στον λογαριασμό που τηρείται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Παρακαλώ
όπως επιβεβαιώστε.
2. Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος νόμος να έχει δημιουργηθεί για συγκεκριμένη επιχείρηση και να επιτρέπει
την άμεση μεταφορά της επιχορήγησης από τα έσοδα επομένων χρήσεων, απευθείας στα αποθεματικά
χωρίς την σταδιακή απόσβεση του γι’ αυτή την συγκεκριμένη επιχείρηση και κατά παράβαση του ΔΛΠ 20;
3. Με βάση την πρόνοια του ως άνω άρθρου 8 παρ. 6, τα ποσά των επιχορηγήσεων θα μπορούσαν να
διανεμηθούν μετά την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε σε κάποια χρήση (μετά την παρέλευση 5 ετών), να
διανεμηθεί ως μέρισμα μέρος της αναπόσβεστης επιχορήγησης που θα εμφανιστεί σε λογαριασμό εσόδων
επομένων χρήσεων, χωρίς την σταδιακή ή την απευθείας μεταφορά του, στα αποθεματικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν λογιστικά τις κρατικές
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επιχορηγήσεις με βάση τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και
γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».
Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
(ν. 4308/2014), αντιμετωπίζουν λογιστικά τις κρατικές επιχορηγήσεις με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23
«Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι» του ν. 4308/2014, οι οποίες δεν διαφοροποιούνται από
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 20, εκτός από την περίπτωση καταχώρισης των κρατικών επιχορηγήσεων
αφαιρετικά της αξίας των επιχορηγηθέντων πάγιων στοιχείων, η οποία είναι αποδεκτή από το ΔΛΠ 20 όχι
όμως από τα Ε.Λ.Π.
Ο ν. 3299/2004 είναι φορολογικός νόμος με αναπτυξιακό περιεχόμενο, δεδομένου ότι θεσπίζει φορολογικά
κίνητρα για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, των οποίων χρήση μπορούν να κάνουν όλες οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού οι
λαμβανόμενες επιχορηγήσεις πρέπει να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια ως «αφορολόγητο
αποθεματικό», δεν υπόκεινται σε απόσβεση και δεν επιτρέπεται η διανομή τους πριν την παρέλευση
πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 «Πρώτη εφαρμογή» του ν. 4308/2014 παρασχέθηκε η δυνατότητα,
επιχορηγήσεις που είχαν ληφθεί πριν την 1.1.2015 (ημερομηνία πρώτης εφαρμογής των Ε.Λ.Π.), να
συνεχίσουν να παρακολουθούνται στα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας.
Οι οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Α. ή σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και εφαρμόζουν το άρθρο 23 του ν. 4308/2014, θα παρακολουθούν τις
κρατικές επιχορηγήσεις ως υποχρέωση (αναβαλλόμενο έσοδο) στη λογιστική βάση και ως «αφορολόγητο
αποθεματικό» στη φορολογική βάση. Με την τμηματική απόσβεση της υποχρέωσης (αναβαλλόμενου
εσόδου) θα ανασυστήνεται το «αφορολόγητο αποθεματικό» και στη λογιστική βάση.
Θέματα διανομής, ειδικά για τις ανώνυμες εταιρείες, ρυθμίζονται από τον ν. 4548/2018, ο οποίος επιτρέπει
την διανομή μόνο πραγματοποιημένων λογιστικών κερδών της περιόδου ή σωρευμένων ποσών μη
διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων περιόδων.
Επομένως οι οικονομικές οντότητες της προηγούμενης παραγράφου, κατά τη γνώμη μας, μπορούν, μετά
παρέλευση πενταετίας, να διανείμουν το ποσό του «αφορολόγητου αποθεματικού» που έχει ανασυσταθεί
στη λογιστική βάση, αποκλειόμενης της διανομής του ποσού που παραμένει ως υποχρέωση
(αναβαλλόμενο έσοδο).
Για οικονομικές οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
Ε.Λ.Π. και εφαρμόζουν την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του ν. 4308/2014, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα
να αποφανθεί, κατά πόσο η διανομή ολόκληρου του «αφορολόγητου αποθεματικού» μετά παρέλευση
πενταετίας συνάδει με τις «περί διανομής» διατάξεις του ν.4548/2018.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ 2718/2019
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 31/12/2013
28 Ιανουάριος 2020
ΕΡΩΤΗΜΑ
Για τις συναφθείσες έως τις 31.12.2013 συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων, οι
οντότητες με την θέση σε ισχύ του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ), είχαν την δυνατότητα (βλέπε παράγραφο 37.5.2 της
Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής των ΕΛΠ) να επιλέξουν μεταξύ της αναδρομικής εφαρμογής της λογιστικής
πολιτικής που προβλέπεται για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων από τα
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ΕΛΠ, και της διατήρησης για λογιστικούς σκοπούς και μετά τις 31.12.2013 του υφιστάμενου έως τότε και
προβλεπόμενου από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (Ν.4172/2013) χειρισμού έως και τις
31.12.2018 (όπως ορίζεται η συγκεκριμένη ημερομηνία στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.4172/2013). Από τα ανωτέρω μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι κατά το μεταβατικό χρονικό
διάστημα (όπως αυτό ορίστηκε από την φορολογική νομοθεσία) από 01.01.2014 έως και 31.12.2018 και
εφόσον η οντότητα δεν επέλεξε διαφορετικά, δεν υφίσταται διάσταση μεταξύ του λογιστικού και του
φορολογικού χειρισμού των “παλαιών” (προ της 01.01.2014) συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης με την
επιφύλαξη του περιορισμού στο δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης των μισθωμάτων ακινήτων κατά το
μέρος που αφορά το οικόπεδο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ανωτέρω περιορισμός δεν βρίσκει έρεισμα
στον φορολογικό νόμο. H οντότητα θα συνεχίσει να αναγνωρίζει (λογιστικά και φορολογικά) έως τις
31.12.2018 τα καταβαλλόμενα μισθώματα ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ενώ δεν θα
αναγνωρίζει στον ισολογισμό το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο και την υποχρέωση της χρηματοδοτικής
μίσθωσης.
Στην περίπτωση που η χρήση της εταιρείας δεν λήγει την 31.12.2018 αλλά την 30.06.2019 η έναρξη ισχύος
του ανωτέρω περιγραφόμενου λογιστικού χειρισμού θα είναι η 01.07.2019
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), κατά την πρώτη εφαρμογή του, παρείχε την δυνατότητα για περιουσιακά στοιχεία, οι
συναλλαγές των οποίων είχαν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεών του
και ενώ πληρούσαν τα κριτήριά του, διαφοροποιούνταν σε σχέση με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο,
«να λογιστικοποιούνται εφεξής βάσει των προβλέψεων της Φορολογικής Νομοθεσίας, για το χρονικό
διάστημα που προβλέπεται από αυτή τη νομοθεσία».
Η ανωτέρω πρόβλεψη του νόμου, αφορούσε και τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Για τις
συμβάσεις αυτές, από 1/1/2014 η Φορολογική Νομοθεσία (ν. 4172/2013) απαιτεί την καταχώριση
περιουσιακού στοιχείου και αντίστοιχης υποχρέωσης, ενώ για τις υφιστάμενες μέχρι 31/12/2013, οι οποίες
με την προηγούμενη φορολογική νομοθεσία (ν. 2238/1994) αντιμετωπίζονταν ως λειτουργικές μισθώσεις
χωρίς να καταχωρίζεται περιουσιακό στοιχείο και αντίστοιχη υποχρέωση, παρεχόταν (από τον ΚΦΕ, ν.
4172/2013) η δυνατότητα να συνεχίσουν να λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές μέχρι την 31/12/2018.
Ωστόσο, η παράγραφος 18 του άρθρου 72 (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) του ΚΦΕ (ν. 4172/2013)
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του ν. 4587/2018 και έχει ως εξής: «Για τις συμβάσεις
χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα (σ.σ.:
εννοεί τον ν. 4172/2013) έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 2238/1994 (σ.σ.: προηγούμενος ΚΦΕ), μέχρι τον χρόνο λήξης
αυτών.».
Συνεπώς, ο χρονικός περιορισμός που έθετε η Φορολογική Νομοθεσία, απαλείφθηκε και εφεξής για τις
συμβάσεις που είχαν συναφθεί μέχρι την 31/12/2013 θα εφαρμόζεται το προηγούμενο φορολογικό και
λογιστικό πλαίσιο, μέχρι την λήξη τους. Υπό την έννοια αυτή, η διαφορετική λήξη της λογιστικής χρήσης
(31/12 ή 30/6) δεν επηρεάζει τον χειρισμό των υφιστάμενων συμβάσεων.
Οίκοθεν νοείται, ότι η ως άνω ευχέρεια δεν παρέχεται για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που
συνάπτονται μετά την 1/1/2014, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται βάσει των προβλέψεων του
ισχύοντος λογιστικού πλαισίου, δηλαδή να καταχωρίζεται περιουσιακό στοιχείο και αντίστοιχη υποχρέωση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 115 (παρ. 5α και 5β) του ν. 4549/2018, το άρθρο 24
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ευθυγραμμίστηκε, ως προς την αντιμετώπιση
των χρηματοδοτικών μισθώσεων, στα προβλεπόμενα από το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ (ν. 4308/2014)
και διαμορφώθηκε ως εξής (ισχύς από φορολογικό έτος 2018): «Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:
α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περ.
β’,
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β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. δυνάμει του Κανονισμού
1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.) ή κατά την έννοια των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων (Ε.Λ.Π.) του Ν 4308/20141.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι βάσει της ανωτέρω προσαρμογής στο ισχύον λογιστικό πλαίσιο, υιοθετήθηκε
ορθώς, από την Φορολογική Νομοθεσία (ν. 4549/2018), ο όρος «χρηματοδοτική μίσθωση» σε
αντικατάσταση του όρου «χρηματοοικονομική μίσθωση».
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ 2772/2019
Χειρισμός εσόδων από ενδοομιλικά μερίσματα κατά τη διανομή
28 Ιανουάριος 2020
ΕΡΩΤΗΜΑ
Η εταιρεία μας έχει ιδρύσει προ δεκαετίας και συμμετέχει σε θυγατρική εταιρία που εδρεύει στην Κύπρο με
ποσοστό 95%. Με βάση τα μέχρι στιγμής οικονομικά δεδομένα η θυγατρική βάσιμα προϋπολογίζει κέρδη
για την κλεισμένη χρήση και έχει αποφασιστεί να διανείμει ποσό 250 χιλ. από κέρδη προηγούμενων
χρήσεων. Για τα μερίσματα αυτά που θα λάβει η μητρική εταιρεία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
48 περί απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1039/2015 για τα
μερίσματα αυτά ισχύουν τα κατωτέρω:
«... Το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις
κοινοποιούμενες διατάξεις, προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, το οποίο όμως δεν φέρει τον όρο «αφορολόγητο» όπως
άλλωστε έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1007/2014 εγκύκλιο μας για τα αφορολόγητα έσοδα που
προβλέπονται από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα
εισπραττόμενα μερίσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 48......
Εν συνεχεία,
«Επισημαίνεται, ότι η απαλλαγή επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημιογόνα
αποτελέσματα και δεν μπορούν να σχηματίσουν αποθεματικό, καθόσον το απαλλασσόμενο ποσό
εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, ανεξάρτητα από την επάρκεια κερδών ή όχι».
Περαιτέρω με τη ΣΛΟΤ 1049/2015 διευκρινίστηκε ότι προκειμένου για εταιρεία που συμπεριλαμβάνει στα
κέρδη της χρήσης έσοδα από ενδοομιλικά μερίσματα αυτά θα μεταφερθούν σε αποθεματικό μέσω της
διάθεσης καθώς «Η εμφάνιση του αποθεματικού, γίνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και στην
κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων)». Η προαναφερόμενη ΣΛΟΤ περιλαμβάνει και
σχετικό παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο τα ενδοομιλικά μερίσματα διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα
αποτελέσματα προκειμένου να απεικονιστούν διακριτά σε αποθεματικό.
Η μητρική εταιρεία βάσιμα προϋπολογίζει ότι από τη δραστηριότητα της για την κλεισμένη δεν θα
προκύψουν λογιστικά κέρδη και τα προαναφερθέντα ενδοομιλικά μερίσματα θα αποτελέσουν τα μοναδικά
κέρδη της χρήσης.
Τα άρθρα 158 έως και 161 του ν. 4548/2018 ρυθμίζουν τη διανομή κερδών, την κράτηση για τακτικό
αποθεματικό και την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, με βάση τα καθαρά κέρδη, τα οποία «είναι τα
προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας».
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Η κατάσταση αποτελεσμάτων αναμένεται να έχει ως εξής (απλοποιημένα μεγέθη):
237.500

Κέρδη προ φόρων (Μερίσματα αλλοδαπής 250.000 X 95%=)
Σύνολο
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

237.500
0
237.500

Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, με βάση και τη ΣΛΟΤ 1049/2015 αναμένεται να διαμορφωθεί
ως κατωτέρω:
Μετοχικό
κεφάλαιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποθεματικό
ενδοομιλικών
μερισμάτων

Υπόλοιπα έναρξης

910.000,00

60.000,00

Αποτέλεσμα χρήσης

0,00

0,00

Σχηματισμός αποθεματικών

0,00

0,00

Διανομή αποθεματικού

0,00

0,00

0,00

910.000,00

60.000,00

237.500,00

Υπόλοιπα λήξης

0,00

Υπόλοιπο
κερδών εις
νέο

Σύνολο

0,00

970.000,00

0,00

237.500,00

237.500,00

237.500,00

-237.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.207.500,00

Ερωτάται αν η ανωτέρω απεικόνιση του μερίσματος σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού είναι ορθή και
ειδικότερα αν:
α) το έσοδα από μερίσματα υπόκεινται σε παρακράτηση για τακτικό αποθεματικό,
β) αν πρέπει να υπολογιστεί υποχρεωτικό 1° μέρισμα με δεδομένο ότι δεν αναμένεται να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις απαρτίας της παραγράφου 2 του άρθρου 161 ν. 4548/2018 περί μη υπολογισμού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα θέματα διανομής κερδών ανωνύμων εταιρειών και ειδικότερα ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού και
η διανομή πρώτου μερίσματος, ρυθμίζονται από το δέκατο τμήμα του ν. 4548/2018 ανεξάρτητα από το
εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα). Πιο συγκεκριμένα:
1) Στο άρθρο 158 προβλέπεται ότι: «Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών
κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι
υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό
χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού
υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων».
2) Στο άρθρο 160 προβλέπεται ότι:
«1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα
προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159,
διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν
πραγματοποιημένα κέρδη.
(β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού.
(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο
άρθρο 161.
(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να
διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις
της γενικής συνέλευσης.».
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3) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 161 προβλέπεται ότι:
«1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης
αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη».
Από τις ανωτέρω διατάξεις συμπεραίνουμε τα ακόλουθα:
1) Από την διατύπωση του άρθρου 158 «Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των
καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού», σε συνδυασμό με τη διατύπωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 160 «Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας», τεκμαίρεται ότι το
τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται επί των «καθαρών κερδών», χωρίς να αφαιρούνται τα «πιστωτικά
κονδύλια» της παραγράφου 2 του άρθρου 160.
2) Η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 160 και του εδαφίου (δ) της ίδιας παραγράφου «σύμφωνα
με το άρθρο 159», αναφέρεται στους περιορισμούς που θέτει στη διανομή αυτό το άρθρο.
3) Τα πιστωτικά κονδύλια της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 160 δεν ανταποκρίνονται
στην έννοια της διατύπωσης «διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά», διότι
τα κονδύλια αυτά δεν αντιπροσωπεύουν «διάθεση», αλλά προσδιορίζουν τη βάση υπολογισμού του
«ελάχιστου μερίσματος».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4172/2013, τα εισπραττόμενα μερίσματα απαλλάσσονται της
φορολογίας εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα διανεμηθούν και θα εμφανίζονται σε ειδικό
λογαριασμό αποθεματικού, ο οποίος, όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιό ΠΟΛ.1007/2014, δεν θα φέρει
τον όρο «αφορολόγητο». Από τη Φορολογική Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι αν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί
το προαναφερθέν «αποθεματικό» ή μέρος αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
47 του ν. 4172/2013 , δηλαδή αυτό δεν προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενο με τα
λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με τον
ισχύοντα συντελεστή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4172/2013, γιατί
θεωρείται ότι εμπίπτει στην έννοια των μερισμάτων (διανεμομένων κερδών) με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 39 και 64 του ίδιου νόμου.
Όπως αναφέρεται και στο ερώτημά σας, η Φορολογική Διοίκηση έχει κοινοποιήσει πλήθος εγκυκλίων, οι
οποίες προβλέπουν ειδικούς χειρισμούς αναφορικά με τη διανομή κερδών. Δεδομένου όμως, ότι η διανομή
κερδών (λογιστικών) ρυθμίζεται από την εμπορική και όχι τη φορολογική νομοθεσία, θεωρούμε ότι οι
εγκύκλιοι αυτές δεν δύναται να επηρεάζουν τη σειρά διανομής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 160 του ν. 4548/2018 και ως εκ τούτου να ρυθμίζουν θέματα που άπτονται του σχηματισμού
τακτικού αποθεματικού και υπολογισμού του ελάχιστου (υποχρεωτικού) μερίσματος. Θα πρέπει επίσης να
σημειωθεί ότι η έννοια των «αποθεματικών», από φορολογική άποψη, δεν συμπίπτει με την έννοια των
αποθεματικών κατά την εμπορική νομοθεσία.
Σχετικά αναφέρουμε, ότι τα έσοδα από μερίσματα που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος,
σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4172/2013, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
διαμορφώνουν τα καθαρά κέρδη της εκάστοτε περιόδου και στα δύο προαναφερθέντα λογιστικά πλαίσια.
Από τον εταιρικό νόμο δεν προκύπτει δυνατότητα εξαίρεσης των εσόδων από μερίσματα κατά τον
σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τον υπολογισμό του ελάχιστου μερίσματος.
Επομένως, επί των καθαρών κερδών της περιόδου θα σχηματιστεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό και
θα διανεμηθεί το ελάχιστο μέρισμα. Αν από το σύνολο των καθαρών κερδών της περιόδου αφαιρεθούν τα
διατεθέντα ως άνω ποσά και ο αναλογούν επί αυτών φόρος, με το απομένον υπόλοιπο μπορεί να
σχηματιστεί το «ειδικό αποθεματικό» του άρθρου 48 του ν. 4172/2013.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
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ΣΛΟΤ 2835/2019
Ένταξη σε κατηγορία λογιστικού συστήματος ετερόρρυθμης εταιρείας με ομόρρυθμο
εταίρο ανώνυμη εταιρεία
4 Φεβρουάριος 2020
ΕΡΩΤΗΜΑ
Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας επί του κάτωθι ερωτήματος.
Ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόρρυθμο εταίρο μία Ανώνυμη Εταιρεία (90%) και ετερόρρυθμο εταίρο ένα
φυσικό πρόσωπο (10%) και συνολικά έσοδα κάτω του 1.500.000 €, δύναται να τηρήσει απλογραφικά
βιβλία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όπως είναι γνωστό, με το ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, εφεξής η «Οδηγία».
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 «Πεδίο εφαρμογής» του ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι:
«Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:
(α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
(β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι
άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά
πρόσωπα της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου 1 με τα
νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.
(γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του
ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική
διάταξη.
(δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το
Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156
του ν. 4270/2014.».
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 «Πεδίο εφαρμογής» της «Οδηγίας» αναφέρεται ότι:
«Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπει η παρούσα οδηγία αφορούν τις νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με τις μορφές επιχειρήσεων οι οποίες απαριθμούνται:
(α) στο παράρτημα Ι 2 ,
(β) στο παράρτημα ΙΙ 3, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι της επιχείρησης οι οποίοι σε άλλες
περιπτώσεις έχουν απεριόριστη ευθύνη, στην πραγματικότητα έχουν περιορισμένη ευθύνη επειδή οι εν
λόγω εταίροι είναι επιχειρήσεις:
(i) των μορφών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή
(ii) που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους, αλλά έχουν νομική μορφή συγκρίσιμη με εκείνες που
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.».
Στην παράγραφο 3 του προοιμίου της «Οδηγίας» αναφέρεται ότι:
«O συντονισμός των εθνικών διατάξεων που αφορούν τη μορφή και το περιεχόμενο των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης, τις χρησιμοποιούμενες βάσεις αποτίμησης,
καθώς και τη δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, ιδίως όσον αφορά ορισμένες μορφές επιχειρήσεων
περιορισμένης ευθύνης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των μετόχων, των εταίρων και των
τρίτων. Επιβάλλεται ταυτόχρονος συντονισμός στους τομείς αυτούς για αυτές τις μορφές επιχειρήσεων
εφόσον, αφενός, ορισμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και,
αφετέρου, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν παρέχουν διασφαλίσεις σε τρίτους για ποσά που υπερβαίνουν την
εταιρική τους περιουσία.».
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Στην παράγραφο 5 του προοιμίου της «Οδηγίας» αναφέρεται ότι:
«Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένες επιχειρήσεις που έχουν
περιορισμένη ευθύνη, όπως οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Επιπλέον
υπάρχει σημαντικός αριθμός ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, στις οποίες όλοι οι απεριόριστα
ευθυνόμενοι εταίροι είναι ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και, επομένως, οι εν λόγω
εταιρείες θα πρέπει να υπόκεινται στα μέτρα συντονισμού της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία θα
πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι αυτές οι εταιρείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εφόσον οι εταίροι
που δεν είναι ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης έχουν στην πράξη περιορισμένη
ευθύνη έναντι των υποχρεώσεων της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, δεδομένου ότι η ευθύνη αυτή
περιορίζεται από άλλες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία.».
Από το συνδυασμό των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφους 3 και 5 του προοιμίου της «Οδηγίας»,
προκύπτει ότι βασικός σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων είναι η διασφάλιση των τρίτων (δανειστών,
προμηθευτών και λοιπών πιστωτών), εξαιτίας του περιορισμένου της ευθύνης των εταίρων ορισμένων
μορφών εταιρειών.
Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 ορίζει ότι η ομόρρυθμη και η
ετερόρρυθμη εταιρεία, εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των
προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή
της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή
της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τις μορφές αυτές εταιρειών.
Η αντίστοιχη διάταξη της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της «Οδηγίας» ορίζει ότι η
ομόρρυθμη και η ετερόρρυθμη εταιρεία, εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι
εταίροι, οι οποίοι σε άλλες περιπτώσεις έχουν απεριόριστη ευθύνη (ομόρρυθμοι εταίροι), στην
πραγματικότητα έχουν περιορισμένη ευθύνη επειδή οι εν λόγω εταίροι είναι επιχειρήσεις . . . . . . . . . . . .
Παρατηρούμε ότι η διατύπωση «όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι» της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, αναφέρεται στο σύνολο των εταίρων, ενώ η αντίστοιχη διατύπωση της
περιπτώσεως (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της «Οδηγίας», αναφέρεται στο σύνολο των
ομόρρυθμων εταίρων.
Έχουμε τη γνώμη ότι η διατύπωση της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
4308/2014 οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα σε σχέση με την διατύπωση της περιπτώσεως (β) της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της «Οδηγίας».
Στην περίπτωση ετερόρρυθμης εταιρείας, με ομόρρυθμους εταίρους, εταιρείες με περιορισμένη ευθύνη και
ετερόρρυθμους εταίρους, φυσικά πρόσωπα με επίσης περιορισμένη ευθύνη, δεν υπάρχει εταίρος με
απεριόριστη ευθύνη. Η ετερόρρυθμη εταιρεία της περιπτώσεως αυτής, σύμφωνα με τη διάταξη της
περιπτώσεως (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της «Οδηγίας», πρέπει να εφαρμόζει τις ρυθμίσεις του
νόμου, ώστε να διασφαλίζονται οι τρίτοι, ενώ με βάση τη διατύπωση του ν.4308/2014 δεν εμπίπτει στην
περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις του
νόμου.
Η ετερόρρυθμη εταιρεία του ερωτήματος έχει έναν ομόρρυθμο εταίρο, ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό 90%
και έναν ετερόρρυθμο εταίρο φυσικό πρόσωπο με ποσοστό 10%. Δεδομένου ότι το σύνολο των εταίρων
της έχουν περιορισμένη ευθύνη, έχουμε τη γνώμη ότι η εταιρεία αυτή εντάσσεται στην περίπτωση (β) της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και υποχρεούται να εφαρμόζει τις ρυθμίσεις του νόμου
αυτού. Διαφορετική θέση θα ερχόταν σε αντίθεση με το βασικό σκοπό της «Οδηγίας».
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
1

:

2

:
:

3

Στην αντίστοιχη διάταξη (άρθρο 1, παράγραφος 1, περίπτωση β, εδάφιο ii) της «Οδηγίας» διευκρινίζεται ότι η διατύπωση «ή άλλου
νομικού τύπου συγκρίσιμου», αναφέρεται σε εταιρείες που δεν διέπονται από δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο παράρτημα Ι απαριθμούνται η ανώνυμη εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία.
Στο παράρτημα ΙI απαριθμούνται η ομόρρυθμη εταιρεία και η ετερόρρυθμη εταιρεία.
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ΣΛΟΤ 2864/2019
Λογιστική εγγραφή ληξιπρόθεσμων τόκων
4 Φεβρουάριος 2020
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ανώνυμη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας εξαρτημάτων αυτοκινήτων έχει υψηλές τραπεζικές
υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους από το 2008. Η τράπεζα έχει μεταφέρει τις απαιτήσεις της
σε οριστική καθυστέρηση το 2010 και σταμάτησε να εκδίδει παραστατικά χρέωσης ληξιπρόθεσμων τόκων.
Σε ερώτηση της επιχείρησης προς την τράπεζα για την έκδοση του αναγκαίου παραστατικού, για την
πραγματοποίηση της σχετικής λογιστικής εγγραφής των τόκων, η τράπεζα δίνει στην επιχείρηση μόνο τα
αντίγραφα των καρτελών των τραπεζικών λογαριασμών της, όπου εμφανίζεται ο λογισμός τόκων, και
μάλιστα επί των συσσωρευμένων τόκων των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα τη σημαντική διόγκωση
των απαιτήσεών της.
Ερώτηση:
1) Δικαιούται η τράπεζα να λογίζει τόκους υπερημερίας και επί των τόκων των προηγούμενων ετών;
2) Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρίσει τη σχετική λογιστική εγγραφή των τραπεζικών τόκων χωρίς να έχει
κάποιο παραστατικό της τράπεζας, αλλά με βάση μόνο τα αντίγραφα των καρτελών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε σχέση με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, για να εξακριβωθεί το επιτρεπόμενο και νομίμως
υπολογιζόμενο ποσοστό τόκου υπερημερίας, αρχικό και βασικό σημείο αναφοράς αποτελεί η ίδια η
δανειακή σύμβαση.
Δια των όρων της, καθορίζεται το ύψος του επιτοκίου και οι περαιτέρω αντίστοιχες προσαυξήσεις που
επιβαρύνουν, κατά περίπτωση, την χορηγηθείσα χρηματοδότηση. Συνήθως, στη δανειακή σύμβαση
ορίζεται, ότι το συνολικό επιτόκιο σχηματίζεται από το βασικό επιτόκιο που χρεώνει η τράπεζα για το
συγκεκριμένο δανειακό προϊόν (ή το κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor), πλέον ενός περιθωρίου επιτοκίου, που
αποτελεί και το κέρδος της τράπεζας.
Το συνολικό αυτό επιτόκιο, ορίζεται ως το συμφωνηθέν επιτόκιο, δηλαδή το ποσοστό τόκου που
συνομολογείται από τα συμβαλλόμενα μέρη της δανειακής σύμβασης, ως εύλογο τίμημα της χορηγηθείσας
χρηματοδότησης.
Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάσετε τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης, μεταξύ της ανώνυμης
εταιρείας και του τραπεζικού ιδρύματος, όπως αυτοί έχουν γίνει δεκτοί, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής
τήρηση των συμφωνηθέντων.
Τα παραστατικά που εκδίδει η τράπεζα συναρτώνται με την λογιστική της οργάνωση και οι λογιστικοί
χειρισμοί της πρέπει να συνάδουν με το τηρούμενο λογιστικό πλαίσιο. Ανεξαρτήτως των εκδιδόμενων
παραστατικών και των λογιστικών χειρισμών της, η τράπεζα δικαιούται να απαιτήσει τόκους με βάση τους
όρους της δανειακής σύμβασης.
Ακολούθως, σε σχέση με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, η οικονομική οντότητα (ανώνυμη εταιρεία),
ανεξαρτήτως του τηρούμενου λογιστικού πλαισίου, (ΔΠΧΑ ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) θα πρέπει να
καταχωρίζει στα βιβλία της, τα ποσά των τόκων, ως χρηματοοικονομικών εξόδων, βάσει της αρχής του
δεδουλευμένου, και ασφαλώς, ευθυγραμμιζόμενη με τους όρους της δανειακής σύμβασης.
Η λογιστικοποίηση των τόκων, ως άνω, προφανώς, δεν απαιτεί την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου
παραστατικού, αλλά την τεκμηρίωση της συναλλαγής και την διασφάλιση αυτής, μέσω ενός αξιόπιστου
υπολογισμού, με βάση, σε κάθε περίπτωση, τα αναφερόμενα και συμφωνηθέντα στην δανειακή σύμβαση.
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Υπό την έννοια αυτή, κατά την γνώμη μας, η κατάσταση χρεοπιστώσεων της τράπεζας (statement),
αποτελεί, πρόσφορο παραστατικό / τεκμήριο για την δικαιολόγηση των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών
χρεώσεων, χωρίς απαραιτήτως να σχετίζεται με την νομιμότητα της επιβολής τους.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ 2882/2019
Μεταφορά χρημάτων από υποκατάστημα σε ταμείο έδρας
21 Ιανουάριος 2020
ΕΡΩΤΗΜΑ
Νομική οντότητα (ΕΠΕ) με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, λειτουργεί πέραν από την έδρα της και
υποκατάστημα.
Συναλλαγές έχει στην έδρα και στο υποκατάστημα.
Λογιστικά η έδρα και το υποκατάστημα τηρούν ξεχωριστό λογαριασμό ταμείου.
Λογαριασμός ταμείου έδρας 38.00.00.0000 και λογαριασμό ταμείου υποκαταστήματος 38.00.00.0001.
Ερώτηση
Η μεταφορά από το ταμείο του υποκαταστήματος στο ταμείο της έδρας και αντίστροφα, των ταμειακών
διαθεσίμων, γίνεται με μια απλή απόδειξη είσπραξης αντίστοιχα ή χρειάζεται και κάτι άλλο για την
τεκμηρίωση της μεταφοράς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κάθε συναλλαγή και κάθε λογιστικό γεγονός που αφορά την οικονομική οντότητα, πρέπει να θεμελιώνεται
με κατάλληλα παραστατικά, τα οποία ο νόμος αποκαλεί «τεκμήρια», δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία και τα
οποία αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή
λογιστικού γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
Ο ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ορίζει με σαφήνεια στο άρθρο 5, τα στοιχεία διασφάλισης
της αξιοπιστίας του τηρούμενου λογιστικού συστήματος, καθιστώντας παράλληλα, υπεύθυνη την διοίκηση
της οικονομικής οντότητας, αναφορικά με την τήρηση κατάλληλων λογιστικών αρχείων, προκειμένου,
αφενός μεν, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να συντάσσονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του λογιστικού
πλαισίου (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ, κατά περίπτωση), αφετέρου δε, να είναι ευχερείς οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5, ως άνω, η οικονομική οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες, κατά
την κρίση της, δικλίδες για:
«α) Την διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε
συναλλαγή ή λογιστικό γεγονός, από τον χρόνο που προέκυψαν μέχρι τον διακανονισμό τους.
β) Την δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση
των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της
προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της
προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.».
Σε ότι αφορά το ερώτημά σας, το παραστατικό (τεκμήριο) που θα θεμελιώνει την διακίνηση ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οικονομικής οντότητας, αποτελεί μέρος της
λογιστικής οργάνωσης των αρχείων και αποκλειστική επιλογή της διοίκησης, ανεξαρτήτως του τρόπου
λογιστικής παρακολούθησης των υποκαταστημάτων, ήτοι, είτε του συστήματος της αυτοτελούς λογιστικής
είτε του συστήματος της εξαρτημένης λογιστικής, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να
διενεργείται σχετική λογιστική εγγραφή στα αρχεία της επιχείρησης, η οποία θα δικαιολογείται καταλλήλως,
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σύμφωνα με τα ανωτέρω (σχετ. Γνωμ. ΣΛΟΤ ΑΠ 2601/10-12-2019). Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να
υποδεικνύει τον τρόπο οργάνωσης του λογιστηρίου μιας επιχείρησης.
Τέλος, σκόπιμο θεωρείται να τονισθεί, ότι η διακίνηση (μεταφορά) ταμειακών διαθεσίμων μεταξύ των
εγκαταστάσεων της οικονομικής οντότητας, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με το παραστατικό που εκδίδει
η τράπεζα ή με βάση την κίνηση των πράξεων (statement), συνιστά πρακτική που διασφαλίζει πλήρως και
χωρίς αμφισβητήσεις την εγκυρότητα των συγκεκριμένων συναλλαγών.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ 2885/2019
Αναστροφή ζημιάς απομείωσης κατόπιν μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, για
τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019
14 Ιανουάριος 2020
ΕΡΩΤΗΜΑ
Με την παρούσα θα θέλαμε την πολύτιμη βοήθεια σας, ως προς τον λογιστικό χειρισμό της απόφασης Ο
ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 που επισυνάπτεται. Συγκεκριμένα στις 28.11.2019 η ΑΑΔΕ με την
απόφαση Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 καθόρισε την διαδικασία μείωσης 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 επόμενα του ΠτΚ (ν. 3588/2007). Περαιτέρω η
ανωτέρω απόφαση δίνει διευκρινίσεις για τον φορολογικό χειρισμό της διαγραφής της απαίτησης του ΦΠΑ
(δαπάνη) που έλαβε χώρα σε προγενέστερη περίοδο και η οποία θα πρέπει να επιβαρύνει ως έσοδο το
έτος της μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, με την απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ.
Ερωτάται λοιπόν σε ποια περίοδο θα πρέπει να επιβαρύνει το έσοδο τις οικονομικές καταστάσεις και
συγκεκριμένα αν πρέπει να επιβαρύνει τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019 δεδομένου ότι:
- βάσει της αρχής αναγνώρισης (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ), αναγνωρίζεται το
στοιχείο που πληροί τα κάτωθι κριτήρια:
α) είναι σφόδρα πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το στοιχείο θα εισρεύσουν στην
επιχείρηση ή θα εκρεύσουν από αυτή. Ως σφόδρα πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με
το στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση θεωρώ τα κάτωθι στοιχεία:
την με υπ' αρ. 355/2019 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) καθώς και την Ο ΔΕΕΦ Α
1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 για την διαδικασία μείωση της φορολογητέας βάσης.
β) το στοιχείο έχει ένα κόστος ή μια αξία που μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Ως αξιόπιστη αξία θεωρώ την αξία που περιλαμβάνεται στην απόφαση 8/16.1.2017 (ήτοι το 50% της
ανεξόφλητης αξίας, αντιστοιχισμένης στα ανοιχτά τιμολόγια για να βρεθεί ο συντελεστής ΦΠΑ)
- βάσει της αρχής του δεδουλευμένου (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ) οι επιπτώσεις
των συναλλαγών και άλλων γεγονότων αναγνωρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά.
- βάσει της απόφασης σας ΣΛΟΤ 1125/2017 "Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να
υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία
απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα»."
- τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ είναι τυπικά (βεβαιώσεις από το
δικαστήριο, υπεύθυνη δήλωση).
- η αίτηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ έχει υποβληθεί μέσα στο 2019.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οικονομική οντότητα του ερωτήματος καταλαμβάνεται από την απόφαση με
αριθμό 8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει υποβάλει στο παρελθόν (περιοδικές)
δηλώσεις ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας αξία πωλήσεων και αποδίδοντας τον αναλογούντα φόρο των
ανεξόφλητων τιμολογίων.
Το φορολογικό έτος 2017, κατά το οποίο εκδόθηκε η ως άνω απόφαση, παρεχόταν η δυνατότητα να
διαγραφεί οριστικά, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, το μέρος της απαίτησης που αφορούσε στο
ποσό του ΦΠΑ, το οποίο η επιχείρηση απέδωσε στο Δημόσιο, χωρίς να το έχει εισπράξει από τον πελάτη
της. Ωστόσο όμως, από τις περιοριστικές διατάξεις του ν. 2859/2000 (άρθρο 19, παρ. 5α) δεν προβλεπόταν
η μείωση της φορολογητέας αξίας και ακολούθως της επιστροφής του ΦΠΑ που αναλογούσε στις σχετικές
πράξεις, κατά λανθασμένη ερμηνεία, γεγονός που μεταβάλλεται μετά την απόφαση 355/2019 του ΣτΕ.
Συνεπώς, αφού ο αναλογών ΦΠΑ, έχει εκπέσει ως δαπάνη, κατά την διαγραφή της απαίτησης (σε
προγενέστερο έτος), θα πρέπει για φορολογικούς λόγους, το ποσό αυτό του φόρου: «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).» (βλέπε την: Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019, ΑΑΔΕ).
Κατά το έτος που διενεργήθηκε η διαγραφή (λόγω του ανεπίδεκτου της είσπραξης) τόσο του ποσού της
απαίτησης, όσο και του αναλογούντος ΦΠΑ επί της αξίας των ανείσπρακτων τιμολογίων, δεν υφίσταται
διαφορά λογιστικής με φορολογική βάση, ούτε διαφαίνεται μία διαφορετική εξέλιξη επί του επίμαχου
θέματος της επιστροφής του ποσού του φόρου. Η αποσαφήνιση επέρχεται μετά την έκδοση και δημοσίευση
της απόφασης του ΣτΕ, οπότε αίρονται οι περιορισμοί που κατά λανθασμένη ερμηνεία υπήρχαν στην
σχετική διάταξη του Κώδικα ΦΠΑ.
Συνεπώς, εφόσον συγκεντρώνονται όλες οι προϋποθέσεις για την καταχώριση του μη χρηματοοικονομικού
στοιχείου της «απαίτησης του ποσού του φόρου από το Δημόσιο» βάσει του ορισμού του Παραρτήματος Α
του ν. 4308/2014, η σχετική λογιστική εγγραφή θα διενεργηθεί εντός του 2019. Το ανωτέρω στοιχείο θα
αποτιμηθεί στην ανακτήσιμη αξία του, δηλαδή στο ποσό που αναμένεται να ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο
(επιστροφή ή συμψηφισμός), κατά την περίοδο υποβολής της δήλωσης του ΦΠΑ, όπου θα εκδοθεί και η
απόφαση του Προϊσταμένου ΔΟΥ.
Η λογιστική εγγραφή θα είναι η εξής:
...................................... 31/12/2019 ........................................
54.00 ΦΠΑ
54.00.30 ΦΠΑ εισροών –Απαίτηση από το Δημόσιο αναλογούντος ΦΠΑ ανείσπρακτων τιμολογίων
81.03 Έκτακτα κέρδη
81.03.99 Λοιπά έκτακτα κέρδη
Επιστροφή ή συμψηφισμός αναλογούντος ΦΠΑ, βάσει απόφασης ΣτΕ 355/2019, απόφασης Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών 8/2017 και απόφασης Προϊσταμένου ΔΟΥ, μετά την υποβολή αίτησης της οντότητας
με ΑΠ…
..................................................................................................
Ο λογαριασμός 54.00.30 θα μεταφερθεί, μέσω του ισολογισμού, στην χρήση του 2020 και θα κλείσει με την
επιστροφή ή συμψηφισμό του υπολοίπου του, κατά την περίοδο που θα εκδοθεί η απόφαση του
Προϊσταμένου ΔΟΥ και θα υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ.
Για τις φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
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ΣΛΟΤ 2887/2019

Έξοδα αποθήκευσης παγίου εξοπλισμού
11 Φεβρουάριος 2020
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ξενοδοχειακή επιχείρηση πραγματοποιεί ανακαίνιση και αγοράζει έπιπλα και φωτιστικά και λοιπό
εξοπλισμό (σεντόνια, μαξιλάρια, πιάτα κλπ.) από τρίτη χώρα τα οποία εκτελωνίζει καταβάλλοντας όλους
τους σχετικούς δασμούς, φόρους και λοιπά έξοδα. Επίσης πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση
βιομηχανικών πλυντηρίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Επειδή στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες και δεν
είναι εφικτό να αποθηκευτούν όλα τα ανωτέρω, για τα μισά είδη περίπου από τις ανωτέρω κατηγορίες
μισθώνεται αποθήκη για την φύλαξη τους έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτηρίου που θα στεγάσει
όλα τα ανωτέρω. Εκτιμάται ότι ο χρόνος φύλαξης στις μισθωμένες αποθήκες θα διαρκέσει αρκετούς μήνες
και το κόστος μίσθωσης θα είναι αρκετά υψηλό.
Ερωτάται:
1. Το κόστος μίσθωσης θα προσαυξήσει την αξία των παγίων, ή θα θεωρηθεί έξοδο της χρήσης.
2. Αν θεωρηθεί ότι προσαυξάνει την αξία των παγίων, δεδομένου ότι για παράδειγμα για το ίδιο είδος
επίπλου, οι μισές ποσότητες φυλάσσονται στο ξενοδοχείο και δεν επιβαρύνονται με κόστος αποθήκευσης.
Για τα υπόλοιπα μισά έπιπλα που φυλάσσονται στις εκμισθωμένες αποθήκες, θα προσαυξάνεται η αξία
τους με κόστος αποθήκευσης;
Στους λογαριασμούς των παγίων τα έπιπλα αυτά θα πρέπει να εμφανίζονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς
παρότι πρόκειται για το ίδιο είδος, λόγω του ότι θα έχουν διαφορετικό κόστος;
3. Αν μέρος των εισαγόμενων παγίων παραληφθεί λίγο πριν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες και
αποθηκευτούν για λίγες ημέρες στις μισθωμένες αποθήκες με μικρό κόστος αποθήκευσης, το κόστος αυτό
θα επιβαρύνει τα πάγια, ή θα προσαυξήσει τα έξοδα της χρήσης; Επηρεάζει δηλαδή το ύψος του κόστους
αποθήκευσης την απόφαση αν τα εν λόγω έξοδα θα προσαυξήσουν την αξία των παγίων, ή θα
επιβαρύνουν τα έξοδα της χρήσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα και άυλα) καταχωρίζονται στα αρχεία της οικονομικής μονάδας,
αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους και εν συνεχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος. Το κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην
παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Δηλαδή, περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών
διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που καταβάλλεται κατά τον
χρόνο αποκτήσεως ή ενδεχομένως, κατά τον χρόνο κατασκευής τους. Ως «παρούσα θέση» νοείται ο χώρος
ή η επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία ευρίσκεται το πάγιο (πχ στην έδρα της επιχείρησης στην
Αθήνα ή στην αποθήκη στον Πειραιά κ.λπ.), ενώ ο όρος «παρούσα κατάσταση» παραπέμπει στον βαθμό
ετοιμότητας του παγίου, ως προς την ικανότητα λειτουργίας του και αποδόσεώς του.
Με βάση το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 1, άρθρο 25, παρ. 12, ορισμοί του
Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, παρ.
18.1.1 έως και 18.1.12), αλλά και αυτό των Δ.Π.Χ.Α., τα έξοδα εκμισθώσεως χώρου για την προσωρινή
φύλαξη πάγιων στοιχείων δεν συνιστούν άμεσα (ειδικά) έξοδα αποκτήσεώς τους, ούτε σχετίζονται με τη
βελτίωση της λειτουργικότητας ή τον βαθμό ετοιμότητας αυτών, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν ως
στοιχείο αυξητικό της αξίας τους.
Στη λογιστική θεωρία το κόστος αποθηκεύσεως περιουσιακών στοιχείων (πάγιων ή αποθεμάτων), όπως
μισθώματα ή αποσβέσεις και χρηματοοικονομικό κόστος για τους μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους,
αποσβέσεις για τους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, δαπάνες προσωπικού, χρηματοοικονομικό
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κόστος επενδυμένων κεφαλαίων και λοιπές δαπάνες διαχειρίσεως, χαρακτηρίζονται ως επιγενόμενο
κόστος, το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο προσαυξητικό του κόστους του περιουσιακού στοιχείου
και, για το λόγο αυτό, καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έξοδο.
Συνεπώς, το κόστος εκμισθώσεως χώρου για την φύλαξη του εξοπλισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο
προσαυξητικό του κόστους του περιουσιακού στοιχείου και πρέπει να καταχωριστεί στην κατάσταση
αποτελεσμάτων ως έξοδο.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
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ΣΤ. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΔ 237/2020
Δεν υπάρχει υποχρέωση στις καταστάσεις συμφωνητικών για συμπλήρωση
των προαιρετικών πεδίων, π.χ. λοιπές παρατηρήσεις
28 Ιανουάριος 2020
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 τροποποιήθηκε και ισχύει
β. του άρθρου 10 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.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (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 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από 30/09/2019 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανή προσφυγή του του με Α.Φ.Μ , με έδρα τον ,
περιοχή , κατά της υπ' αρ /2019 Πράξης Επιβολής Προστίμου, φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης
της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αρ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου, φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ.
Αγίου Νικολάου, της οποίας ζητείται η ακύρωση καθώς και την με ημερομηνία θεώρησης 05/07/2019
Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) & ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) της ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου.
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 30/09/2019 και με αριθ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του του , με 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' αριθ /2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ.
Αγίου Νικολάου, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, πρόστιμο συνολικού ύψους 500,00€,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013 λόγω παράβασης των διατάξεων των
άρθρων 8-14 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και 13§1 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
Ειδικότερα, δυνάμει της υπ' αριθ /2019 εντολής του Α1 Τμήματος Προληπτικών Ελέγχων της ΥΕΔΔΕ
Ηρακλείου, διενεργήθηκε την 17/05/2019 έλεγχος στον προσφεύγοντα για τη διαπίστωση της ορθής
εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) και του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ).
Κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησαν ελεγκτές την 17/05/2019, σύμφωνα με την προαναφερθείσα
εντολή, διαπίστωσαν ότι στην επιχείρηση του προσφεύγοντος, με αντικείμενο «Υπηρεσίες πάρκινγκ»,
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εισέρχονταν οχήματα και στάθμευαν, με τους οδηγούς τους στη συνέχεια να προσεγγίζονται από υπάλληλο
της επιχείρησης και να πληρώνουν άμεσα το προβλεπόμενο αντίτιμο, λαμβάνοντας το σχετικό
παραστατικό. Στη συνέχεια, οι ελεγκτές εισήλθαν στο χώρο της επιχείρησης και επιβεβαίωσαν με τον
παρευρισκόμενο εκδότη των παραστατικών, που ήταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ότι οι πελάτες
πληρώνουν άμεσα με την είσοδό τους στο χώρο, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα στάθμευσης και
επέδειξε το σχετικό μπλοκάκι ΑΠΥ από το οποίο εξέδιδε τα φορολογικά παραστατικά.
Ακολούθως, οι ελεγκτές προχώρησαν σε καταμέτρηση και καταγραφή όλων των οχημάτων που βρίσκονταν
σταθμευμένα στο χώρο και προχώρησαν σε αντιπαραβολή αυτών με τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία
από το στέλεχος ΑΠΥ που χρησιμοποιούσε ο ιδιοκτήτης. Από την εν λόγω αντιπαραβολή, διαπιστώθηκε ότι
για τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας , , , και και για την παροχή του δικαιώματος στάθμευσης στο χώρο
αξίας 15,00€ δεν είχε εκδοθεί καμία απόδειξη από το προαναφερθέν στέλεχος ΑΠΥ.
Συνεπεία των ανωτέρω διαπιστώσεων, συνέταξαν και κοινοποίησαν στον προσφεύγοντα το υπ' αριθ /2019
Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου και την ταυτάριθμη Πράξη Προσωρινού Προσδιορισμού Προστίμου.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται επί της οικείας έκθεσης ελέγχου, οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ήταν τέσσερις
(αξίας 12,00€) και όχι πέντε (αξίας 15,00€) διότι εκ παραδρομής είχε αναγραφεί το ίδιο όχημα δύο φορές.
Ο προσφεύγων ανταποκρινόμενος στο ανωτέρω Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, υπέβαλλε στη
φορολογική αρχή το με αρ. πρωτ /2019 έγγραφο απόψεων, με το οποίο υποστήριξε ότι τα καταγεγραμμένα
αυτοκίνητα για τα οποία διαπιστώθηκε κατά την ώρα του ελέγχου ότι δεν είχε εκδοθεί το απαιτούμενο
παραστατικό, εμπεριέχονται σε ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης σε άλλες οντότητες, στα οποία κι ορίζεται
μίσθωμα σε μηνιαία βάση και προς απόδειξη του ισχυρισμού του προσκόμισε ιδιωτικά συμφωνητικά,
κατάσταση συμφωνητικών 1ου και 2ου τριμήνου 2019, καθώς και δύο τιμολόγια που αφορούν τα εν λόγω
συμφωνητικά.
Ο έλεγχος δεν αποδέχτηκε τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς αφενός διότι ως προς το πρώτο
συμφωνητικό με την εταιρεία « » διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει επαγγελματικά αυτοκίνητα
στην ιδιοκτησία της, αφετέρου ως προς το δεύτερο συμφωνητικό με την ατομική επιχείρηση « » προέκυψε
ότι τα οχήματα που φέρεται να ήταν της επιχείρησης ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα που δεν σχετίζονταν
με αυτή.
Τέλος, αφού συντάχθηκε η με ημερομηνία θεώρησης 05/07/2019 Έκθεση Ελέγχου της ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου,
απεστάλη λόγω αρμοδιότητας στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, προκειμένου να εκδώσει την καταλογισθείσα και
προσβαλλόμενη με την παρούσα πράξη επιβολής προστίμου.
Ο προσφεύγων με την κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή, επαναπροβάλλει τους ισχυρισμούς που αρχικώς
είχε προβάλλει στον έλεγχο και ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης.
Επειδή με το άρθρο 12 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες
καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη
παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται,
αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.
7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι
εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή
εκδίδει το παραστατικό πώλησης....»
Επειδή ακολούθως με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου ως άνω νόμου: «Το στοιχείο λιανικής πώλησης
(απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η
παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το
τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η
παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
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δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της
πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου
που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.»
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Για παραβάσεις σχετικές με τον
φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα
πρόστιμα:
1. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη
που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα
προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού
λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι
υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας
παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό
(100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το
οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε
περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των
χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού
λογιστικού συστήματος »
Επειδή, στην υπό εξέταση περίπτωση, ο έλεγχος, καταλόγισε στον προσφεύγοντα μία παράβαση διότι σε
τέσσερις περιπτώσεις (οχήματα με αριθ, κυκλοφορίας ,, και ) δεν εξέδωσε τα προσήκοντα φορολογικά
παραστατικά για παροχή υπηρεσιών στάθμευσης.
Επειδή ως προς την διαπιστωθείσα παράβαση, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι υφίστανται ιδιωτικά
συμφωνητικά που εμπεριέχουν τα καταγεγραμμένα αυτοκίνητα για τα οποία διαπιστώθηκε κατά την ώρα
του ελέγχου ότι δεν έχει εκδοθεί το απαιτούμενο παραστατικό. Ειδικότερα, προβάλλει τον ισχυρισμό ότι τα
αυτοκίνητα , , συμπεριλαμβάνονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με την οντότητα « » με Α.Φ.Μ και
συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα ύψους 40,00 ευρώ. Το αυτοκίνητο συμπεριλαμβάνεται σε ιδιωτικό
συμφωνητικό μίσθωσης με την οντότητα « » με Α.Φ.Μ. και συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα ύψους 40,00
ευρώ. Προς απόδειξη του ισχυρισμού του, ο προσφεύγων προσκόμισε, τόσο στον έλεγχο, όσο και
συνημμένα στην παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, Ιδιωτικά Συμφωνητικά υπογεγραμμένα από εκείνον και
τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις, κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/1990
που αφορά το 1ο τρίμηνο του 2019 (αριθμ. Δηλ /2019) και αυτή που αφορά το 2ο τρίμηνο του 2019 (
/2019), καθώς και τα σχετικά τιμολόγια με αριθ /2019 και /2019 που αφορούν τα δύο προαναφερόμενα
συμφωνητικά.
Επειδή, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου και τις έγγραφες απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. επί
της κρινόμενης ενδικοφανούς προσφυγής, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος απορρίφθηκαν με το
ακόλουθο σκεπτικό: «Όσον αφορά στο συμφωνητικό με την « » με Α.Φ.Μ. έχει πράγματι κατατεθεί
κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990 με αριθμό δήλωσης /2019. Στη
συγκεκριμένη κατάσταση δεν αναφέρονται τα αυτοκίνητα που αφορά η συμφωνία. Από έλεγχο που έγινε
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ELENXIS διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εταιρία δεν έχει κανένα
επαγγελματικό όχημα στην ιδιοκτησίας της. Όσον αφορά στο συμφωνητικό με την ατομική επιχείρηση « »
με Α.Φ.Μ. έχει πράγματι κατατεθεί κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990 με
αριθμό δήλωσης /2019. Στη συγκεκριμένη κατάσταση επίσης δεν αναφέρονται τα αυτοκίνητα που αφορά η
συμφωνία. Από έλεγχο που έγινε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ELENXIS και TAXIS διαπιστώνεται
ότι το όχημα είναι Ι.Χ. και ανήκει στους με ΑΦΜ και με ΑΦΜ , οι οποίοι δεν σχετίζονται με την επιχείρηση
που αναφέρει το συμφωνητικό.
Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθούν και τα ακόλουθα. Τα προαναφερθέντα αθεώρητα τιμολόγια
προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα σε απλά φωτοαντίγραφα. Ως εκ τούτου, καθίσταται εξαιρετικά
δυσχερής ο έλεγχός τους για κάποια πιθανή μεταγενέστερη του ελέγχου τροποποίηση ή συμπλήρωσή
τους, προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν τα καταγεγραμμένα από την έκθεση ελέγχου οχήματα για τα
οποία δεν είχαν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά. Εξάλλου, ακόμα και τα προαναφερθέντα ιδιωτικά
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συμφωνητικά που προσκόμισε ο προσφεύγων όχι μόνο προσκομίστηκαν σε απλά φωτοαντίγραφα, αλλά
κυρίως δεν φέρουν βέβαιη χρονολογία.....»
Επειδή με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 ορίζεται ότι τα συμφωνητικά που
καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή πρέπει να θεωρηθούν από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατάρτισης, άλλως είναι ανίσχυρα και δεν
έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Επειδή με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 Α.Υ.Ο. καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής
συμφωνητικών και συγκεκριμένα ορίστηκε ότι τα ανωτέρω συμφωνητικά καταχωρούνται σε κατάσταση, η
οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία για θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ανά τρίμηνο.
Περαιτέρω με το άρθρο 2 περ. α' της ως άνω Α.Υ.Ο. ορίζεται ότι τα ανωτέρω συμφωνητικά υποβάλλονται
για θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 20η ημέρα την μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και
Οκτωβρίου εκάστου έτους σε κατάσταση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που
καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
Επειδή σύμφωνα με την ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23.1.2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων: «2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε
υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση
Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται
μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία
(κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο
ημερολογιακό τρίμηνο».
Επειδή σύμφωνα με 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 σύμφωνα με τη θεωρία και την πάγια νομολογία, η αιτιολογία θεωρείται νόμιμη όταν είναι α) σαφής,
όταν δηλαδή καταγράφονται με διαυγή τρόπο οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου, με μνεία συγκεκριμένων
στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της, β) ειδική, όταν δηλαδή δεν είναι γενική και αόριστη, και όλα
τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση που ρυθμίζεται με την πράξη, γ) επαρκής, όταν
περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες
για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου.
Επειδή επιπροσθέτως, 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 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
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πραγματικό, όσο και το νομικό μέρος του καταλογισμού, επί ποινής ακυρότητας της σχετικής
καταλογιστικής πράξης.
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, από την αξιολόγηση όλων των στοιχείων του φακέλου της παρούσας
ενδικοφανούς προσφυγής και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) τα επικαλούμενα και προσκομισθέντα
συμφωνητικά με τις δύο αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις, είχαν εμπροθέσμως υποβληθεί από τον
προσφεύγοντα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι οικείες διατάξεις
(αρ. δηλώσεων /2019 και /2019) και μάλιστα σε χρόνο προγενέστερο του διενεργηθέντος ελέγχου που
έλαβε χώρα την 17/05/2019,
β) από τις προπαρατεθείσες διατάξεις δεν προκύπτει υποχρέωση του προσφεύγοντος να καταθέσει τα
ιδιωτικά συμφωνητικά για θεώρηση και στην αρμόδια φορολογική αρχή, καθόσον εφόσον τα έχει
συμπεριλάβει στην υποβληθείσα κατάσταση συμφωνητικών παρ. 16 άρθ. 8 του ν. 1882/1990 με τα πλήρη
στοιχεία των αντισυμβαλλομένων, η σχετική υποχρέωσή του εξαντλήθηκε.
γ) από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ότι ο προσφεύγων όφειλε να ελέγξει τα στοιχεία των ιδιοκτητών
των επίμαχων οχημάτων και εάν αυτά ήταν επαγγελματικά ή ιδιωτικής χρήσεως. Σε κάθε περίπτωση,
αποτελεί διαφορετικό ζήτημα η έκπτωση της σχετικής δαπάνης από τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις και
αφορά ιδιαίτερο έλεγχο αυτών, ο οποίος ωστόσο δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ενδικοφανούς
προσφυγής.
δ) σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σχετικά με
την συμπλήρωση της κατάστασης συμφωνητικών, ο φορολογούμενος δύναται κατά την ηλεκτρονική
υποβολή να εισάγει πρόσθετες πληροφορίες μόνο στο προαιρετικά πεδίο «Λοιπές Παρατηρήσεις». Επί του
εν λόγω πεδίου, μπορεί, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΑΔΕ, να γράψει «Σύντομη περιγραφή της
συμφωνίας» (διαθέσιμοι 49 χαρακτήρες). Στην επίμαχη περίπτωση ο προσφεύγων, σύμφωνα με τις ως
άνω οδηγίες και παρά το γεγονός ότι ήταν προαιρετική η συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου, ανέγραψε:
«ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». Συνεπώς, δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής περαιτέρω
λεπτομερειών, πολλώ δε μάλλον αναγραφής των οχημάτων που συμπεριλαμβάνονταν στα κρινόμενα
συμφωνητικά, όπως αβάσιμα ο έλεγχος ισχυρίζεται, πρέπει να γίνει αποδεκτός ο ισχυρισμός του
προσφεύγοντος, καθόσον από όλα τα ανωτέρω, δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί στο πρόσωπο του η
αποδιδόμενη παράβαση και πρέπει να διαγραφεί.
Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της από 30/09/2019 και με αριθμ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του του με Α.Φ.Μ και την
ακύρωση, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό, της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου
της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό βάσει της παρούσας απόφασης:
Πρόστιμο άρθρου 58Α§1 ν. 4174/2013: 0,00€
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
O/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 Α 873/2019
Λογιστικές διαφορές-ελλείμματα, πλεονάσματα απογραφής-απομείωση
15 Μάρτιος 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. Τ ης 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 Β’
1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική
Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και
τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής
του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».
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 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4. Την από 15/11/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή τηςανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία « », ΑΦΜ , με έδρα επιχείρησης την , οδός , κατά: α) της με αριθμ /2018 οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., οικονομικού έτους
2014 και β) της με αριθμ /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου του
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, καθώς και τα
προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.
5. α) Τη με αριθμ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., οικονομικού έτους 2014 και β) τη με αριθμ. /2018 οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διαχειριστικής περιόδου
01/01/2013-31/12/2013, των οποίων ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 15/11/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας 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:
α) Με τη με αριθμ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., οικονομικού έτους 2014 καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας
εταιρείας κύριος φόρος ποσού 85.090,24 ευρώ πλέον πρόσθετου φόρου λόγω ανακρίβειας ποσού
77.951,17 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 163.041,41 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και του
άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 4509/2017.
Η ως άνω πράξη εκδόθηκε συνεπεία της από 25/09/2018 έκθεσης μερικού ελέγχου προσδιορισμού
φόρου εισοδήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η οποία συντάχθηκε βάσει της υπ' αριθμ. / /2018 (σε συνέχεια της
υπ' αριθμ / /2017) εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της ως άνω Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την
προαναφερθείσα έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος διαπιστώθηκε ότι κάποιες δαπάνες της
προσφεύγουσας δε στηρίζονται σε προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις δικαιολογητικά και συνεπώς
υπάρχει διαφορά μεταξύ του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος της προσφεύγουσας και αυτού που
είχε δηλώσει με την υποβληθείσα με αριθμ /2014 αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού
έτους 2014, τη με αριθμ /2018 τροποποιητική δήλωση και τις αντίστοιχες φορολογικές αναμορφώσεις τους.
Πιο συγκεκριμένα δεν αναγνωρίστηκαν επιπλέον από τον έλεγχο και προστέθηκαν ως λογιστικές διαφορές
στα καθαρά φορολογητέα κέρδη της προσφεύγουσας δαπάνες συνολικού ποσού 327.270,15 ευρώ ως
κάτωθι:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων (65.03)
Κόστος Πωληθέντων (λογ. 96.20)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΣΟ
28.825,22
298.444,93
327.270,15

β) Με τη με αριθμ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου του Προϊσταμένου
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013 καταλογίστηκαν σε βάρος της
προσφεύγουσας εταιρείας τέλη χαρτοσήμου ποσού 12.000,00 ευρώ πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επί
χαρτοσήμου ποσού 2.400,00 ευρώ πλέον πρόσθετου φόρου τέλους χαρτοσήμου ποσού 10.993,20 ευρώ
πλέον πρόσθετου φόρου ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 2.198,64 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 27.591,84 ευρώ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και του άρθρου 49 του ν. 4509/2017.
Η ως άνω πράξη εκδόθηκε συνεπεία της από 25/09/2018 έκθεσης μερικού ελέγχου προσδιορισμού τελών
χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ (Κ.Τ.Χ.) του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η οποία συντάχθηκε βάσει της υπ' αριθμ / /2018
(σε συνέχεια της υπ' αριθμ / /2017) εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της ως άνω Υπηρεσίας. Σύμφωνα
με την προαναφερθείσα έκθεση ελέγχου η προσφεύγουσα κατέβαλε στην επιχείρηση « » συνολικό ποσό
1.200.000 ευρώ, το οποίο αφορά είτε ενίσχυση του κεφαλαίου της, είτε προσωρινή ταμειακή διευκόλυνσή
της και υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου, σύμφωνα τις διατάξεις
του άρθρου 15 § 5γ του ΚΝΤΧ.
A. Επί της υπ’ αριθμ /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου
Επειδή, όπως αναφέρεται και στην από 25/09/2018 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού τελών
χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ (Κ.Τ.Χ.) του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η προσφεύγουσα κατέβαλε συνολικό ποσό ύψους
1.200.000 ευρώ στην επιχείρηση «................................ » με δ.τ. « ................................» και Α.Φ.Μ
................................με έδρα τον Δήμο (δ/νση: ................................) ως προκαταβολή για αγορά ακινήτου
συνολικής αξίας 2.500.000,00 ευρώ, δυνάμει του με αριθμ ................................/2009 αρχικού
προσυμφώνου πώλησης οριζόντιων ιδιοκτησιών. Το υπόλοιπο ποσό 1.300.000,00 ευρώ οφείλεται ακόμα
στην εταιρεία « ................................», ενώ το αρχικό προσύμφωνο πώλησης έχει παραταθεί μέχρι
20/12/2018 με το υπ' αριθμ................................ /2017 σύμφωνο παράτασης και τροποποίησης του
συμβολαιογράφου................................
Επειδή ο έλεγχος, δεδομένου ότι η εν λόγω μεταβίβαση του ακινήτου δεν πραγματοποιήθηκε και δεν
επακολούθησε της καταβολής των χρημάτων αντίστοιχη μεταβίβαση του ακινήτου, αλλά ούτε η επιστροφή
των χρημάτων στην προσφεύγουσα, αξιολογώντας τα πραγματικά περιστατικά (χρόνος κατάρτισης
προσυμφώνου, όροι - ρήτρες του προσυμφώνου, συνεχείς παρατάσεις σύναψης οριστικής σύμβασης
μεταβίβασης ακινήτου, τμηματικές καταβολές χρημάτων, εγγραφές στα βιβλία), λαμβάνοντας υπ' όψη την
ισχύουσα νομολογία, καθώς και τις δικαστηριακές και διοικητικές αποφάσεις, έκρινε ότι το εν λόγω
χρηματικό ποσό που κατεβλήθη τμηματικά στην επιχείρηση «.........................» αφορά είτε ενίσχυση του
κεφαλαίου της, είτε προσωρινή ταμειακή διευκόλυνσή της και υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον
ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5γ του ΚΝΤΧ
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η καταβολή των χρημάτων, όπως προκύπτει και από την έκθεση
ελέγχου, δεν έγινε χωρίς μνεία της αιτίας καταβολής του, δεδομένου ότι αυτή έγινε σε εκτέλεση του με
αριθμό /2009 προσυμφώνου αγοράς ακινήτου συνολικής αξίας 2.500.000,00 ευρώ, σύμβαση η οποία
απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Έναντι του συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος των 2.500.000,00
ευρώ κατεβλήθη το ποσό του 1.200.000,00 ευρώ και οφείλεται το υπόλοιπο ποσό του 1.300.000,00 ευρώ.
Επειδή δε, λόγω της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε τη σύνταξη του προσυμφώνου, υπήρχε αδυναμία
έγκαιρης εξοφλήσεως του συνόλου του τιμήματος, γεγονός που καθυστέρησε τη σύνταξη του οριστικού
συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου, με παράλληλη παράταση διάρκειας του προσυμφώνου. Με τα
δεδομένα αυτά, έσφαλε η Φορολογική Αρχή εκδίδοντας την προσβαλλόμενη πράξη επιβολής τελών
χαρτοσήμου, καταλογίζοντας αντίστοιχα τέλη και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί αυτή. Επικουρικά, η
προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το ποσό που κατεβλήθη εντός του κρινόμενου διαχειριστικού έτους
2013 ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 ευρώ και όχι στο ποσό του 1.200.000,00 ευρώ, επομένως
αντικείμενο του ελέγχου ήταν αυτή η κατάθεση των 600.000,00 ευρώ και όχι του συνολικού ποσού
1.200.000,00 ευρώ, από το οποίο τα 600.000,00 ευρώ είχαν καταβληθεί σε προηγούμενα χρόνια τα οποία
δεν ήταν αντικείμενο του ελέγχου.
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Επειδή τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται βάσει εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και ως εκ
τούτου δεν επιτρέπεται να συναχθεί η επιβολή τέλους χαρτοσήμου από εγγραφή που αναφέρεται σε άλλες
έννομες σχέσεις.
Επειδή προσύμφωνο είναι η σύμβαση, δια της οποίας τα μέρη υποχρεούνται (υπόσχονται) να συνάψουν
μελλοντικά ορισμένη σύμβαση, η οποία καλείται κυρία ή οριστική (άρθρο 166 Α.Κ.).
Επειδή το προσύμφωνο, κατά το άρθρο 166 του Αστικού Κώδικα, υπόκειται στον τύπο, τον οποίο ο νόμος
ορίζει, για τη συναπτέα σύμβαση. Έτσι, τα προσύμφωνα κατάρτισης συμβάσεων, που έχουν αντικείμενο τη
σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, θα πρέπει να
συντάσσονται, επί ποινή ακυρότητας, ενώπιον συμβολαιογράφου, δοθέντος ότι οι συμβάσεις αυτές,
σύμφωνα με το άρθρο 369 του Αστικού Κώδικα, απαιτείται να συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφου.
Επειδή το προσύμφωνο, δηλαδή η σύμβαση με την οποία δίνεται υπόσχεση για μελλοντική κατάρτιση
οριστικής σύμβασης, δεν υπόκειται σε κανένα τέλος χαρτοσήμου (άρθρου 13 παρ. 1ζ Κ.τ.Χ. σε συνδυασμό
με άρθρο 25 παρ. 2 ν. 2873/2000).
Επειδή, εάν κατά τη συνομολόγηση (κατάρτιση) προσυμφώνου λαμβάνει χώρα καταβολή ποσού, ιδία λόγω
αρραβώνα, οφείλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου στο ποσό του αρραβώνα μόνο στην περίπτωση που η
οριστική σύμβαση υπόκειται σε αναλογικό, επίσης, τέλος χαρτοσήμου (ΣτΕ 995/1985, ΣτΕ 4005/1985, ΣτΕ
2711/1986, ΣτΕ 4884/1986, Υπ. Οικ. Σ. 211/19/ΠΟΛ.16/1986, Σ. 605/98/ΠΟΛ.44/1987). Αντίθετα, σε κάθε
άλλη περίπτωση, δε θα οφείλεται στο προσύμφωνο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου. Έτσι δεν οφείλεται
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου στην περίπτωση που η οριστική σύμβαση απαλλάσσεται από το τέλος
χαρτοσήμου. Σημειώνεται ότι το προσύμφωνο, και ειδικότερα το καταβαλλόμενο κατά τη συνομολόγηση
αυτού ποσό του αρραβώνα, δεν υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, έστω και αν η υπογραφή της
οριστικής σύμβασης έγινε μετά την προθεσμία που είχε συμφωνηθεί με το προσύμφωνο, ή δεν
υπογράφηκε η οριστική σύμβαση (ΣτΕ 4884/1986 και Υπ. Οικ. 1052632/1956/0014/ΠΟΛ.1185/1989).
Επειδή η μεταβίβαση ακινήτου (κύρια σύμβαση) δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, κατά συνέπεια και τα προσύμφωνα με υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου.
Επειδή, εν προκειμένω, έχουν συνταχθεί συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτου, τα οποία
έχουν παραταθεί μέχρι την 20/12/2018 και βρίσκονταν κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου και έκδοσης
της προσβαλλόμενης πράξης σε ισχύ, δε δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου για ταμειακή
διευκόλυνση. Συνεπώς ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ότι η φορολογική αρχή έσφαλε εκδίδοντας τη με
αριθμ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, γίνεται αποδεκτός.
B. Επί των λογιστικών διαφορών
1. Επί της λογιστικής διαφοράς του λογ/σμού 65.03 «Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων» ποσού
28.825,22 ευρώ
Επειδή, από το διενεργηθέντα έλεγχο εισοδήματος διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα καταχώρησε στα
βιβλία της χρεωστικούς τόκους ύψους 149.835,13 ευρώ που προέκυψαν από αντληθέντα κεφάλαια μέσω
δανεισμού από πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού. Με βάση το γεγονός που προαναφέρθηκε, ήτοι ότι ο
έλεγχος έκρινε ότι το καταβληθέν ποσό ύψους 1.200.000 ευρώ, το οποίο έγινε σε εκτέλεση του με
αριθμό................................ /2009 προσυμφώνου αγοράς ακινήτου συνολικής αξίας 2.500.000,00 ευρώ,
αποτελεί ταμειακή διευκόλυνση προς την επιχείρηση «..........», θεωρήθηκε ότι ποσό ύψους 600.000 ευρώ
που διατέθηκε στην υπό κρίση διαχειριστική περίοδο για την εν λόγω ταμειακή διευκόλυνση της
επιχείρησης «..........», προήλθε από τα συγκεκριμένα δανειακά κεφάλαια. Ως εκ τούτου, μέρος των δανείων
δεν χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της προσφεύγουσας ως όφειλε, αλλά για εξυπηρέτηση αναγκών
τρίτων. Συνεπώς, η αναλογία των χρεωστικών τόκων επί του ανωτέρου υπολοίπου των δανειακών
υποχρεώσεων (ανερχόμενη σε ποσοστό 19,23% επί του συνόλου των καταχωρηθέντων στα βιβλία
χρεωστικών τόκων) δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας.
Επειδή με την παρούσα απόφαση της Υπηρεσίας μας κρίνεται ότι η ως άνω καταβολή των χρημάτων προς
την επιχείρηση «..........» δεν αποτελεί ταμειακή διευκόλυνση, ήτοι εξυπηρέτηση αναγκών τρίτων, αλλά έγινε
σε εκτέλεση του με αριθμ. ........../2009 προσυμφώνου αγοράς ακινήτου. Ως εκ τούτου, το ποσό των
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28.825,22 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αναλογία των χρεωστικών τόκων για τη συγκεκριμένη καταβολή που
είχε θεωρηθεί ταμειακή διευκόλυνση, μη ορθά προστέθηκε από τον έλεγχο στα καθαρά αποτελέσματα της
προσφεύγουσας σαν λογιστική διαφορά.
2. Επί της λογιστικής διαφοράς του λογ/σμού 96.20 «Κόστος Πωληθέντων» ποσού 298.444,93
ευρώ.
Επειδή, όπως αναφέρεται στην από 25/09/2018 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση κατά την διαχειριστική χρήση
2013, προσαύξησε το κόστος πωληθέντων με αντίστοιχη μείωση του αποθέματος κατά 298.444,93 ευρώ,
ποσό ίσο με την αξία των ελλειμμάτων που προέρχονται από φυσική απομείωση (διαφορές στη ζύγιση ή
μέτρηση εμπορευμάτων), αποτιμώντας το τελικό απόθεμα σε 190.585,67 ευρώ. Η επιχείρηση εμφάνισε
αξιακά στο βιβλίο ελλείμματα με εγγραφές τέλους χρήσης, τα οποία όμως δεν καθίσταται δυνατόν
να δικαιολογηθούν, δηλαδή να θεωρηθούν ότι οφείλονται σε φυσική απομείωση, έλλειμμα βάρους
ή σε οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή των εμπορευμάτων, δεδομένου ότι αφορούν νωπά
είδη και ως εκ τούτου θα έπρεπε οι σχετικές εγγραφές να είχαν διενεργηθεί κατά τον χρόνο
διαπίστωσής τους και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ζυγολόγια πώλησης της κάθε παρτίδας
παραλαβής. Θα έπρεπε επομένως η προκύπτουσα φυσική απομείωση να λογιστικοποιηθεί
τουλάχιστον σε επίπεδο μήνα και όχι μόνο απολογιστικά, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
Τα διαπιστωμένα ελλείμματα απογραφών δεν αποδεικνύεται ότι οφείλονται σε επιχειρηματικούς λόγους,
αναγόμενα στη λειτουργία της, αφού δεν προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
οφείλονται σε φυσική απομείωση η καταστροφή (σχ. ΣτΕ 805, 806/1998). Με βάση τα παραπάνω, ο
έλεγχος δε δέχτηκε ελλείμματα που οφείλονται σε προβαλλόμενη, αλλά μη επαρκώς αποδεικνυόμενη,
απώλεια και για το λόγο αυτό, το ως άνω ποσό των ελλειμμάτων ύψους 298.444,93 ευρώ προστέθηκε ως
λογιστική διαφορά ελέγχου στα καθαρά κέρδη της προσφεύγουσας.
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος έσφαλε μη αναγνωρίζοντας το ανωτέρω ποσό για
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθώς το ως άνω ποσό του ελλείμματος αφορά φυσική
απομείωση και μείωση του βάρους προϊόντος (νωπού κρέατος), το οποίο κατά τη μεταφορά του και την
παραμονή του στα ψυγεία για λίγες ημέρες συνήθως μία εβδομάδα, χάνει ένα μικρό βάρος λόγω της
εξατμίσεως κυρίως των υγρών του.
Στη συνέχεια, περιγράφει τον τρόπο της εμπορίας της εταιρείας ως εξής:
«Το εμπόρευμα πάντοτε είναι νωπό κρέας κυρίως βόειο και χοιρινό. Η αγορά του γίνεται στη Βόρειο Γαλλία
για το βόειο νωπό κρέας και την Ολλανδία για το χοιρινό νωπό κρέας. Η αγορά και η παραλαβή στις
ανωτέρω χώρες γίνεται εβδομαδιαίως και κάθε αγορά, από κάθε χώρα, αποτελεί μία παρτίδα, με
αποτέλεσμα σε μια διαχειριστική περίοδο να έχουμε 52 παρτίδες από κάθε είδος (όσες και οι εβδομάδες της
διαχειριστικής περιόδου). Τα κρέατα νωπά ζυγίζονται κατά την αγορά στον τόπο παραλαβής (Βόρειο Γαλλία
ή Ολλανδία αντίστοιχα). Φορτώνονται σε φορτηγά αυτοκίνητα ψυγεία, ταξιδεύουν για δύο (2) περίπου
ημέρες, παραλαμβάνονται στην Τρίπολη, τοποθετούνται προσωρινά σε ψυγεία, καταχωρούνται στο βιβλίο
αποθήκης κατά μερίδα με το βάρος του τόπου φόρτωσης. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, μέσα στην
εβδομαδιαία διάρκεια, πωλείται στην εσωτερική αγορά (χονδρική) και το πωλούμενο μέρος του κρέατος
ζυγίζεται εκ νέου κατά την πώλησή του στην Τρίπολη, το οποίο καταχωρείται επίσης στο βιβλίο αποθήκης.
Στο τέλος της εβδομαδιαίας διαδικασίας ζυγίζεται το υπόλοιπο από την πώληση που απομένει, και η
διαφορά μεταξύ βάρους αγοράς μείον το βάρος των πωλήσεων και το βάρος του εναπομείναντος κρέατος,
αποτελεί απομείωση ποσοτική, η οποία προέκυψε καθ' όλη την εβδομαδιαία διαδικασία 6 από την αγορά,
τη μεταφορά, αποθήκευση και την πώληση, η οποία (απομείωση) καταχωρείται επίσης εβδομαδιαία στο
βιβλίο αποθήκης. Το ποσοστό απομείωσης που έχει προσδιορισθεί, είναι ελάχιστο σε σχέση με το σύνολο
των ακαθαρίστων εσόδων το οποίο ανέρχεται για το ελεγχόμενο διαχειριστικό έτος στο ποσό των
20.665.369,44 ευρώ. Το ποσό της απομείωσης επί των πωλήσεων ανέρχεται σε (298.444,93:
20.665.369,44) 1,44%. Όπως αποδεικνύεται από τις λογιστικές εγγραφές, τις οποίες ήλεγξε ο έλεγχος, ο
υπολογισμός και η εγγραφή στο βιβλίο της αποθήκης ποσοτικά της απομείωσης διενεργείτο κάθε
εβδομάδα.
Στο τέλος δε της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2013) έγινε υπολογισμός της αξίας του συνόλου της
ποσότητος της απομείωσης, όπως είχε υπολογισθεί εβδομαδιαίως σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τη μέση
τιμή κόστους κάθε προϊόντος (είδος, προέλευση κρέατος, βόειο, χοιρινό, κ.λπ.). Η απομείωση ζωικών
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προϊόντων, κατά τη μεταφορά, αποθήκευση μέχρι την πώληση αποτελεί φυσικό γεγονός, πρόδηλο που δεν
μπορεί να αμφισβητηθεί. Οι διαφορές που αναγράφονται στα δελτία συμψηφιστικών εγγραφών,
προκύπτουν μετά από τη ζύγιση των εναπομεινάντων αποθεμάτων στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
καταχώρησης (εβδομαδιαία). Τα ζυγολόγια των εναπομεινάντων αποθεμάτων έχουν τηρηθεί και έχουν τεθεί
στη διάθεση του ελέγχου. Έτσι για τα εναπομείναντα αποθέματα μετά την ολοκλήρωση των πωλήσεων
κάθε εβδομαδιαίας εισαγωγής, έχουν τεθεί ζυγολόγια τα οποία συμφωνούν με τις αναγραφόμενες
ποσότητες στα τηρούμενα από την επιχείρηση βιβλία μετά την αφαίρεση της φυσικής απομείωσης
(φύρας).»
Επειδή στις διατάξεις του ν. 4093/2013 (Κ.Φ.Α.Σ.) ορίζεται:
«Άρθρο 2
Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών
1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν
συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι
ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, για τις
ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.
3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε
στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα
πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.»
Επειδή, όπως παρατέθηκε και παραπάνω, στο υπ’ αριθμ. 1078820/1526/Α0012/29.8.2007 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«4. Περαιτέρω για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. θα πρέπει να υπάρχουν
αθροιστικά (να συντρέχουν όλες μαζί) οι εξής προϋποθέσεις: δ) Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία,
να προκύπτει από δικαιολογητικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.) και να είναι βέβαιη δεδουλευμένη
και εκκαθαρισμένη...».
Επειδή στην ΠΟΛ.1005/2005 με θέμα “Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία”:
«Δικαιολογητικά δαπανών 3. Δαπάνες επιχείρησης για τις οποίες δεν προσάγεται κανένα δικαιολογητικό
δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδά της, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ο
προσδιορισμός των μη προσαχθέντων νόμιμων δικαιολογητικών. (Σ.τ.Ε. 3486/1992)».
Επειδή όπως αναφερόταν στην προγενέστερη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.3/24.11.1992:
«................................
8.6.4. Διαπίστωση - αντιμετώπιση περιπτώσεων ελλειμμάτων - πλεονασμάτων. Αν κατά την παραλαβή
αγαθών από αγορές ή επιστροφές διαπιστώνονται ποσοτικά ελλείμματα ή πλεονάσματα, σύμφωνα με τα
όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, οι μερίδες του βιβλίου αποθήκης πρέπει να ενημερώνονται
ποσοτικά με τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης και με διακεκριμένη καταχώρηση σ' αυτές εμφανίζονται οι
διαφορές των ποσοτήτων που προέκυψαν από ζύγιση ή καταμέτρηση, με την ένδειξη "ελλείμματα" ή
"πλεονάσματα", κατά περίπτωση. Τα πραγματικά αυτά περιστατικά, τα οποία δεν μπορεί να έχουν μεγάλη
συχνότητα και απόκλιση, εκτός ειδικών περιπτώσεων που σχετίζονται και την ιδιομορφία των αγαθών,
αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο τρόπο (ζυγολόγια, αποδεικτικά παραλαβής κ.λπ.).
Επίσης, τα ποσοτικά ελλείμματα ή πλεονάσματα που διαπιστώνονται κατά την απογραφή είναι σκόπιμο να
τακτοποιούνται λογιστικά στις μερίδες του βιβλίου αποθήκης με διακεκριμένη καταχώρηση σε κάθε μερίδα
με την ένδειξη "ελλείμματα" ή "πλεονάσματα", κατά περίπτωση.»
Επειδή, βάσει πάγιας νομολογίας, ως προς τα ποσοτικά ελλείμματα στην περίπτωση τήρηση βιβλίου
αποθήκης, αν εμφανιστούν τέτοια ελλείμματα που δεν μπορεί να δικαιολογηθούν από τη φυσική
απομείωση των αγαθών ή από την καταστροφή τους, η φορολογική αρχή μπορεί να προσθέσει την
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αξία των ελλειμμάτων αυτών στα έσοδα χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αποδείξει την ανακρίβεια
των σχετικών εγγραφών (ΣτΕ 805/1998, 1510/2013).
Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με τη με αριθμ. 510/2012 απόφαση του ΣτΕ «δεν προβλέπονται ειδικά
δικαιολογητικά για την απόδειξη καταστροφής-φθοράς πρώτων υλών, αλλά αρκεί οποιοδήποτε νόμιμο
αποδεικτικό στοιχείο, όπως λ.χ. πρωτόκολλα καταστροφής (πρβλ. ΣτΕ 2936/1988 7μ, ΣτΕ 3455/1995,
3538, ΣτΕ 3422/1991), εκθέσεις που συντάσσονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (λ.χ. εκθέσεις
πυροσβεστικής σε περίπτωση πυρκαγιάς). Κάποια είδη είναι λόγω της φύσης τους ευπαθή και υπάρχουν
απώλειες κατά την παραγωγική διαδικασία, περαιτέρω, όμως, το μέγεθος της φυσικής φθοράς, που είναι
και το κρίσιμο ζήτημα, πρέπει να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, και όχι
με απλή επίκληση των δεδομένων της κοινής πείρας.»
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι έθεσε υπόψη του ελέγχου αντίγραφα των σελίδων του
βιβλίου αποθήκης και ζυγολόγια των εναπομεινάντων αποθεμάτων μετά την αφαίρεση της φυσικής
απομείωσης, που αναγράφονται στα δελτία συμψηφιστικών εγγραφών (ελλείμματα φυσικής
απογραφής) για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, της
ελεγχόμενης χρήσης όπου αποδεικνύονται εγγράφως οι εν λόγω διαφορές. Ωστόσο, όπως
αναφέρεται στην έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, βάσει των εκτυπώσεων αυτών
δε δύναται να διαπιστωθεί το βάρος που έχει ζυγιστεί ανά κωδικό είδους κατά την εισαγωγή, ούτε η
προκύπτουσα διαφορά μεταξύ τιμολογηθείσας (αγορασθείσας) ποσότητας και εισαχθείσας
ποσότητας ή εξαχθείσας (πωληθείσας) ποσότητας του είδους από συγκεκριμένη παρτίδα, η οποία
ενδέχεται να αποδοθεί σε φυσική απομείωση. Επίσης, οι ποσότητες της φυσικής απομείωσης που
έχουν καταχωρηθεί στα εβδομαδιαία δελτία ελλειμμάτων φυσικής απογραφής (Ε.Φ.Α) και κατ'
επέκταση με εγγραφή στο βιβλίο αποθήκης, δεν είναι εφικτό να αντιστοιχηθούν με τις παραπάνω
εκτυπώσεις (ζυγολόγια). Οι προσκομισθείσες συμψηφιστικές εγγραφές και τα αντίγραφα των
σελίδων του βιβλίου αποθήκης από μόνα τους δεν αποτελούν υποστηρικτικά των εμφανιζόμενων
ελλειμμάτων, ελλείψει πρωτογενών στοιχείων, ήτοι ζυγολογίων βάσει των οποίων να μπορέσει ο
έλεγχος να πραγματοποιήσει διασταυρωτικές επαληθεύσεις σχετικά με την διακύμανση του βάρους
κάθε παρτίδας τη στιγμή που φορτώνεται στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών, έως την πώλησή
τους στην εγχώρια αγορά και συνακόλουθα να προβεί σε έλεγχο της αποτίμησής τους.
Επειδή η προσφεύγουσα με την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής δεν προσκόμισε, πέραν των
ανωτέρω, κάποιο νέο στοιχείο που να μεταβάλλει την κρίση του ελέγχου, όπως αυτή αποτυπώνεται στη
από 25/09/2018 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σχετικά με
τα διαπιστωθέντα ελλείμματα. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό απομείωσης σε σχέση με το
σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της προσφεύγουσας ανέρχεται σε 1,44% και κατά την κοινή λογική
δικαιολογείται κάποια φθορά, ωστόσο σε κάθε περίπτωση όπως έχει κριθεί και νομολογιακά θα πρέπει να
υφίσταται το νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο να επαληθεύεται το μέγεθος των
ποσοτικών ελλειμμάτων, δεδομένου μάλιστα ότι το μέγεθος των εν λόγω ελλειμμάτων στην υπό κρίση
χρήση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της (δηλωθέντα φορολογητέα
κέρδη 119.145,93 ευρώ).
Αποφασίζουμε
Τη μερική αποδοχή της με ημερομηνία 15/11/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ................................
ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………..................................», ΑΦΜ
................................, και συγκεκριμένα
α) την αποδοχή αυτής ως προς τη με αριθμ ................................/2018 οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διαχειριστικής περιόδου
01/01/2013-31/12/2013 και την ακύρωση της εν λόγω πράξης και
β) Τη μερική αποδοχή αυτής ως προς την υπ' αριθμ ................................/2018 οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., οικονομικού έτους 2014 και την
τροποποίησης της εν λόγω πράξης ως κάτωθι:
Τελικές λογιστικές διαφορές με βάση την παρούσα απόφαση:
Κατόπιν αυτών οι λογιστικές διαφορές με βάση την παρούσα απόφαση επαναπροσδιορίζονται ως
ακολούθως:
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Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου
Μείον λογιστικές διαφορές που διαγράφονται με την παρούσα απόφαση
Λογιστικές διαφορές βάσει της παρούσας απόφασης

327.270,15
28.825,22
298.444,93

Φορολογητέα κέρδη με βάση την παρούσα απόφαση:
Μετά από τα παραπάνω τα φορολογητέα κέρδη με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνονται ως εξής:
Φορολογικά κέρδη χρήσης
Λογιστικές διαφορές βάσει αρχικής δήλωσης
Λογιστικές διαφορές βάσει τροποποιητικών δηλώσεων
ν.4512/2018
Λογιστικές διαφορές βάσει ελέγχου
Σύνολο φορολογητέων κερδών

ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
14.335,87
14.335,87
98.397,77
98.397,77
6.412,29

6.412,29

ΔΕΔ
ΔΙΑΦΟΡΑ
14.335,87
98.397,77
6.412,29

327.270,15 298.444,93 298.444,93
119.145,93 446.416,08 417.590,86 298.444,93

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα
απόφαση:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Φορολογητέα κέρδη ή ζημιά
(α) Φόρος που αναλογεί
(β) Συμπληρωματικός φόρος 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από
ακίνητα
(γ) Άθροισμα (α) + (β)
(δ) μείον: Φόρος που προκαταβλήθηκε
(ε) Προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσης
(στ) Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα
(ζ) Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου
(η) Τέλος Επιτηδεύματος ν. 3986/2011
Άθροισμα (γ) έως (η)
πλέον: πρόσθετος φόρος (παρ. 17 αρ. 72 ΚΦΔ) λόγω
ανακρίβειας
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Αξία υποκείμενη σε τέλη χαρτοσήμου
Α. Καταθέσεις, αναλήψεις & δοσολ/κοί λογ/σμοί
Συνολική αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο
Τέλος Χαρτοσήμου περιπ. Α' 1,00%
Σύνολο τελών χαρτοσήμου
Εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
Σύνολο τέλους χαρτοσήμου & εισφοράς ΟΓΑ
πλέον: πρόσθετος φόρος τέλους χαρτοσήμου αρ. 49 ν. 4509/2017
πλέον: πρόσθετος φόρος ΟΓΑ χαρτοσήμου αρ. 49 ν. 4509/2017
Σύνολο προστίμου και τόκων τέλους και ΟΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
119.145,93 446.416,08
30.977,94 116.068,18
42,00

ΔΕΔ
ΔΙΑΦΟΡΑ
417.590,86 298.444,93
108.573,62 77.595,68

42,00

42,00

31.019,94 116.110,18
-32.042,59 -32.042,59
23.482,09
23.482,09
42,00
42,00
8,40
8,40
800,00
800,00
23.309,84 108.400,08

108.615,62
-32.042,59
23.482,09
42,00
8,40
800,00
100.905,52

77.595,68

77.951,17

71.085,41

71.085,41

23.309,84 186.351,25

77.595,68

171.990,93 148.681,09

ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔ ΔΙΑΦΟΡΑ
0,00 1.200.000,00 0,00
0,00
0,00 1.200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00 0,00
0,00
12.000,00 0,00
0,00
0,00
2.400,00 0,00
0,00
0,00
14.400,00 0,00
0,00
0,00
10.993,20 0,00
0,00
0,00
2.198,64 0,00
0,00
0,00
13.191,84 0,00
0,00
0,00
27.591,84 0,00
0,00

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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 2409/2019
Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ - Σύνταξη πίνακα υπολογισμού παραγραφής
πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
2 Δεκέμβριος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 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.)» όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ 1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (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 02-08-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή και το με αριθ. πρωτ.
ΕΜΠ. ΔΕΔ ΥΠΕΠΝΥ ΕΙ ΕΜΠ /26-11-2019 συμπληρωματικό υπόμνημα της ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία « » - Α.Φ.Μ , με διακριτικό τίτλο « Α.Ε.», με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή ενδυμάτων από
γούνα αποκλειστικά προς εξαγωγή και διεύθυνση έδρας στη Ν. Κοζάνης επί της οδού .... αριθ. ... - Τ.Κ , η
οποία διασπάστηκε σε δύο τμήματα και μέρος της απορροφήθηκε από την εταιρία με την επωνυμία « » Α.Φ.Μ , νομίμως εκπροσωπούμενης, κατά: α) της με αριθμό /28-06-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, β) της με αριθμό /28-06-2019
οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/201431/12/2014, γ) της
με αριθμό /28-06-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου
01/01/2015-31/12/2015, δ) της με αριθμό /28-06-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ
φορολογικής περιόδου 01/01/2016-28/12/2016, ε) της με αριθμό /28-06-2019 πράξης επιβολής προστίμου
ΦΠΑ του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 φορολογικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, στ) της με αριθμό
/28-06-2019 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 φορολογικής περιόδου
01/01/2014-31/12/2014, ζ) της με αριθμό /28-06-2019 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν.
4174/2013 φορολογικής περιόδου 01/01/2015-31/12/2015, η) της με αριθμό /28-06-2019 πράξης επιβολής
προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 φορολογικής περιόδου 01/01/2016-28/12/2016, και των
συνημμένων εκθέσεων ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και τα προσκομιζόμενα με αυτή
σχετικά έγγραφα.
5. Τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α7'- Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της παρούσας απόφασης.
Επί της από 02-08-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής και του με αριθ. πρωτ.
ΕΜΠ. ΔΕΔ ΥΠΕΠΝΥ ΕΙ ΕΜΠ /26-11-2019 συμπληρωματικού υπομνήματος της προσφεύγουσας, 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:
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-Με την υπ' αριθμ /28-06-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, μειώθηκε το προς έκπτωση πιστωτικό
υπόλοιπο της προσφεύγουσας επιχείρησης στο ποσό των 27.972,75 €.
-Με την υπ' αριθμ /28-06-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, μειώθηκε το προς έκπτωση πιστωτικό
υπόλοιπο της προσφεύγουσας επιχείρησης στο ποσό των 19.111,78 €.
-Με την υπ' αριθμ /28-06-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01/2015-31/12/2015, μειώθηκε το προς έκπτωση πιστωτικό
υπόλοιπο της προσφεύγουσας επιχείρησης στο ποσό των 19.535,97 €.
-Με την υπ' αριθμ /28-06-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01/2016-28/12/2016, μειώθηκε το προς έκπτωση πιστωτικό
υπόλοιπο της προσφεύγουσας επιχείρησης στο ποσό των 30.093,34 €.
-Με την υπ' αριθμ /28-06-2019 πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, φορολογικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013, επιβλήθηκε σε βάρος
της προσφεύγουσας επιχείρησης πρόστιμο ύψους 1.200,00 €, λόγω της υποβολής ανακριβών περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ για το 1,° 2,° 3,° και 4ο τρίμηνο του έτους 2013 κατά παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 38 και 30 παρ 4 του ν. 2859/2000, εκ των οποίων δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.
-Με την υπ' αριθμ /28-06-2019 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, φορολογικής περιόδου 01/01/2014-31/12/2014, επιβλήθηκε σε βάρος
της προσφεύγουσας επιχείρησης πρόστιμο ύψους 400,00 €, λόγω της υποβολής ανακριβών περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ για το 1° 2^ 3^ και 4ο τρίμηνο του έτους 2014 κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων
38 και 30 παρ 4 του ν. 2859/2000, εκ των οποίων δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.
-Με την υπ' αριθμ /28-06-2019 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, φορολογικής περιόδου 01/01/2015-31/12/2015, επιβλήθηκε σε βάρος
της προσφεύγουσας επιχείρησης πρόστιμο ύψους 100,00 €, λόγω της υποβολής ανακριβούς περιοδικής
δήλωσης ΦΠΑ για το 1ο τρίμηνο του έτους 2015, από την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή,
κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 38 και 30 παρ 4 του ν. 2859/2000.
-Με την υπ' αριθμ /28-06-2019 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, φορολογικής περιόδου 01/01/2016-28/12/2016, επιβλήθηκε σε βάρος
της προσφεύγουσας επιχείρησης πρόστιμο ύψους 100,00 €, λόγω της υποβολής ανακριβούς περιοδικής
δήλωσης ΦΠΑ για το 3ο μήνα του έτους 2016, από την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή,
κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 38 και 32 παρ 3 του ν. 2859/2000
Οι ανωτέρω πράξεις προέκυψαν κατόπιν της διενέργειας μερικού ελέγχου στη φορολογική περίοδο
01/01/2013-28/12/2016 από την Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30,
32 και 34 του Ν. 2859/2000 (ΚΦΠΑ), με βάση το άρθρο 23 του Ν. 4174/2013, τη ΔΕΛ Α 1197280 ΕΞ 2013
και τη ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014, δυνάμει της υπ' αριθμ /10-05-2019 σχετικής εντολής ελέγχου του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, που εκδόθηκε σε συνέχεια της υπ' αριθμ /05-03-2019 εντολής.
Αιτία ελέγχου αποτέλεσε η υποβολή αίτησης επιστροφής ΦΠΑ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « »
-ΑΦΜ , στη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης για τη φορολογική περίοδο 01/08/201831/08/2018, με την οποία αιτούνταν
ποσό επιστροφής ύψους 71. 000,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και ένα μέρος από το συνολικό
ποσό των 42.551,06 €, που μετέφερε ως πιστωτικό υπόλοιπο προς έκπτωση η προσφεύγουσα από το
έτος 2016. Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα με την υπ' αριθ /27-12-2016 απόφαση έγκρισης του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας διασπάστηκε και τμήμα της απορροφήθηκε από την επιχείρηση « »,
(βάσει των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 89 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972),
διενεργήθηκε έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει σχηματισθεί και μεταφερθεί νόμιμα κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΦΠΑ και του Ν. 4174/2013.

www.solcrowe.gr /// 165

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Συγκεκριμένα, από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν από τον έλεγχο, βάσει της παραπάνω
εντολής και με βάση τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις της ΔΕΛ Α 1197280 ΕΞ 2013, για την υπό κρίση
φορολογική περίοδο, διαπιστώθηκαν, τα ακόλουθα:
• Διενεργήθηκε έλεγχος αν τα δεδομένα των βιβλίων συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά των δηλώσεων
ΦΠΑ που υποβλήθηκαν για την υπό κρίση περίοδο και δε διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλήψεις.
• Διενεργήθηκε έλεγχος, εάν για δαπάνες της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν.2859/2000, εκπέστηκε ο
αναλογών Φ.Π.Α. χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα και διαπιστώθηκε ότι στις υποβληθείσες περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2013-2015 η προσφεύγουσα συμπεριέλαβε και τις ακόλουθες δαπάνες, για τις
οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης:
ΠΑΡΑΣΤ. ΗΜΕΡ.
ΕΚΔΟΣΗΣ
2013
ΑΠΥ ... ./10-01-13
ΤΠΥ ..../05-02-13
ΑΠΥ .../11-04-13
ΤΠΥ .../10-07-13
ΤΠΥ ... ./18-07-13
ΤΠΥ .../19-09-13
ΤΠΥ .../27-11-13
ΣΥΝΟΛΟ 2013
2014
ΤΠΥ .../19-03-14
ΤΠΥ ... ./05-06-14
ΤΔΑ ..../08-07-14
ΤΔΑ ... ./09-07-14
ΤΔΑ ..../21-07-14
ΤΠΥ ... ./31-10-14
ΤΠΥ .../31-10-14
ΤΠΥ ... ./20-11-14
ΣΥΝΟΛΟ 2014
2015
ΤΠΥ .../11-02-15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΑΘ. ΑΞΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΦΠΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

65,08
104,22
260,08
41,98
100,86
34,24
96,70
703,16

14,97 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
23,97 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
59,82 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
9,66 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
23,20 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
7,88 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
22,24 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
161,74

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

129,98
109,88
21,80
243,92
46,45
146,23
226,59
40,44
965,39

29,90 Δαπάνες της παρ 4δ' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
25,27 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
5,02 Δαπάνες της παρ 4δ' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
56,10 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
8,31 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
33,63 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
52,12 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
9,30 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
219,65

..........

145,91

33,56 Δαπάνες της παρ 4ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000

• Διενεργήθηκε έλεγχος εάν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεταφέρθηκε για έκπτωση και συμψηφισμό,
χωρίς να υπάρχει δικαίωμα, λόγω παραγραφής κατά τις ισχύουσες διατάξεις και διαπιστώθηκε ότι:
- Η προσφεύγουσα επιχείρηση υπέβαλε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο
01/01/2013-31/12/2013 και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για την φορολογική περίοδο 01/01/2013-28/12/2016,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)
Αρ. Δήλωσης

Έτος Δήλωσης
2014

Δ.Ο.Υ.
Υποβολής
4541

Είδος
Δήλωσης
Α

Πιστωτικό
Υπόλοιπο
28.134,49

Επιστροφή ΦΠΑ
0,00

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΩΝ 2013-2016
Αριθ.
Δήλωσης
..................
..................
..................
..................
..................

Έτος
Δήλωσης
2013
2013
2013
2014
2014
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Δ.Ο.Υ.
Υποβολής
4543
4543
4541
4541
4541

Είδος
Δήλωσης
Α
Α
Α
Α
Α

Φορ. Περίοδος
(ΑΠΌ)
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014

Φορ. Περίοδος
(ΕΩΣ)
31/03/2013
30/06/2013
30/09/2013
31/12/2013
31/03/2014

Πιστωτικό
Υπόλοιπο
15.256,63
16.339,34
23.188,26
28.423,19
28.503,27
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Αριθ.
Δήλωσης
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

Έτος
Δήλωσης
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Δ.Ο.Υ.
Υποβολής
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541
4541

Είδος
Δήλωσης
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
T
T
T
T
τ
T
T
T
T
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ

Φορ. Περίοδος
(ΑΠΌ)
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
01/10/2015
24/11/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/02/2016
01/03/2016
01/04/2016
01/05/2016
01/06/2016
01/07/2016
01/08/2016
01/09/2016
01/10/2016
01/11/2016
01/12/2016

Φορ. Περίοδος
(ΕΩΣ)
30/06/2014
30/09/2014
31/12/2014
31/03/2015
30/06/2015
30/09/2015
24/11/2015
30/11/2015
31/12/2015
31/01/2016
29/02/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
30/06/2016
31/07/2016
31/08/2016
30/09/2016
31/10/2016
30/11/2016
28/12/2016

Πιστωτικό
Υπόλοιπο
29.105,18
30.406,08
29.562,72
29.596,28
29.596,28
29.617,39
29.947,44
29.950,89
30.020,47
42.068,55
42.068,55
42.068,55
42.070,85
42.100,75
42.100,75
42.160,75
42.251,95
42.306,83
42.343,12
42.530,66
42.551,06

Σημειώνεται ότι το γεγονός ότι στην υποβληθείσα περιοδική δήλωση ΦΠΑ του 12ου μήνα του 2015 η
προσφεύγουσα εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση ύψους 30.020,47 €, ενώ στην περιοδική
δήλωση του 1ου μήνα του 2016 το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ προηγούμενης φορολογικής περιόδου
ανέρχεται στο ποσό των 42.068,55 € οφείλεται στο ότι κατά την 01/01/2016 άρχισε η διαδικασία της
διάσπασης (σε δύο τμήματα) της προσφεύγουσας και της εταιρίας με την επωνυμία « » και στη συνέχεια
της απορρόφησης αυτών των τμημάτων από τις εταιρείες με την επωνυμία
« ΑΕ» και «.... ΑΕ». Συνέπεια αυτού ήταν το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που είχαν κατά την
01/01/2016 (ημερομηνία έναρξης της διάσπασης και απορρόφησης) οι εταιρείες « » (προσφεύγουσα) και «
» ποσού 84.137,10 € (30.020,47 + 54.116,63) να χωριστεί σε δύο ίσα μέρη, ήτοι ποσό ύψους 42.068,55 €
για έκαστη εταιρία.
• Η προσφεύγουσα στην τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, που υπέβαλε κατά την 28/12/2016, μετέφερε
προς έκπτωση πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ ύψους 42.551,06 €, το οποίο άρχισε να σχηματίζεται, βάσει των
υποβληθεισών δηλώσεων, από το 2ο τρίμηνο του 2005. Προκειμένου να ελεγχθεί η νόμιμη μεταφορά του
ως άνω πιστωτικού υπολοίπου προς συμψηφισμό και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί παραγραφής
ο έλεγχος συνέταξε πίνακα υπολογισμού παραγραφής πιστωτικού υπόλοιπου ΦΠΑ, (χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο πλασματικός φόρος των ενδοκοινοτικών πράξεων), από τον οποίο προέκυψαν τα
ακόλουθα: -I- Στις 31/12/2009 το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο της προσφεύγουσας ανέρχονταν σε
2.271,06 € το οποίο και συμψηφίστηκε ολόκληρο την επόμενη διετία με το ΦΠΑ εκροών (χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται στο φόρο εκροών ο πλασματικός φόρος των ενδοκοινοτικών πράξεων) των ετών 2010
και 2011. -I- Ο συνολικός φόρος εισροών της του έτους 2010, (απαλλαγμένος από τον πλασματικό φόρο
των ενδοκοινοτικών πράξεων), ανέρχονταν σε 11.987,30 € και ο οποίος αφού συμψηφίστηκε με τον φόρο
εκροών (καθαρός μετά την αφαίρεση του πλασματικού φόρου) της επόμενης τριετίας (2011, 2012, 2013)
ύψους 1.917,75 €, απέμεινε υπόλοιπο ύψους 10.069,55 €, το οποίο παραγράφηκε, δεδομένου ότι έπρεπε η
προσφεύγουσα να το είχε αιτηθεί προς επιστροφή μέσα σε τρία έτη από την εμπρόθεσμη υποβολή της
εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ του έτους 2010, ήτοι έως την 14/03/2014, καθώς η εκκαθαριστική δήλωση
του οικείου έτους υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά την 14/03/2011. -I- Ο συνολικός καθαρός φόρος εισροών
του έτους 2011 που ανέρχονταν σε 1.236,66 €, συμψηφίστηκε με τον καθαρό φόρο εκροών της επόμενης
τριετίας (2012, 2013, 2014) που εναπόμεινε, ύψους 1.236,66 €. -I- Επίσης ο συνολικός καθαρός φόρος
εισροών του έτους 2012 που ανέρχονταν σε 3.246,99 €, αφού συμψηφίστηκε με τον καθαρό φόρο εκροών
της επόμενης τριετίας (2013, 2014, 2015) που εναπόμεινε, δηλαδή με 1.273,77 €, απέμεινε ένα υπόλοιπο
ύψους 1.973,22 €, το οποίο παραγράφηκε, δεδομένου ότι έπρεπε η προσφεύγουσα να το είχε αιτηθεί προς
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επιστροφή, μέσα σε τρία έτη από την εμπρόθεσμη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ του έτους
2012, ήτοι μέχρι την 13/03/2016, καθώς η εκκαθαριστική δήλωση του οικείου έτους υποβλήθηκε
εμπρόθεσμα κατά την 13/03/2013. -I- Τέλος ως προς τον συνολικό καθαρό φόρο εισροών του έτους 2013
ύψους 13.581,28 € και που δεν κατέστη εφικτό να συμψηφιστεί με καθαρό φόρο εκροών της επόμενης
τριετίας ( των ετών 2014, 2015 και 2016), το εν λόγω ποσό παραγράφηκε, δεδομένου ότι έπρεπε η
προσφεύγουσα να το είχε αιτηθεί προς επιστροφή (ή η εταιρεία « » κατά το μέρος του ΦΠΑ της
προσφεύγουσας εταιρίας που συμψήφισε κατά την απορρόφηση), μέσα σε τρία έτη από την εμπρόθεσμη
υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ του έτους 2013, ήτοι έως την 04/04/2017, καθώς η
εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2013 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά την 04/04/2014.
Βάσει των ανωτέρω ο έλεγχος διαπίστωσε ότι το εν λόγω δικαίωμα της προσφεύγουσας προς έκπτωση και
συμψηφισμό είχε υποπέσει σε παραγραφή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ 5 του Ν. 2859/2000
(ΚΦΠΑ), ως προς το ποσό των 10.069,55 €, κατά την 15/03/2014 και ως προς το ποσό των 1.973,22 €,
κατά την 14/03/2016, καθόσον αφορά σε πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε και μεταφέρονταν προς
έκπτωση και συμψηφισμό από τα έτη 2010 και 2012 αντίστοιχα, βάσει των υποβληθεισών εκκαθαριστικών
δηλώσεων ΦΠΑ των οικείων ετών. Επιπροσθέτως ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση και
συμψηφισμό ποσό φόρου ύψους 414,95 €, που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ δαπανών της παραγράφου 4 του
άρθρου 30 του ν.2859/2000 συνολικού ποσού 1.262,33 €. Συνεπώς η προσφεύγουσα κατά την 28/12/2016
είχε δικαίωμα να μεταφέρει προς έκπτωση πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 30.093,34 € (42.530,66-12.457,72).
Περαιτέρω ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από
τις οποίες δεν προέκυψε φόρος για καταβολή.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των παραπάνω πράξεων
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, επικαλούμενη τους παρακάτω λόγους: • Έλλειψη αιτιολογίας. Ο
έλεγχος παντελώς αναιτιολόγητα ή σε κάθε περίπτωση κατά κακή εφαρμογή του νόμου κατέληξε στο
επίμαχο αποτέλεσμα και συνέταξε τον Πίνακα Υπολογισμού Παραγραφής Πιστωτικού Υπολοίπου, (βλ.
σελίδα 36 της από 28.06.2019 έκθεσης ελέγχου), δεχόμενος αφενός την παραγραφή μέρους του
μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου και δίχως να συμπεριλαμβάνει στο φόρο εκροών, τον πλασματικό
φόρο των ενδοκοινοτικών πράξεων, με το δυσμενές για την προσφεύγουσα αποτέλεσμα να κρίνει ότι η
επιχείρηση δικαιούται επιστροφής Φ.Π.Α., όπως προσδιορίστηκε στις προσβαλλόμενες πράξεις, δεδομένου
ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ) και
ειδικότερα του άρθρου 34 αυτού. Με τον τρόπο αυτό κατέληξε στο αυθαίρετο και παράνομο συμπέρασμα
σύμφωνα με το οποίο: «α) ποσό πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ 10.069,55 ευρώ της « ΑΔ», δεδομένου ότι
δεν το αιτήθηκε η ελεγχόμενη μέχρι τις 14/3/2014, έχει παραγραφεί και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθεί
από τον κωδ. 401 «πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης φορολογικής περιόδου» της υπ. αρ /12-4-2014
υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του 1ου τριμήνου του 2014, β) «ποσό πιστωτικού υπολοίπου
ΦΠΑ 1.973,22 ευρώ της « ΑΔ», δεδομένου ότι δεν το αιτήθηκε η ελεγχόμενη μέχρι της 13/3/2016, έχει
παραγραφεί και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον κωδ. 401 «πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης
φορολογικής περιόδου» της υπ. αρ /12-3-2019 υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του 3ου μήνα του
2016». Στο άρθρο 17 παρ. 2 της 6ης κοινοτικής οδηγίας διατυπώνεται η αρχή της έκπτωσης των ποσών
που τιμολογούνται ως Φ.Π.Α. για τα αγαθά που παραδίδονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στον
υποκείμενο στο φόρο, εφόσον τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση
των φορολογουμένων πράξεων του. Το δικαίωμα προς έκπτωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
μηχανισμού ΦΠΑ και δεν μπορεί, κατ' αρχήν, να περιοριστεί (βλ. ΔΕΚ αποφάσεις C- 243/03, C-409/99, C177/99 και C- 181/99, C -62/93, κ.α.).
Άλλωστε, με την υπ' αριθ. 1031/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας έχει κριθεί ότι το δικαίωμα
εκπτώσεως αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού του Φ.Π.Α. και δεν μπορεί, κατ' αρχήν, να
περιορισθεί, αποσκοπεί δε στην πλήρη απαλλαγή του επιχειρηματία από το βάρος του οφειλομένου ή
καταβληθέντος Φ.Π.Α. στο πλαίσιο όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων του και στη διασφάλιση
πλήρους ουδετερότητας ως προς την φορολογική επιβάρυνση τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιες οι
δραστηριότητες αυτές υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Επίσης σύμφωνα με το άρθ. 30 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέπεται
το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Όπως δέχεται η νομολογία αλλά και η Κεντρική
Διεύθυνση ΦΠΑ της Α.Α.Δ.Ε. η οποία στο τεθέν έγγραφο ερώτημά της προσφεύγουσας (με αριθμ. πρωτ
/16.04.2019), της απάντησε προφορικά ότι στο φόρο των εκροών συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του φόρου
και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς διάκριση σε πλασματικό και πραγματικό φόρο εκροών.
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Ο φόρος εκροών είναι φόρος που οφείλεται από την επιχείρηση και περιλαμβάνει αδιάκριτα και τον φόρο
που αναφέρεται στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ιδιοχρησιμοποιήσεις και παραδόσεις, (άρθρο 30 του
2859/2000, και ΠΟΛ.1166/1991) και είναι επιβεβλημένη η αφαίρεση του συνόλου του φόρου των εκροών,
που επιβάρυναν την επιχείρηση, διαφορετικά υφίσταται παραβίαση της υπερνομοθετικής ισχύος διάταξης
του άρθ. 17 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Συνεπώς νομίμως εκπίπτουν και οι φόροι των εκροών που
προκύπτουν από ενδοκοινοτικές αποκτήσεις χωρίς διάκριση σε πλασματικό και πραγματικό φόρο. Ο
έλεγχος κατέληξε στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι προκειμένου να υπολογιστεί το πραγματικό ποσό του
ΦΠΑ, που θα το αιτηθεί για επιστροφή και τελικά θα το εισπράξει ο φορολογούμενος, ο υπολογισμός δεν
δύναται να πραγματοποιηθεί με πλασματικά μεγέθη (εν προκειμένω με τον πλασματικό φόρο των
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων τόσο στις εισροές όσο και στις εκροές), θεωρώντας πως αυτό εμπίπτει στην
κοινή λογική, ελλείψει ηγετικής διάταξης στο νόμο ή στη νομολογία που να αποκλείει κάτι τέτοιο. Όμως η
κρίση αυτή, δεν στηρίζεται σε υφιστάμενη κατά τον χρόνο ελέγχου διάταξη νόμου ή απόφασης ή οδηγίας,
αλλά αποτελεί απλά μία δογματική ερμηνευτική εκδοχή, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το αίσθημα δικαίου
που επικρατεί και με την άποψη της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο
έλεγχος παρανόμως δεν συμπεριέλαβε στο φόρο εκροών «τον πλασματικό φόρο των ενδοκοινοτικών
πράξεων».
Ως προς τον ανωτέρω ισχυρισμό της προσφεύγουσας περί της μη παραγραφής μέρους του συνολικού
πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που μετέφερε προς έκπτωση και συμψηφισμό για τα υπό κρίση έτη
Επειδή, στο άρθρο 23 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) 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, με τη με αριθ. ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε., σχετικά με το άρθρο 23 του Κ.Φ.Δ.
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι: « Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι εξουσίες της
Φορολογικής Διοίκησης με σκοπό τη διαπίστωση της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων εκ μέρους
του φορολογούμενου και την επαλήθευση του περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων που
υποβάλλονται σ' αυτήν σε σχέση πάντοτε με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα
όπως αυτά προκύπτουν από οποιαδήποτε βιβλία και στοιχεία. Επίσης η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίζει
το ύψος του οφειλόμενου ποσού (φόρος - πρόστιμο - τέλος - εισφορά κλπ.) που πρέπει να καταβληθεί από
το φορολογούμενο».
Επειδή, στο Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α' 248) - εφεξής και Κώδικας
ΦΠΑ - ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Στο άρθρο 1 ότι: «Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία "φόρος προστιθέμενης αξίας"
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Ο φόρος αυτός επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του Αντισυμβαλλομένου»,
στο άρθρο 2 παρ 1 ότι: « 1. Αντικείμενο του φόρου είναι α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών,
εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που
ενεργεί με αυτή την ιδιότητα,.
στο άρθρο 3 παρ 1, ότι: « 1. Στο φόρο υπόκειται: α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό
ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από
τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,...»,
στο άρθρο 11 παρ 1 ότι: « 1. Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2,
θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που
αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που
ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος - μέλος, από το οποίο αναχώρησε
η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού..», στο δε άρθρο 18 ότι: «1.Η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά
το χρόνο που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. Όταν ο
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προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η ενδοκοινοτική απόκτηση
αγαθών πραγματοποιείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή. 2.Ο φόρος γίνεται απαιτητός
από το Δημόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και
το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση.»,
στο δε άρθρο 19 παρ 1 ότι: «1. Στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και
στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει
για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το
λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή»,
στο άρθρο 35 παρ 1 ότι: «1. Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την
παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι: α) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος
στον φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο
εσωτερικό της χώρας....»
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ 1, 3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «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.
Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης
χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. 3.Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος
καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18
4. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων,
β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον
αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,
γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της
επιχείρησης,
ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα
(9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που
προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης,
μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση,
μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο, στ)....».
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 1 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ ορίζεται ότι: «Το δικαίωμα έκπτωσης
του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής
δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36, β) νόμιμο τιμολόγιο ή
άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις
αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σ' αυτόν και ο φόρος με τον οποίον επιβαρύνθηκαν, ...
3Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον
διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.».
Επειδή στο άρθρο 57 παρ. 5 του Ν. 2859/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 62 του
Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58/23-4-2010) και ισχύει για φορολογικές περιόδους έως και 31/12/2013, ορίζεται
ότι: «5. Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από
την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο
εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης αυτού ή μετά (3) τρία έτη από την ημερομηνία
εμπρόθεσμης υποβολής της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για
υποβολή εκκαθαριστικής. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων
εκπροθέσμως, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από
την ημερομηνία που οι δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως.. Ως προς τα λοιπά
θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού όπως εκάστοτε ισχύουν».
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Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 42 του ν.4174/2013 προβλέπεται ότι: «4. Η αξίωση για
επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το
δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση
από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή». Δηλαδή με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Δ. από 01-012014 η τριετής παραγραφή της αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ κατά του Δημοσίου, γίνεται πενταετής και
εξομοιώνεται με το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού
προσδιορισμού εντός πενταετίας, από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής
δήλωσης.
Περαιτέρω με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 66 (νυν 72), του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.),
ορίζεται ότι εφόσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ'
οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι
την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (31.12.2013), προβάλλεται αξίωση επιστροφής
φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του
Κώδικα. Με την ως άνω δηλαδή διάταξη, διευκρινίζεται ότι για πιστωτικό υπόλοιπο που αφορά σε
διαχειριστικές περιόδους έως και την 31/12/2013, ισχύει η τριετής παραγραφή της αξίωσης κατά του
Δημοσίου.
Επειδή με την ΠΟΛ.1282/1992 με θέμα Κοινοποίηση διατάξεων Ν.2093/1992, σχετικά με τον ΦΠΑ
1131481/7043/0014/ΠΟΛ.1282/23.12.1992), μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι: «Άρθρο 23-Δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου 4. Με τις διατάξεις της παρ. 36 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου
αντικαταστάθηκαν από 1.1.1993 οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986. Ειδικότερα:
α) Με τις διατάξεις της νέας παρ. 3, ορίζεται ότι το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου γεννάται κατά το χρόνο
που καθίσταται απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 14α του νόμου αυτού.
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών
γεννάται, και κατά συνέπεια ο υποκείμενος έχει δικαίωμα να εκπέσει το φόρο, τη στιγμή που
πραγματοποιείται η φορολογητέα πράξη της παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και της
ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών. Προκειμένου για τα εισαγόμενα αγαθά, το δικαίωμα έκπτωσης
γεννάται κατά τη θέση των αγαθών σε ανάλωση, δηλαδή κατά το χρόνο που γίνεται αποδεκτό το
παραστατικό της εισαγωγής, σύμφωνα με τις τελωνειακές διατάξεις. Συνεπώς, για τις ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις δεν θα καταβάλλεται ουσιαστικά ο φόρος που αναλογεί σ' αυτές αλλά θα οφείλεται μέχρι το
χρόνο υποβολής της προσωρινής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου, οπότε θα συμψηφίζεται
κατά κανόνα ως φόρος εισροών με ισόποσο ποσό φόρου που θα οφείλεται για τις ίδιες πράξεις στην ίδια
φορολογική περίοδο. Θα γίνεται δηλαδή απλά λογιστική και μόνο τακτοποίηση του φόρου που αναλογεί
στις πράξεις των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς στην ουσία να καταβάλλεται ο φόρος αυτός. Κατά
συνέπεια, με την παραλαβή ή αποστολή των αγαθών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από τον
προμηθευτή άλλου κράτους -μέλους, θα πιστώνεται ο λογαριασμός του φόρου προστιθέμενης αξίας και
ταυτόχρονα με την πίστωση θα γίνεται και ισόποση χρέωση του λογαριασμού ΦΠΑ. Όσον αφορά την αξία
της ενδοκοινοτικής απόκτησης, θα καταχωρείται στα βιβλία του υποκειμένου ως εισροή, σε χωριστό
λογαριασμό, το κόστος αυτής και θα λαμβάνεται ως φορολογητέα αξία της συγκεκριμένης πράξης αυτή που
προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και ως εκροή (πλασματική) σε χωριστό
λογαριασμό το ίδιο ποσό. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις λήψεις υπηρεσιών των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 12 για τις οποίες υπόχρεος στην καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των υπηρεσιών,
εφόσον βέβαια ο λήπτης έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτού. Ο φόρος της ενδοκοινοτικής
απόκτησης αγαθών εκπίπτεται όταν παρέχεται από το νόμο ολικό δικαίωμα έκπτωσης. Σε αντίθετη
περίπτωση θα γίνεται αποκλεισμός του δικαιώματος έκπτωσης ή θα γίνεται επιμερισμός του φόρου που
εκπίπτεται σε περίπτωση επιμερισμού φόρου κοινών εισροών. Η πιστοχρέωση του ΦΠΑ γίνεται σύμφωνα
με τις παραδεδεγμένες αρχές της λογιστικής......
Επειδή, με την υπ' αριθ. Γνωμ. 243/2162/1995 του Ε.Σ.Υ.Λ. με θέμα (Λογιστική του Φ.Π.Α. και
πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του Ν.1642/1986, όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει), διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι: «Οι οδηγίες του αρμόδιου
Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, προβλέπουν ως
αναγκαίες και αξίες μη πραγματικές (πλασματικές), καθώς και διαφορές μεταξύ πραγματικών και
πλασματικών αξιών. Επίσης, οι ίδιες οδηγίες προβλέπουν και πληροφορίες εξειδικευμένες σχετικά με
απαλλαγές και εξαιρέσεις του ΦΠΑ. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις διεθνώς παραδεγμένες λογιστικές
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αρχές, οι λογιστικές εγγραφές γίνονται με αξίες πραγματικές, με εξαίρεση άκρως ειδικές περιπτώσεις που
αναφέρονται ρητά. Στη γενική λογιστική είναι δυνατό να γίνονται εγγραφές με πλασματικές αξίες μόνο σε
λογαριασμούς τάξεως ή σε αντίθετους (μειωτικούς των κανονικών). Στην περίπτωση των αντίθετων
λογαριασμών με πλασματικές αξίες πρέπει οι λογαριασμοί αυτοί να αναπτύσσονται κάτω από τον ίδιο
υποχρεωτικό λογαριασμό (πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο) και να συλλειτουργούν ανά ζεύγη ώστε να
αποφεύγεται η νόθευση των πραγματικών αξιών με τις πλασματικές...
Επειδή, με την Αριθ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1197280 ΕΞ 2013 της ΓΓΔΕ, με θέμα (Προσωρινός έλεγχος για την
ικανοποίηση αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.), μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι: «1.2.Έλεγχος αν τυχόν πιστωτικό
υπόλοιπο Φ.Π.Α. μεταφέρθηκε για συμψηφισμό χωρίς να υπάρχει δικαίωμα λόγω παραγραφής του κατά τις
ισχύουσες διατάξεις. Εξετάζεται αν μετά την υποβολή σχετικής αίτησης για επιστροφή πιστωτικού
υπολοίπου, η επιχείρηση, όχι νόμιμα, συνέχισε να μεταφέρει προς συμψηφισμό και έκπτωση, στις
επόμενες περιόδους, το ποσό του οποίου ζήτησε την επιστροφή. Ελέγχεται επίσης η εφαρμογή των
διατάξεων περί παραγραφής για το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό του Φ.Π.Α».
Επειδή με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1219/1998 του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα (Συμπληρωματικές οδηγίες
για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998 "Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και
επίλυση φορολογικών διαφορών"), μεταξύ άλλων, διευκρινίστηκε ότι: «3. Σε ότι αφορά το δικαίωμα
μεταφοράς του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής,
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει σε μια φορολογική ή διαχειριστική,
κατά περίπτωση, περίοδο μπορεί να μεταφέρεται για έκπτωση κάθε φορά στο σύνολο ή κατά το μέρος που
δεν θα συμψηφίζεται, μέσα στη χρονική περίοδο της τριετούς παραγραφής και ε οποία αρχίζει από το τέλος
του έτους, εντός του οποίου υποβλήθηκε νόμιμα η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της διαχειριστικής περιόδου
που αφορά. Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι στην περίπτωση που ένα μέρος του πιστωτικού υπολοίπου δεν θα
μπορέσει να συμψηφιστεί μέσα σ' αυτή τη χρονική περίοδο, αυτό το υπόλοιπο, χωρίς να χάνει την
αυτοτέλεια του, ως προς το χρόνο που δημιουργήθηκε, θα μπορεί να επιστραφεί νόμιμα κατά τον τελευταίο
χρόνο της παραγραφής, χωρίς να ζητείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων των προηγουμένων
φορολογικών ή διαχειριστικών περιόδων. Τέλος, τονίζεται ότι το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο
προηγείται, όσον αφορά το συμψηφισμό του, με τον αντίστοιχο φόρο εκροών που προκύπτει κατά τις τρεις
(3) επόμενες διαχειριστικές περιόδους και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός φόρος
εκροών των τριών (3) επομένων διαχειριστικών περιόδων είναι μικρότερος από το πιστωτικό υπόλοιπο,
θεωρείται ότι δεν συμψηφίστηκε και, επομένως, κατά το μέρος της διαφοράς αυτής μπορεί να ζητηθεί η
επιστροφή του με αίτηση του φορολογούμενου, η οποία θα ανακόψει το χρόνο της παραγραφής. 4. Αν κατά
την ελεγκτική διαδικασία διαφοροποιείται το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ κάποιας διαχειριστικής
περιόδου, θα γίνεται άμεση αναμόρφωση του πιστωτικού υπολοίπου που μεταφέρθηκε στην επόμενη ή σε
επόμενες διαχειριστικές ή φορολογικές περιόδους.».
Επειδή, το άρθρο 1 παρ 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με
το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ορίζει ότι: «Η βασική αρχή του κοινού συστήματος του
φόρου προστιθεμένης αξίας συνίσταται στην επιβολή επί των αγαθών και των υπηρεσιών ενός γενικού
φόρου καταναλώσεως, ακριβώς αναλόγου προς την τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών, όσος και αν είναι
ο αριθμός των συναλλαγών, οι οποίες διενεργούνται κατά την πορεία της παραγωγής και της διανομής προ
του σταδίου επιβολής του φόρου. Σε κάθε συναλλαγή ο φόρος προστιθεμένης αξίας, υπολογιζόμενος επί
της τιμής του αγαθού ή της υπηρεσίας, με τον εφαρμοστέο στο αγαθό αυτό ή στην υπηρεσία αυτή
συντελεστή, είναι απαιτητός μετ' αφαίρεση του ποσού του φόρου προστιθεμένης αξίας, ο οποίος επιβάρυνε
άμεσα το κόστος των διαφόρων στοιχείων, τα οποία συνθέτουν την τιμή. Το κοινό σύστημα φόρου
προστιθεμένης αξίας εφαρμόζεται μέχρι και του σταδίου του λιανικού εμπορίου».
Το άρθρο 2, της ως άνω οδηγίας ορίζει: «1. Στον φόρο προστιθεμένης αξίας υπόκεινται: ...β) Οι εξ
επαχθούς αιτίας ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται στο έδαφος ενός κράτους
μέλους: i) από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή ή από μη υποκείμενο στον φόρο
νομικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείμενος στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και
δεν δικαιούται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται στα άρθρα 282 έως 292 ούτε
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 33 ή του άρθρου 36,»,
το άρθρο 9, της εν λόγω οδηγίας ορίζει ότι: «1. θεωρείται ως "υποκείμενος στον φόρο" οποιοσδήποτε
ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιονδήποτε τόπο, μία από τις οικονομικές δραστηριότητες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, ανεξαρτήτως του επιδιωκομένου σκοπού των αποτελεσμάτων της
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δραστηριότητας αυτής. 2.Οικονομικές δραστηριότητες, κατά την έννοια της παραγράφου 1, είναι όλες οι
δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου η του παρέχοντος υπηρεσίες, ».
το άρθρο 20, της ως άνω οδηγίας ορίζει: «Νοείται ως «ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών» η απόκτηση του
δικαιώματος να διαθέτει κάποιος, ως κύριος, κινητό ενσώματο αγαθό που αποστέλλεται ή μεταφέρεται στον
αποκτώντα από τον πωλητή ή από τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, σε
κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του
αγαθού...»,
το άρθρο 68, της ως άνω οδηγίας ορίζει: «Η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται κατά τον χρόνο
πραγματοποίησης της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών.»,
το άρθρο 69, της ως άνω οδηγίας ορίζει: «Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ο ΦΠΑ καθίσταται
απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου ή κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο
222 πρώτο εδάφιο, αν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο έως την προθεσμία αυτή.»,
το δε άρθρο 167, ορίζει: «Το δικαίωμα προς έκπτωση γεννάται κατά τον χρόνο κατά τον οποίον ο
εκπεστέος φόρος γίνεται απαιτητός.»,
στο άρθρο 168 ορίζεται ότι: «Στον βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες
των φορολογούμενων πράξεών του, ο υποκείμενος στον φόρο έχει το δικαίωμα, στο κράτος μέλος στο
οποίο πραγματοποιεί τις πράξεις του, να εκπίπτει από τον οφειλόμενο φόρο τα ακόλουθα ποσά: ..γ) τον
ΦΠΑ που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1,
στοιχείο β), σημείο i),»,
στο άρθρο 178 ορίζεται ότι: «Για να έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης, ο υποκείμενος
στον φόρο οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:... γ) για την προβλεπόμενη στο άρθρο 168
στοιχείο γ) έκπτωση, όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, να έχει συμπεριλάβει στη δήλωση
ΦΠΑ, που προβλέπεται στο άρθρο 250, όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσού του ΦΠΑ
που οφείλεται με βάση τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιεί και να κατέχει τιμολόγιο
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα τμήματα 3 έως 5 του κεφαλαίου 3 του τίτλου XI,»,
στο άρθρο 179 ορίζεται ότι: «Η έκπτωση ενεργείται από τον υποκείμενο στον φόρο με την αφαίρεση, από
το συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται για μία φορολογική περίοδο, του συνολικού ποσού του ΦΠΑ,
για τον οποίο γεννήθηκε και ασκείται, σύμφωνα με το άρθρο 178, το δικαίωμα έκπτωσης, κατά τη διάρκεια
της ίδιας περιόδου...»,
στο άρθρο 180 ορίζεται ότι: «Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος
δεν διαθέτει τιμολόγιο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 220 έως 236, να προβαίνει στην έκπτωση
που προβλέπεται στο άρθρο 168, στοιχείο γ), όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που
πραγματοποιεί.».
στο άρθρο 194 ορίζεται ότι: «1. Όταν η φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο
οφείλεται ο ΦΠΑ, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι ο υπόχρεος του φόρου είναι ο αποκτών τα
αγαθά ή ο λήπτης της παροχής υπηρεσιών. 2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους εφαρμογής της
παραγράφου 1».
Τέλος στο άρθρο 250 ορίζεται ότι: «1. Κάθε υποκείμενος στον φόρο οφείλει να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ
που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την εξακρίβωση του ποσού του φόρου που έχει
καταστεί απαιτητός και του ποσού των εκπτώσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, περιλαμβανομένου,
κατά τον βαθμό που είναι αναγκαίος για τον προσδιορισμό της βάσης επιβολής του φόρου, του συνολικού
ποσού των πράξεων των σχετικών με τον φόρο αυτό και με τις εν λόγω εκπτώσεις καθώς και του ποσού
των απαλλασσόμενων πράξεων».
Επειδή περαιτέρω στο άρθρο 183 της ως άνω οδηγίας ορίζεται ότι: «Όταν το ποσό των εκπτώσεων
υπερβαίνει τον οφειλόμενο ΦΠΑ για μία φορολογική περίοδο, τα κράτη μέλη μπορούν είτε να μεταφέρουν
την επιπλέον διαφορά στην επόμενη φορολογική περίοδο είτε να προβαίνουν στην επιστροφή της με βάση
τη διαδικασία που καθορίζουν. Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να αρνούνται την μεταφορά ή την
επιστροφή, όταν η επιπλέον διαφορά είναι αμελητέα».
Επειδή το ΔΕΕ με σειρά αποφάσεων (C-50/87, C-40/00, C-43/96, C-33/09), παρέχει την ευχέρεια στα κ- μ
να διατηρήσουν τη νομοθεσία τους περί αποκλεισμού του δικαιώματος προς έκπτωση που ίσχυε κατά τον
χρόνο ενάρξεως της ισχύος της έκτης οδηγίας ΦΠΑ.
Επειδή σύμφωνα με το διατακτικό της υπόθεσης C-538/2008 του ΔΕΚ, «1) Το άρθρο 11, παράγραφος 4,
της δεύτερης οδηγίας 67/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί εναρμονίσεως των
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νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών -Διάρθρωση και κανόνες
εφαρμογής του κοινού συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας και το άρθρο 17, παράγραφος 6, της έκτης
οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης
αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχουν την έννοια ότι δεν απαγορεύουν φορολογική ρύθμιση κράτους
μέλους η οποία αποκλείει την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας για κατηγορίες δαπανών, αφενός,
σχετικά με την παροχή «ιδιωτικού μέσου μεταφοράς», «εδεσμάτων», «ποτών», «κατοικίας»,
«επιχειρηματικών δώρων» ή «λοιπών παροχών», όπως επίσης και «την παροχή δυνατότητας
ψυχαγωγίας» στα μέλη του προσωπικού του υποκειμένου στο φόρο και, αφετέρου, σχετικά με την
προσφορά «επιχειρηματικών δώρων» ή «λοιπών παροχών».
Επειδή με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η φορολογική αρχή μη
συμπεριλαμβάνοντας στο φόρο τον πλασματικό φόρο των ενδοκοινοτικών πράξεων κατά τη διαδικασία
ελέγχου σχετικά με το δικαίωμα για μεταφορά και συμψηφισμό του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, αντιβαίνει
στο δίκαιο της Ένωσης, και ειδικότερα στις αρχές της αναλογικότητας και της φορολογικής ουδετερότητας.
Επειδή, κατά την άσκηση των εξουσιών τους, τα κ-μ οφείλουν να τηρούν τις γενικές αρχές του δικαίου που
αποτελούν τμήμα της έννομης τάξης της Ένωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ειδικότερα οι αρχές
της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας καθώς και η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης βλ., συναφώς, αποφάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 1997, C-286/94, C-340/95, C-401/95 και C47/96, Molenheide κ.λπ., Συλλογή 1997, σ. I-7281, σκέψεις 45 έως 48· της 11ης Μαΐου 2006, C-384/04,
Federation of Technological Industries κ.λπ., Συλλογή 2006, σ. I-4191, σκέψη 29, καθώς και της 14ης
Σεπτεμβρίου 2006, C-181/04 έως C- 183/04, ΕΛΜΕΚΑ, Συλλογή 2006, σ. I-8167, σκέψη 31, C-384/04, C271/06). Όσον αφορά, ειδικότερα, την αρχή της αναλογικότητας, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι, σύμφωνα με
την αρχή αυτή, τα μέτρα που τα κ-μ έχουν την ευχέρεια να λαμβάνουν κατά τα προεκτεθέντα δεν πρέπει να
βαίνουν πέραν του αναγκαίου μέτρου για την επίτευξη των σκοπών της επακριβούς εισπράξεως του φόρου
και της αποφυγής των καταστρατηγήσεων (C-188/09, σκέψη 26).
Επειδή, «σκοπός του καθεστώτος εκπτώσεων είναι η πλήρης απαλλαγή του υποκείμενου στον φόρο από
το βάρος του ΦΠΑ που οφείλει ή κατέβαλε στο πλαίσιο όλων των οικονομικών του δραστηριοτήτων. Το
κοινό σύστημα του ΦΠΑ εξασφαλίζει, συνεπώς, ουδετερότητα ως προς τη φορολογική επιβάρυνση όλων
των οικονομικών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως του σκοπού ή των αποτελεσμάτων τους υπό την
προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές υπόκεινται κατ' αρχήν, αυτές καθαυτές, στον ΦΠΑ (βλ. αποφάσεις
της 22ας Φεβρουαρίου 2001, C-408/98, Abbey National, Συλλογή 2001, σ. 1-1361, σκέψη 24, καθώς και
της 6ης Ιουλίου 2006, C-439/04 και C-440/04, Kittel και Recolta Recycling, Συλλογή 2006, σ. 1-6161,
σκέψη 48). (ΔΕΕ C-424/2012 σκέψη 31).
Επειδή, «όταν ένας υποκείμενος στον φόρο εγκατεστημένος σε κράτος μέλος παραδίδει αγαθά ή παρέχει
υπηρεσίες σε άλλον υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και όταν ο τελευταίος
είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη συναλλαγή αυτή, είναι προφανές ότι η μνεία
της τιμής άνευ φόρου στο τιμολόγιο είναι ουσιώδης για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του
συστήματος του ΦΠΑ. [...] 56. Η απαίτηση να αναφέρει ο ίδιος ο παραδίδων τα αγαθά ή ο παρέχων τις
υπηρεσίες και το ποσό του οφειλόμενου φόρου θέτει ωστόσο δύο τουλάχιστον προβλήματα. 57. Κατ'
αρχάς, τέτοια απαίτηση θα καθιστούσε, κατ' αρχήν, τον παρέχοντα τις υπηρεσίες υπόχρεο της καταβολής
του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο γ', αποτέλεσμα που θα μπορούσε να
συνεπάγεται διπλή είσπραξη του φόρου ή απλώς να καθιστά ανενεργό τον μηχανισμό αντιστροφής της
φορολογικής επιβαρύνσεως. [...] 65. [..] Ο ΦΠΑ είναι τομέας στον οποίο είναι αναγκαίο ορισμένο επίπεδο
εναρμονίσεως σε κοινοτική κλίμακα. Ενώ πολλές λεπτομέρειες έχουν πράγματι αφεθεί στην εκτίμηση των
κρατών μελών, δεν θα φαινόταν λογικό να υπάρχει ένας κοινοτικός κανόνας για την έκπτωση του
οφειλόμενου ή καταβληθέντος φόρου «στο εσωτερικό της χώρας», αφενός, και εθνικοί κανόνες για πράξεις
που αποτελούν κατ' ουσίαν διασυνοριακές συναλλαγές, αφετέρου. [...]». (ΠΡΟτΑΣΕΙΣ τΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ στην Υπόθεση C-90/02 σκέψεις 55-57, 65).
Επειδή «[...] «το σύστημα εκπτώσεως [...] παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιάμεσους κρίκους της αλυσίδας
διανομής να εκπίπτουν από τη δική τους βάση επιβολής του φόρου τα ποσά που έκαστος έχει καταβάλει
στον δικό του προμηθευτή ως ΦΠΑ επί της αντίστοιχης εμπορικής πράξεως και, με τον τρόπο αυτό, να
αποδίδει στη φορολογική αρχή το μέρος του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της τιμής που
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κατέβαλε έκαστος προς τον προμηθευτή του και της τιμής στην οποία παρέδωσε το εμπόρευμα στον
αγοραστή του». 63. Το σύστημα αυτό απηχεί τη διασφαλιζόμενη από το κοινό σύστημα ΦΠΑ αρχή της
φορολογικής ουδετερότητας όσον αφορά την επιβάρυνση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων,
ανεξαρτήτως των σκοπών ή των αποτελεσμάτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές
υπόκεινται με τη σειρά τους, κατ' αρχήν, στον ΦΠΑ. Στο εν λόγω σύστημα, το καθεστώς εκπτώσεων
αποσκοπεί στην πλήρη απαλλαγή του επιχειρηματία από το βάρος του οφειλόμενου ή καταβληθέντος
ΦΠΑ.» (Υπόθεση C-533/16 σκέψεις 62-63).
Επειδή, «κατά πάγια νομολογία, το δικαίωμα έκπτωσης που προβλέπουν τα άρθρα 167 και 168 της
οδηγίας ΦΠΑ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού του ΦΠΑ και δεν μπορεί καταρχήν να
περιορίζεται (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 8ης Μαΐου 2008, Ecotrade, C-95/07 και C-96/07,
EU:C:2008:267, σκέψη 39 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία, καθώς και 12ης Ιουλίου 2012, EMS-Bulgaria
Transport, C 284/11, EU:C:2012:458, σκέψη 44). 31. Όπως προκύπτει από το γράμμα του άρθρου 167 και
του άρθρου 179, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας ΦΠΑ, το δικαίωμα έκπτωσης ασκείται, καταρχήν, κατά τη
διάρκεια της ίδιας περιόδου με αυτήν κατά την οποία γεννήθηκε το εν λόγω δικαίωμα, δηλαδή κατά τον
χρόνο κατά τον οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός. 32. Εντούτοις, δυνάμει των άρθρων 180 και 182 της
ίδιας οδηγίας, μπορεί να επιτραπεί στον υποκείμενο στον φόρο να προβεί στην έκπτωση, ακόμα και αν δεν
έχει ασκήσει το δικαίωμά του κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία γεννήθηκε το δικαίωμα αυτό, με
την επιφύλαξη της τήρησης ορισμένων όρων και προϋποθέσεων που καθορίζουν οι εθνικές νομοθεσίες
(απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, EU:C:2012:458, σκέψη 46 και εκεί
παρατιθέμενη νομολογία).» (υπόθεση C-332/15 σκέψεις 30-32).
Επειδή «σκοπός του προβλεπόμενου συστήματος εκπτώσεων αυτού είναι η πλήρης απαλλαγή του
υποκείμενου στον φόρο προσώπου από το βάρος του ΦΠΑ που οφείλει ή κατέβαλε στο πλαίσιο όλων των
οικονομικών του δραστηριοτήτων. Το κοινό σύστημα του ΦΠΑ εξασφαλίζει, συνεπώς, ουδετερότητα ως
προς τη φορολογική επιβάρυνση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως του σκοπού ή των
αποτελεσμάτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές υπόκεινται και αυτές στον ΦΠΑ
(αποφάσεις T0th, EU:C:2012:549, σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία, και Fatorie, C-424/12,
EU:C:2014:50, σκέψη 31 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 33 Όσον αφορά τις φορολογητέες
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, υπενθυμίζεται, πρώτον, ότι, κατ' εφαρμογή του συστήματος της
αντιστροφής της επιβάρυνσης που θεσπίστηκε με το άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο δ', της έκτης
οδηγίας, δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή ΦΠΑ μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή του αγαθού,
καθόσον ο αγοραστής οφείλει, για την απόκτηση αυτή, τον ΦΠΑ επί των εισροών, ενώ παράλληλα έχει
καταρχήν τη δυνατότητα να εκπέσει τον ίδιο αυτό φόρο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν οφείλεται κανένα
ποσό στις φορολογικές αρχές. 38. Τρίτον, από τη σκέψη 63 της απόφασης Ecotrade (EU:C:2008:267) και
τη μεταγενέστερη νομολογία του Δικαστηρίου (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις Uszodaepito, C-392/09,
EU:C:2010:569, σκέψη 39, Nidera Handelscompagnie, C-385/09, EU:C:2010:627, σκέψη 42, EMSBulgaria Transport, C-284/11, EU:C:2012:458, σκέψη 62, και Fatorie, EU:C:2014:50, σκέψη 35) προκύπτει
ότι, στο πλαίσιο του συστήματος της αντιστροφής της επιβάρυνσης, η θεμελιώδης αρχή της ουδετερότητας
του ΦΠΑ απαιτεί την έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών, εφόσον πληρούνται οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις, ακόμη και αν το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο έχει παραλείψει να εκπληρώσει
ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις. 43. Όσον αφορά τις φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, οι
ουσιαστικές προϋποθέσεις είναι, όπως προκύπτει από το άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της έκτης
οδηγίας, να έχουν πραγματοποιηθεί οι αποκτήσεις αυτές από πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο, το
πρόσωπο αυτό να είναι επίσης ο οφειλέτης του ΦΠΑ που επιβάλλεται για τις αποκτήσεις αυτές και να
χρησιμοποιούνται τα επίμαχα αγαθά για τις ανάγκες των φορολογητέων πράξεών του.» (Υπόθεση C590/13 σκέψεις 32-33, 38, 43).
Επειδή «κατά πάγια νομολογία, το δικαίωμα των υποκειμένων στον φόρο να εκπίπτουν από τον
οφειλόμενο ΦΠΑ τον ΦΠΑ ο οποίος οφείλεται ή αποδόθηκε σε σχέση με τα αγαθά που απέκτησαν ή τις
υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν συνιστά θεμελιώδη αρχή του κοινού συστήματος ΦΠΑ που έχει
καθιερώσει ο νομοθέτης της Ένωσης (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 25ης Οκτωβρίου 2001, C-78/00,
Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 2001, σ. I-8195, σκέψη 28· της 10ης Ιουλίου 2008, C-25/07, Sosnowska,
Συλλογή 2008, σ. I-5129, σκέψη 14, καθώς και της 21ης Ιουνίου 2012, C-80/11 και C-142/11, Mahageben
και David, σκέψη 37). 24. Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει το Δικαστήριο, το δικαίωμα προς έκπτωση το
οποίο προβλέπεται στα άρθρα 167 επ. της οδηγίας 2006/112 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
μηχανισμού του ΦΠΑ και δεν μπορεί, καταρχήν, να περιορίζεται.
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Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται πάραυτα για το σύνολο των φόρων που έχουν επιβληθεί στις
πράξεις εισροών (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 21ης Μαρτίου 2000, C-110/98 έως C-147/98,
Gabalfrisa κ.λπ., Συλλογή 2000, σ. I-1577, σκέψη 43· Kittel και Recolta Recycling, προπαρατεθείσα, σκέψη
47, καθώς και Mahageben και David, προπαρατεθείσα, σκέψη 38). 25. Σκοπός του συστήματος των
εκπτώσεων είναι να απαλλαγεί πλήρως ο επιχειρηματίας από την επιβάρυνση του ΦΠΑ που οφείλεται ή
αποδίδεται στο πλαίσιο του συνόλου των οικονομικών του δραστηριοτήτων. Το κοινό σύστημα του ΦΠΑ
εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό την ουδετερότητα ως προς τη φορολογική επιβάρυνση όλων των
οικονομικών δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως του σκοπού ή των αποτελεσμάτων τους, υπό την προϋπόθεση
ότι οι δραστηριότητες αυτές υπόκεινται καταρχήν στον ΦΠΑ (βλ., ιδίως, αποφάσεις Gabalfrisa κ.λπ.,
προπαρατεθείσα, σκέψη 44· της 21ης Φεβρουαρίου 2006, C-255/02, Halifax κ.λπ., Συλλογή 2006, σ. I1609, σκέψη 78, καθώς και Mahageben και David, προπαρατεθείσα, σκέψη 39). 26. Όσον αφορά τις
ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη γένεση του δικαιώματος προς έκπτωση, από το άρθρο
168, στοιχείο α', της οδηγίας 2006/112 προκύπτει ότι τα αγαθά ή υπηρεσίες που προβάλλονται προς
θεμελίωση του δικαιώματος αυτού πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκ των υστέρων από τον υποκείμενο στον
φόρο για τις ανάγκες των δικών του φορολογητέων πράξεων και, σε επίπεδο εισροών, τα εν λόγω αγαθά ή
υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από άλλον υποκείμενο στον φόρο.» (Υπόθεση C-324/11 σκέψεις 23-26).
Επειδή, «συναφώς πρέπει να υπομνησθεί ότι η διακριτική ευχέρεια την οποία διαθέτουν τα κράτη μέλη,
όπως προκύπτει από το ίδιο το άρθρο 183 της οδηγίας 2006/112, κατά τον καθορισμό της διαδικασίας
επιστροφής της επιπλέον διαφοράς ΦΠΑ δεν σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή δεν υπόκειται σε κανένα
έλεγχο από την άποψη του δικαίου της Ένωσης (βλ., επ' αυτού, απόφαση της 28ης Ιουλίου 2011, C274/10, Δπιτροπή κατά Ουγγαρίας, Συλλογή 2011, σ. Ι-7289, σκέψεις 39 και 40 και εκεί παρατιθέμενη
νομολογία). 24. Η εν λόγω διαδικασία δεν πρέπει να θίγει την αρχή της ουδετερότητας του φόρου,
υποχρεώνοντας τον υποκείμενο στον φόρο να επωμισθεί, εν όλω ή εν μέρει, τη σχετική επιβάρυνση με τον
ΦΠΑ. Ειδικότερα, η διαδικασία αυτή πρέπει να παρέχει στον υποκείμενο στον φόρο τη δυνατότητα να
εισπράξει, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ολόκληρη την απαίτηση που προκύπτει από τη διαφορά ΦΠΑ, [...]
και ότι, εν πάση περιπτώσει, η θεσπιζόμενη διαδικασία επιστροφής δεν πρέπει να συνεπάγεται κανένα
χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον υποκείμενο στον φόρο (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 25ης
Οκτωβρίου 2001, C-78/00, Δπιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 2001, σ. I-8195, σκέψεις 33 και 34· της 10ης
Ιουλίου 2008, C-25/07, Sosnowska, Συλλογή 2008, σ. I-5129, σκέψη 17· της 12ης Μαΐου 2011, C-107/10,
Enel Maritsa Iztok 3, Συλλογή 2011, σ. Ι-3873, σκέψη 33, και Δπιτροπή κατά Ουγγαρίας, προπαρατεθείσα,
σκέψη 45). 25. Βεβαίως, η μεταφορά της επιστροφής της επιπλέον διαφοράς ΦΠΑ σε πλείονες
φορολογικές περιόδους που ακολουθούν την περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκε η επίμαχη διαφορά
δεν αντιβαίνει κατ' ανάγκη στο άρθρο 183, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2006/112 (βλ., επ' αυτού,
προπαρατεθείσες αποφάσεις Enel Maritsa Iztok 3, σκέψη 49, και Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, σκέψη 55)».
(Υπόθεση C-525/11 σκέψεις 23-26).
Επειδή, το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών ασκείται πάραυτα για το σύνολο των φόρων που έχουν
επιβληθεί στις πράξεις εισροών, συνιστά θεμελιώδη αρχή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
μηχανισμού του ΦΠΑ που καθιέρωσε ο κοινοτικός νομοθέτης και δε μπορεί, καταρχήν, να περιορίζεται,
δεδομένου ότι ο σκοπός του νομοθέτη με την καθιέρωση του συστήματος των εκπτώσεων είναι να
απαλλάξει τον επιτηδευματία από την επιβάρυνση του ΦΠΑ στο πλαίσιο των οικονομικών του
δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας την πλήρη ουδετερότητα ως προς τη φορολογική επιβάρυνση, με την
προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο ΦΠΑ.
Επειδή οι διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά ή την επιστροφή του ΦΠΑ αντανακλούν τα όσα ορίζει το άρθρο
183 της οδηγίας 2006/112. Η ερμηνεία του ως άνω άρθρου πρέπει να συνάδει με τα άρθρα της οδηγίας
που παρέχουν το δικαίωμα προς έκπτωση, καθόσον η οδηγία 2006/112 αποτελεί τον βασικό κανόνα κάθε
ρυθμίσεως περί τον ΦΠΑ. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν, καταρχάς, υπόψη τα άρθρα της οδηγίας 2006/112
σχετικά με το δικαίωμα προς έκπτωση (ιδίως, τα άρθρα της 167 και 168). Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει
να παραβλέπονται οι αρχές της αναλογικότητας και της φορολογικής ουδετερότητας του ΦΠΑ.
Η προκύπτουσα διαφορά με τη μορφή πιστωτικού υπόλοιπου και κατ' επέκταση η μεταφορά του πρέπει,
επομένως, να κριθεί μέσω των κανόνων που διέπουν το δικαίωμα προς έκπτωση, το οποίο αποτελεί τη
βάση της τυχόν μεταφοράς ή επιστροφής του ΦΠΑ. Η μεταφορά ή αντίστοιχα η επιστροφή του ΦΠΑ
συνιστά το εργαλείο μέσω του οποίου ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη μεταφορά ή επιστρέφει αντίστοιχα
στους υποκείμενους στο φόρο το επιπλέον ποσό της διαφοράς του ΦΠΑ επί των εισροών που έχουν
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καταβάλει για αγαθά και υπηρεσίες που τους παραδόθηκαν ή τους παρασχέθηκαν στο κράτος μέλος αυτό
από άλλους υποκείμενους στον φόρο.
Επειδή «πράγματι, από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι ορισμένοι ειδικοί κανόνες τους
οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη όταν ασκείται το δικαίωμα επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου
ΦΠΑ απορρέουν από το άρθρο 183 της οδηγίας περί ΦΠΑ, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα του πλαισίου στο
οποίο εντάσσεται και των γενικών αρχών που διέπουν τον τομέα του ΦΠΑ (βλ. απόφαση της 24ης
Οκτωβρίου 2013, Rafinaria Steaua Romana, C-431/12, EU:C:2013:686, σκέψη 21 και εκεί παρατιθέμενη
νομολογία). 20. Έτσι, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η διαδικασία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου
ΦΠΑ την οποία προβλέπουν τα κράτη μέλη δεν πρέπει να θίγει την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας,
υποχρεώνοντας τον υποκείμενο στον φόρο να επωμισθεί, εν όλω ή εν μέρει, τον φόρο αυτόν. Ειδικότερα, η
διαδικασία επιστροφής πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο να εισπράξει, υπό τις
κατάλληλες συνθήκες, ολόκληρη την απαίτηση που προκύπτει από το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, πράγμα
που σημαίνει ότι η επιστροφή πρέπει να γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας και ότι, εν πάση περιπτώσει, η
θεσπιζόμενη διαδικασία επιστροφής δεν πρέπει να συνεπάγεται κανένα χρηματοοικονομικό κίνδυνο για τον
υποκείμενο στον φόρο (αποφάσεις της 12ης Μαΐου 2011, Enel Maritsa Iztok 3, C-107/10, EU:C:2011:298,
σκέψη 33, και της 28ης Ιουλίου 2011, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, C-274/10, EU:C:2011:530, σκέψη 45,
καθώς και διάταξη της 17ης Ιουλίου 2014, Delphi Hungary Aut0alkatresz Gyart0, C-654/13, μη
δημοσιευθείσα, EU:C:2014:2127, σκέψη 31)». (Υπόθεση C-254/16 σκέψεις 19-20).
Επειδή περαιτέρω, «.... η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης χωρίς χρονικό περιορισμό θα
αντέβαινε στην αρχή της ασφάλειας δικαίου η οποία επιτάσσει να μην υπόκειται επ' αόριστον σε
αμφισβήτηση η φορολογική κατάσταση του υποκειμένου στον φόρο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του έναντι της φορολογικής αρχής (αποφάσεις της 8ης Μαΐου 2008, Ecotrade, C-95/07 και C96/07, EU:C:2008:267, σκέψη 44, καθώς και της 12ης Ιουλίου 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11,
EU:C:2012:458, σκέψη 48). 34 Υπό την έννοια αυτή, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης, η αποκλειστική προθεσμία της οποίας η
παρέλευση συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος προς έκπτωση, ως κύρωση κατά όσων
υποκείμενων στον φόρο δεν είναι αρκούντως επιμελείς και έχουν παραλείψει να ζητήσουν την έκπτωση του
ΦΠΑ επί των εισροών, δεν μπορεί να θεωρείται ασυμβίβαστη με το καθεστώς που θεσπίζει η οδηγία ΦΠΑ,
εφόσον η προθεσμία αυτή, αφενός, εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο τόσο στα δικαιώματα που στηρίζονται
στο εσωτερικό δίκαιο στον φορολογικό τομέα όσο και στα αντίστοιχα δικαιώματα που στηρίζονται στο
δίκαιο της Ένωσης (αρχή της ισοδυναμίας) και, αφετέρου, δεν καθιστά στην πράξη αδύνατη ή εξαιρετικά
δυσχερή την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση (αρχή της αποτελεσματικότητας) (αποφάσεις της 8ης
Μαΐου 2008, Ecotrade, C-95/07 και C-96/07, EU:C:2008:267, σκέψη 46 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία,
καθώς και της 12ης Ιουλίου 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, EU:C:2012:458, σκέψη 49). 35 Εν
προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής δεν προκύπτει αν, στην υπόθεση της κύριας δίκης,
εφαρμόζεται ή όχι ο μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης. Τούτο ωστόσο είναι άνευ σημασίας για την
απάντηση στο πρώτο από τα υποβληθέντα ερωτήματα, δεδομένου ότι οι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ οι
οποίες υπενθυμίζονται με τις σκέψεις 31 και 32 της παρούσας απόφασης δεν ορίζουν, όσον αφορά την
αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση την οποία δύνανται να
προβλέπουν τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των
περιπτώσεων όπου έχει εφαρμογή ο μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης και περιπτώσεων όπου
τούτο δεν ισχύει. 38 Όσον αφορά την αρχή της αποτελεσματικότητας, το Δικαστήριο έχει επίσης
διαπιστώσει ότι μια διετής αποκλειστική προθεσμία, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη την οποία προβλέπει
το άρθρο 19, παράγραφος 1, του διατάγματος 633, δεν μπορεί αφ' εαυτής να καθιστά στην πράξη αδύνατη
ή εξαιρετικά δυσχερή την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση, δεδομένου ότι το άρθρο 167 και το
άρθρο 179, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας ΦΠΑ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποχρεώνουν τον υποκείμενο
στον φόρο να ασκεί το δικαίωμα προς έκπτωση κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου με αυτήν κατά την
οποία γεννήθηκε το εν λόγω δικαίωμα (βλ., συναφώς, απόφαση της 8ης Μαΐου 2008, Ecotrade, C795/07
και C?96/07, EU:C:2008:267, σκέψη 48). (ΔΕΕ C-332/2015 σκέψεις 33, 34,35 και 38).
Το ως άνω σκεπτικό ακολουθείται και στην υπόθεση C-533/2016 του ΔΕΕ, όπου, μεταξύ άλλων
διευκρινίζεται ότι: « .. η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ χωρίς χρονικό
περιορισμό θα αντέβαινε στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία επιτάσσει να μην μπορεί επ' αόριστον
να τίθεται εν αμφιβόλω η φορολογική κατάσταση του υποκειμένου στον φόρο ως προς τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις του έναντι της φορολογικής αρχής (απόφαση της 28ης Ιουλίου 2016, Astone, C-332/15,
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EU:C:2016:614, σκέψη 33 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 47 Έτσι, το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι η
αποσβεστική προθεσμία της οποίας η παρέλευση συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης του
ΦΠΑ, ως κύρωση κατά του υποκειμένου στον φόρο που δεν είναι αρκούντως επιμελής και έχει παραλείψει
να ζητήσει την έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών, δεν μπορεί να θεωρείται ασυμβίβαστη με το καθεστώς
που θεσπίζει η οδηγία 2006/112, εφόσον η προθεσμία αυτή, αφενός, εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο τόσο
στα φορολογικά δικαιώματα που στηρίζονται στο εσωτερικό δίκαιο όσο και στα αντίστοιχα δικαιώματα που
στηρίζονται στο δίκαιο της Ένωσης (αρχή της ισοδυναμίας) και, αφετέρου, δεν καθιστά στην πράξη
αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ (αρχή της
αποτελεσματικότητας) (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 28ης Ιουλίου 2016, Astone, C-332/15,
EU:C:2016:614, σκέψεις 34 και 35 καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία)». (ΔΕΕ C-533/16 σκέψεις 46
και 47).
Επειδή περαιτέρω, σύμφωνα με το διατακτικό της υπόθεσης C-332/2015, «τα άρθρα 167, 168, 178, το
άρθρο 179, πρώτο εδάφιο, και τα άρθρα 180 και 182 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι δεν
αντιτίθενται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει αποκλειστική προθεσμία, όπως η επίμαχη
στη διαφορά της κύριας δίκης, για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι
αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, [...]».
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) « 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 υπόςη της η Φορολογική Διοίκηση για τον
προσδιορισμό του φόρου. ......
Επειδή, στο άρθρο 34 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: « Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, μετά
από έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου
ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο
προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4174/2013: «1 Οι διατάξεις του Κώδικα και ιδίως αυτές που
αφορούν το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου την παραγραφή και την είσπραξη, εφαρμόζονται
αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων 3. Η πράξη επιβολής
προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία».
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, 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,
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, 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
έκδοσή 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 ευχέρειας (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.
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Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 25 ΚΔΔιαδ και 63 παρ. 3 ΚΔΔ με την ενδικοφανή προσφυγή
διενεργείται έλεγχος νομιμότητας και σκοπιμότητας της πράξης. Έτσι, δεν δύναται να νοηθεί ενδικοφανής
προσφυγή χωρίς ο έλεγχος να καταλαμβάνει και την κατ' ουσίαν επανεξέταση της υπόθεσης.
Ιδιαιτέρως στις φορολογικές διαφορές, οι οποίες συγκαταλέγονται στις διοικητικές διαφορές ουσίας, όσον
αφορά στον τύπο της αιτιολογίας, σύμφωνα με τη νομολογία, μόνον η πλήρης αοριστία της έκθεσης
ελέγχου, εξομοιώνεται με παντελή έλλειψη αιτιολογίας, που αντιστοιχεί σε παράβαση ουσιώδους τύπου της
διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην ακύρωση της πράξης και την αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για
επανάληψη της διαδικασίας. Αντιθέτως, οι επιμέρους ελλείψεις της αιτιολογίας δεν αποτελούν ουσιώδη
τύπο και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ακύρωση της πράξης και επανάληψη της διαδικασίας, καθώς τα
διοικητικά δικαστήρια ως δικαστήρια ουσίας δεν δύνανται να ακυρώσουν διοικητική πράξη για λόγους
αναγόμενους στη νομιμότητα ή την επάρκεια της αιτιολογίας, αλλά οφείλουν να ερευνήσουν τα ίδια αν
συντρέχουν οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις για την έκδοσή της και να δεχθούν ή να
απορρίψουν εν όλω ή εν μέρει τελικά κατά τη δική τους ουσιαστική κρίση την προσφυγή (ΣτΕ 1542/2016
, ΣτΕ 4596/2012, ΣτΕ 190/2005, ΣτΕ 2170/2003, ΣτΕ 190/2005, ΣτΕ 189/2005).
Επειδή η αιτιολογία, όταν προβλέπεται από το νόμο, συνιστά εσωτερικό ουσιώδη τύπο της διοικητικής
πράξης, η παράλειψή της δε, προκαλεί τη νομική πλημμέλεια της πράξης.
Επειδή τόσο στο άρθρο 17 παρ 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας όσο και στο άρθρο 64 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση των διοικητικών οργάνων να αιτιολογούν τις
ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδουν.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «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».
Επειδή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ, το πιστωτικό
υπόλοιπο που προκύπτει σε μια φορολογική περίοδο, μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη φορολογική
περίοδο μέσα στην περίοδο της τριετούς (έως και το έτος 2013), ή πενταετούς (από το έτος 2014 και μετά)
αντίστοιχα, παραγραφής. Το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο προηγείται όσον αφορά το συμψηφισμό
του με τον αντίστοιχο φόρο εκροών που προκύπτει κατά τις τρεις (3) επόμενες διαχειριστικές περιόδους ή
στα πέντε (5) επόμενα έτη. Δυνατότητα επιστροφής υφίσταται όταν ο συνολικός φόρος εκροών των
επόμενων ετών είναι μικρότερος από το πιστωτικό υπόλοιπο και για το μέρος της διαφοράς μπορεί να
ζητηθεί η επιστροφή του με αίτηση του φορολογουμένου η οποία θα ανακόψει το χρόνο της παραγραφής.
Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στοιχεία του φακέλου μεταξύ των οποίων και
η από 28/06/2019 έκθεση μερικού ελέγχου ΦΠΑ, της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης προκύπτουν τα ακόλουθα: Η
προσφεύγουσα εταιρεία κατά τη φορολογική περίοδο 01/01/2013-23/11/2015 τηρούσε απλογραφικά βιβλία
και κατά τη φορολογική περίοδο 24/11/2015-28/12/2016 τηρούσε διπλογραφικά βιβλία κατά Ε.Λ.Π. και είχε,
ως αντικείμενα εργασιών, την κατασκευή ενδυμάτων από γούνα και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο
γουναρικών και σκοπό, σύμφωνα με το αριθ /05-11-2015 τροποποιητικό καταστατικό έγγραφο, την αγορά
α' υλών γούνας και δερμάτων, την επεξεργασία μεταποίηση και την εμπορία αυτών, την αντιπροσωπεία
ξένων οίκων, τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις και εξαγωγές καθώς και οποιαδήποτε σχετική
εργασία με τη γουνοποιία και το εμπόριο γούνας.
Σύμφωνα δε με την ως άνω έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, για την προσφεύγουσα επιχείρηση,
διαπιστώθηκαν τα εξής:
Η προσφεύγουσα στην τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υπέβαλε, κατά την 28/12/2016 μετέφερε
προς έκπτωση και συμψηφισμό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ ύψους 42.551,06 €, το οποίο άρχισε να
σχηματίζεται, βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων, από το 2ο τρίμηνο του 2005. Ο έλεγχος, προκειμένου
να ελέγξει αν το ως άνω πιστωτικό υπόλοιπο που σχηματίστηκε, νόμιμα μεταφέρονταν προς έκπτωση και
συμψηφισμό και δεν είχε υποπέσει σε παραγραφή, συνέταξε Πίνακα υπολογισμού παραγραφής πιστωτικού
υπόλοιπου ΦΠΑ στον οποίο δε συμπεριέλαβε τον φόρο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (χρεοπίστωση
του ΦΠΑ). Σημειώνεται δε, ότι για το έτος 2006, βάσει της υποβληθείσας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ του
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οικείου έτους, δεν προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, που να μεταφέρεται στο επόμενο έτος προς
έκπτωση. Περαιτέρω, από τις υποβληθείσες εκκαθαριστικές και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 20072016, προέκυψαν, ως προς τις φορολογητέες εκροές, εισροές, το προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο και το
μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο προηγουμένων ετών της προσφεύγουσας, τα ακόλουθα:
ΕΤΗ
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ
93.244,85
1.229,41
1.902,01
98.809,96
166.243,71
139.135,71
67.648,73
9.645,55
-

ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ
93.858,28
1.008,68
11.987,30
98.139,32
169.433,19
152.233,25
68.857,31
10.069,74
482,51

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΠΑ
ΕΙΣΡΟΩΝ
ΕΚΡΟΩΝ
613,43
-220,73
10.085,29
-670,64
3.189,48
13.097,54
1.208,58
424,19
482,51

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ ΓΙΑ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
61,77
1.878,36
2.491,79
2.491,79
2.271,06
2.271,06
12.356,35
12.356,36
11.685,72
11.685,73
14.875,21
14.875,21
27.972,75
27.972,75
29.181,33
29.181,33
29.605,52*
41.467,31*
41.949,82

* Σημειώνεται ότι το γεγονός ότι κατά την 31/12/2015 προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ για έκπτωση
ύψους 29.605,52 €, ενώ στο επόμενο έτος 2016 το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ προηγούμενης φορολογικής
περιόδου ανέρχεται στο ποσό των 41.467,31 € οφείλεται στη διαδικασία της διάσπασης (σε δύο τμήματα)
της προσφεύγουσας και της εταιρίας με την επωνυμία « » και στη συνέχεια της απορρόφησης αυτών των
τμημάτων από τις εταιρείες με την επωνυμία « » και « ΑΕ». Συνέπεια αυτού είναι το συνολικό πιστωτικό
υπόλοιπο ΦΠΑ που είχαν κατά την 01/01/2016 (ημερομηνία έναρξης της διάσπασης και απορρόφησης) οι
εταιρείες « ΑΕ» (προσφεύγουσα) και « » ποσού 82.934,62 € (29.605,52 + 53.329,10), όπως διαμορφώθηκε
κατόπιν ελέγχου, να χωριστεί σε δύο ίσα μέρη, ήτοι ποσό ύψους 41.467,31 € για έκαστη εταιρία.
Περαιτέρω, στην προσφεύγουσα δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών της
παρ. 4 περ δ' και ε' του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000, συνολικού ποσού φόρου ύψους 414,95 € (161,74 για
το έτος 2013, 219,65 για το έτος 2014 και 33,56 για το έτος 2015).
Βάσει των ανωτέρω, το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που δικαιούται να μεταφέρει ανά έτος κατά τα οριζόμενα
στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 και της παρ 5 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000, σε συνδυασμό με
την Αριθ. Πρωτ. ΔΕΛ Α 1197280 ΕΞ 2013 και λαμβάνοντας υπόψη ότι συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα
με το φόρο εκροών, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1η Τριετία Πιστωτικό Υπόλοιπο ΦΠΑ κατά την 31/12/2007 =61,77 €
ΦΠΑ εκροών 2008
93.244,85
ΦΠΑ εκροών 2009
1.229,41
ΦΠΑ εκροών 2010
1.902,01
Σύνολο ΦΠΑ εκροών 96.376,27 - 61,77 (Π.Υ.)= 96.314,50€ = ΦΠΑ εκροών που δε συμψηφίστηκε. Δεν
προκύπτει παραγραφή
2η Τριετία Πιστωτικό Υπόλοιπο ΦΠΑ κατά την 31/12/2008
ΦΠΑ εισροών 2008
-Υπόλοιπο ΦΠΑ εκροών για συμψηφισμό
-ΦΠΑ εκροών 2011
Υπόλοιπο για συμψηφισμό = - 101.266,18 € = ΦΠΑ εκροών που δε
συμψηφίστηκε. Δεν προκύπτει παραγραφή

93.858,28
-96.314,50
-98.809,96

3η Τριετία Πιστωτικό Υπόλοιπο ΦΠΑ κατά την 31/12/2009
ΦΠΑ εισροών 2009
1.008,66
--Υπόλοιπο ΦΠΑ εκροών για συμψηφισμό
-101.266,18
-ΦΠΑ εκροών 2012
-166.243,71
Υπόλοιπο για συμψηφισμό = - 266.501,23 € = ΦΠΑ εκροών που δε συμψηφίστηκε. Δεν προκύπτει
παραγραφή
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4η Τριετία Πιστωτικό Υπόλοιπο ΦΠΑ κατά την 31/12/2010
ΦΠΑ εισροών 2010
--Υπόλοιπο ΦΠΑ εκροών για συμψηφισμό
-ΦΠΑ εκροών 2013
Υπόλοιπο για συμψηφισμό = - 393.649,64 € = ΦΠΑ εκροών που δε
συμψηφίστηκε. Δεν προκύπτει παραγραφή
5η Τριετία Πιστωτικό Υπόλοιπο ΦΠΑ κατά την 31/12/2011
ΦΠΑ εισροών 2011
--Υπόλοιπο ΦΠΑ εκροών για συμψηφισμό
-ΦΠΑ εκροών 2014
Υπόλοιπο για συμψηφισμό = - 363.159,05 € = ΦΠΑ εκροών που δε
συμψηφίστηκε. Δεν προκύπτει παραγραφή
6η Τριετία Πιστωτικό Υπόλοιπο ΦΠΑ κατά την 31/12/2012
ΦΠΑ εισροών 2012
--Υπόλοιπο ΦΠΑ εκροών για συμψηφισμό
-ΦΠΑ εκροών 2015
Υπόλοιπο για συμψηφισμό = - 203.371,41 € = ΦΠΑ εκροών που δε
συμψηφίστηκε. Δεν προκύπτει παραγραφή
7η Τριετία Πιστωτικό Υπόλοιπο ΦΠΑ κατά την 31/12/2013
ΦΠΑ εισροών 2013
--Υπόλοιπο ΦΠΑ εκροών για συμψηφισμό
-ΦΠΑ εκροών 2016
Υπόλοιπο για συμψηφισμό = - 51.138,16 € = ΦΠΑ εκροών που δε συμψηφίστηκε.

11.987,30
-266.501,23
-139.135,71

98.139,32
-393.649,64
-67.648,73

169.433,19
-363.159,05
-9.645,55

152.233,25
-203.371,41
0,00

Σε κάθε περίπτωση και δεδομένου ότι το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της προσφεύγουσας
κατά την 31/12/2013, ύψους 27.972,75 €, προηγείται κατά τον συμψηφισμό του με το φόρο εκροών πού
προκύπτει κατά τα τρία επόμενα φορολογικά έτη, (2014, 2015 και 2016) που ανέρχεται σε ποσό ύψους
77.294,28 € (67.648,73 € για το 2014 +9.645,55 € για το 2015), θεωρείται ότι συμψηφίζεται εντός της
επόμενης τριετίας, εντός της οποίας υφίσταται το δικαίωμα της για έκπτωση και συμψηφισμό.
Ακολούθως, για το πιστωτικό υπόλοιπο των ετών 2014 και μετά ισχύει η πενταετής παραγραφή κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 42 του ν.4174/2013 και η αξίωση προς μεταφορά ή
επιστροφή ως προς το πιστωτικό υπόλοιπο που σχηματίστηκε εντός του 2014 (31/12/2014), παραγράφεται
το 2019.
Βάσει των προεκτεθέντων, ποσό πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ύψους 10.069,55 €, ποσό πιστωτικού
υπολοίπου ΦΠΑ ύψους 1.973,22 € και ποσό πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ύψους 13.581,28 €, που
αφορούν στα έτη 2010, 2012 και 2013 αντίστοιχα, δεν παραγράφηκαν, καθώς συμψηφίστηκαν με
αντίστοιχο φόρο εκροών εντός της τριετίας που προέκυψαν, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 32 του Ν. 2859/2000 και συνεπώς δε τίθεται θέμα παραγραφής των εν λόγω ποσών.
Περαιτέρω, αναγνωρίζεται στην απορροφώσα εταιρία με την επωνυμία « », το δικαίωμα μεταφοράς και
συμψηφισμού ποσού πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ύψους 6.790,64 € (13.581,28/2), το οποίο προέρχεται
από μεταφορά και συμψηφισμό από την προσφεύγουσα εταιρία η οποία απορροφήθηκε και το οποίο
αιτήθηκε προς επιστροφή με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Αυγούστου του 2018.
Επειδή το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της
προσφεύγουσας (μέσω της χρεοπίστωσης του ΦΠΑ), ερείδεται στο πραγματικό γεγονός της διαπίστωσης
της πραγματοποίησης τους, για τις οποίες (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) ρητά προβλέπεται στο άρθρο 168
περ γ' της Οδηγίας ότι στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων, ο
υποκείμενος στο φόρο στο κράτος- μέλος που πραγματοποιεί τις πράξεις του, δικαιούται να εκπίπτει το
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ΦΠΑ που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1,
στοιχείο β), σημείο i).
Τα ως άνω ενσωματώθηκαν και στην ελληνική νομοθεσία, καθώς η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης των
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων προβλέπεται ρητά στο άρθρο 32 παρ 3 συνδυαστικά με τα άρθρα 18, 19 παρ
1 και 30 παρ 1 και 3 του Ν. 2859/2000 (ΚΦΠΑ).
Περαιτέρω, στα πλαίσια του διενεργηθέντος ελέγχου, ορθά δεν αναγνωρίστηκε στην προσφεύγουσα: α) Το
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δαπανών της περ ε' της παρ 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000 ποσού
38,94 €, 59,82 €, 40,74 € και 22,74 €, για το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του έτους 2013 αντίστοιχα, β) το
δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δαπανών των περ δ' και ε' της παρ 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000
ποσού 29,90 €, 25,27 €, 69,43 € και 95,05 €, για το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του έτους 2014 αντίστοιχα και
γ) το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δαπανών της περ ε' της παρ 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000 ποσού
33,56 €, για τον 1ο τρίμηνο του έτους 2015 και της επιβλήθηκαν τα πρόστιμα της παρ 1 του άρθρου 4 του
Ν. 2523/1997 για το έτος 2013 και του άρθρου 54 της παρ. 1α του ν. 4174/2013 για τα έτη 2014 και 2015,
λόγω υποβολής ανακριβών περιοδικών δηλώσεων, από τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για
καταβολή.
Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί του ότι το μεταφερόμενο πιστωτικό
υπόλοιπο ΦΠΑ προς έκπτωση και συμψηφισμό για τα υπό κρίση έτη δεν υπέπεσε σε παραγραφή, κατά το
μέρος που δεν αφορά τις δαπάνες της παρ 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000, γίνεται αποδεκτός, ενώ σε
ότι αφορά την επιβολή προστίμων του άρθρου 54 του ΚΦΔ λόγω ανακριβών δηλώσεων, αν και οι πράξεις
των προστίμων για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 προσβάλλονται, εν τούτοις δεν έχει διατυπωθεί
κανένας σχετικός ισχυρισμός, περί της μη ορθής επιβολής τους.
Αποφασίζουμε
Τη μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 02-08-2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς
προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « » - Α.Φ.Μ , με διακριτικό τίτλο « Α.Ε.», η οποία
διασπάστηκε σε δύο τμήματα και μέρος της απορροφήθηκε από την εταιρία με την επωνυμία « » - Α.Φ.Μ ,
καθώς και:
Α. Την τροποποίηση των κάτωθι πράξεων:
1) Της υπ' αριθμ /28-06-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2014,
2) Της υπ' αριθμ /28-06-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2015,
3) Της υπ' αριθμ /28-06-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01-28/12/2016,ως προς το δικαίωμα έκπτωσης και
συμψηφισμού, του μεταφερόμενου πιστωτικού υπόλοιπου ΦΠΑ, με βάση το σκεπτικό της παρούσας
απόφασης
Β. Την επικύρωση των κάτωθι πράξεων:
4) Της υπ' αριθμ /28-06-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2013,
5) Της υπ' αριθμ /28-06-2019 πράξης επιβολής προστίμου ΦΠΑ του άρθρου 4 παρ1 του Ν. 2523/1997, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/0131/12/2013,
6) Της υπ' αριθμ /28-06-2019 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 παρ1α' του Ν. 4174/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2014,
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7) Της υπ' αριθμ /28-06-2019 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 παρ1α' του Ν. 4174/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01-31/12/2015,
8) Της υπ' αριθμ /28-06-2019 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 παρ1α' του Ν. 4174/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης φορολογικής περιόδου 01/01-28/12/2016,
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - Καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:
Α. Φ.Π.Α.
Φορολογική Περίοδος 01/01/2013 - 31/12/2013
Υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή με την παρούσα απόφαση
Υπόλοιπο φόρου προς έκπτωση
Φορολογική Περίοδος 01/01/2014 31/12/2014
Σύνολο φορολογητέων εκροών
Σύνολο φορολογητέων εισροών
Σύνολο Φόρου εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό υπόλοιπο
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση
Υπόλοιπο φόρου για επιστροφή
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ για έκπτωση με
την παρούσα απόφαση
Φορολογική Περίοδος 01/01/2015 31/12/2015
Σύνολο φορολογητέων εκροών
Σύνολο φορολογητέων εισροών
Σύνολο Φόρου εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. Περ.
Πιστωτικό υπόλοιπο
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση
Υπόλοιπο φόρου για επιστροφή
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ για έκπτωση με
την παρούσα απόφαση
Φορολογική Περίοδος 01/01/2016 28/12/2016
Σύνολο φορολογητέων εκροών
Σύνολο φορολογητέων εισροών
Σύνολο Φόρου εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. περ.
Πιστωτικό υπόλοιπο
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση
Υπόλοιπο φόρου για επιστροφή
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ για έκπτωση με
την παρούσα απόφαση

ΒΑΣΕΙ
ΔΗΛΩΣΗΣ
294.194,48
300.650,83
67.648,63
97.211,35
29.562,72
29.562,72
0,00

0,00 €
27.972,75 €

ΒΑΣΕΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
294.194,48
299.685,44
67.648,63
86.760,41
19.111,78
19.111,78
0,00

ΒΑΣΕΙ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
294.194,48
299.685,44
67.648,63
96.829,96
29.181,33
29.181,33
0,00

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
0,00
965,39
0,00
381,39
381,39
381,39
0,00

29.181,33 €
ΒΑΣΕΙ
ΔΗΛΩΣΗΣ
41.937,17
43.927,38
9.645,55
10.103,30
29.562,72
30.020,47
30.020,47
0,00

ΒΑΣΕΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
41.937,17
43.781,47
9.645,55
10.069,74
19.111,78
19.535,97
19.535,97
0,00

ΒΑΣΕΙ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
41.937,17
43.781,47
9.645,55
10.069,74
29.181,33
29.605,52
29.605,52
0,00

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
0,00
145,91
0,00
33,56
381,39
414,95
414,95
0,00

29.605,52 €
ΒΑΣΕΙ
ΔΗΛΩΣΗΣ
0,00
2.016,25
0,00
482,51
42.068,55
42.551,06
42.551,06
0,00

ΒΑΣΕΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
0,00
2.016,25
0,00
482,51
29.610,83
30.093,34
30.093,34
0,00

ΒΑΣΕΙ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
0,00
2.016,25
0,00
482,51
41.467,31
41.949,82
41.949,82
0,00

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
601,24
601,24
601,24
0,00

41.949,82 €
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Β. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ άρθρου 4 Ν. 2523/1997
Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 4 §1 ν. 2523/1997
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ με την παρούσα
απόφαση

Φορολογική περίοδος 01/01/2013-31/12/2013
300,00 Χ 4 = 1.200,00 €

Γ. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013
Πρόστιμο του άρθρου 54 ν. 4174/2013
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ με την παρούσα
απόφαση
Πρόστιμο του άρθρου 54 ν. 4174/2013
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ με την παρούσα
απόφαση
Πρόστιμο του άρθρου 54 ν. 4174/2013
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ με την παρούσα
απόφαση

Φορολογική περίοδος 01/01/2014-31/12/2014
100,00 Χ 4 = 400,00 €
Φορολογική περίοδος 01/01/2015-31/12/2015
100,00 Χ 1 = 100,00 €
Φορολογική περίοδος 01/01/2016- 28/12/2016
100,00 Χ 1 = 100,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στους
υπόχρεους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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 2631/2019
Τεχνητή διευθέτηση άρθρο 38 ΚΦΔ - Μεταφορά φορολογητέας ύλης από ατομική
επιχείρηση προς συνδεδεμένη εταιρία
17 Δεκέμβριος 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 τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Του άρθρου 10 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.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
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 από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ κατά της υπ' αριθ οριστικής
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
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εισοδήματος/πράξης επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ
και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/πράξη επιβολής
προστίμου φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ, των οποίων ζητείται η
ακύρωση.
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
Επί της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής 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' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/πράξη επιβολής
προστίμου φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ επιβλήθηκε σε βάρος του
προσφεύγοντος φόρος ποσού 182.510,99 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. ποσού 91.255,50 €,
πλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 40.558,00 €, δη σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για
καταβολή 314.324,49 €. Η εν λόγω πράξη εδράζεται επί της από .../07/2019 έκθεσης ελέγχου φορολογίας
εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ. Η διαφορά φόρου προέκυψε κατόπιν διαπίστωσης ότι
ο προσφεύγων προέβη σε τεχνικές διευθετήσεις του άρθρου 38 του ν. 4174/2013, συνολικού ποσού
405.580,00 €, οι οποίες αποσκοπούσαν στη μεταφορά φορολογητέας ύλης από την ατομική επιχείρηση
που διατηρούσε προς την συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξεως προβάλλοντας
τους παρακάτω λόγους:
1) Μη τεκμηριωμένη η κρίση της φορολογικής αρχής ότι υφίστανται τεχνητές διευθετήσεις.
2) Ο καταλογισμός αντίκειται στην αρχή της οικονομικής ελευθερίας του άρθρου 5 του Συντάγματος, στην
αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος καθώς και στις επιταγές του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Η ύπαρξη μιας τεχνητής, επίπλαστης και αποξενωμένης από κάθε οικονομική ουσία
κατασκευής/διευθέτησης απαιτεί πέραν των αντικειμενικών ενδείξεων για την επιδίωξη επίτευξης κάποιου
φορολογικού πλεονεκτήματος επιπροσθέτως το υποκειμενικό στοιχείο της πρόθεσης.
4) Σε κάθε περίπτωση, από το καταλογισθέν ποσό θα πρέπει να αφαιρεθεί το υπερβάλλον ποσό που έχει
ήδη καταβληθεί από την « », ΑΦΜ ως φόρος εισοδήματος.
Το ποσό της διαφοράς εισοδήματος που διαπίστωσε ο έλεγχος για την ατομική επιχείρησή του εκ
405.580,00 € θα έπρεπε να προστεθεί στα έξοδα της Ι.Κ.Ε., μειώνοντας τα καθαρά φορολογητέα κέρδη της
σε € ( € - 405.580,00 €) και κατά συνέπεια τον φόρο εισοδήματός της σε € ( € * 0,29 %) από €
που κατέβαλε. Από τα παραπάνω είναι πρόδηλο ότι η Ι.Κ.Ε. κατέβαλε υπερβάλλοντα φόρο 118.073,21 €.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. ζ του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: ... Για τους σκοπούς του παρόντος
νοούνται ως: ...
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον
έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται.
Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον
τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
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ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια
δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή
αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή
ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου
προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους
διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η
Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε
αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις
αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής τους
υπόστασης.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη,
συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται
οικονομικής ή εμπορικής ουσίας. Για τον καθορισμό του τεχνητού ή μη χαρακτήρα μιας διευθέτησης ή
σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν μια ή περισσότερες από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
α) ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων σταδίων από τα οποία αποτελείται μια διευθέτηση είναι
ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολό της
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει με μια συνήθη
επιχειρηματική συμπεριφορά
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την
αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό δεν
αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαμβάνει ο φορολογούμενος ή στις
ταμειακές ροές του
στ) το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο είναι σημαντικό σε σύγκριση με το ύψος του
αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος μιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων συνίσταται στην
αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από τις υποκειμενικές προθέσεις του φορολογούμενου
αντίκειται στο αντικείμενο, στο πνεύμα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη
περίπτωση.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδομένος στόχος πρέπει να θεωρείται κρίσιμος, εφόσον
οποιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα μπορούσε να αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά
διευθετήσεων φαίνεται αμελητέος, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.
6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα με
την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση συγκρίνει το ύψος του οφειλόμενου φόρου από τον
φορολογούμενο, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω διευθέτηση, με το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος
φορολογούμενος υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Ως κέρδος από επιχειρηματική
δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση
των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. ...»
Επειδή, το άρθρο 64 του Ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» ορίζει 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 του φόρου».
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Επειδή, ο προσφεύγων διατηρούσε ατομική επιχείρηση με ημερ. έναρξης .../.../2013 και ημερ. διακοπής
.../.../2016 με κύρια δραστηριότητα τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ)».
Επειδή, την .../.../2016 ο προσφεύγων ίδρυσε την μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την
επωνυμία « », ΑΦΜ η οποία διαλύθηκε την .../.../2017, στο κεφάλαιο της οποίας συμμετείχε ο προσφεύγων
με ποσοστό 100%, με κύρια δραστηριότητα της εταιρείας τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ)», ήτοι την ίδια δραστηριότητα με
αυτήν της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος.
Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ και η ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντος σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα αφενός γιατί ο
προσφεύγων κατέχει άμεσα μερίδια στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό 100% και αφετέρου
γιατί μεταξύ των δύο προσώπων υπάρχει σχέση άμεσης διοικητικής εξάρτησης και ελέγχου.
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου ο προσφεύγων στο χρονικό
διάστημα μεταξύ .../.../2016 έως και .../.../2016, εξέδωσε προς την εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ
εκατόν τριάντα επτά (137) φορολογικά στοιχεία πωλήσεων με τα οποία μεταβίβασε 2005 δικαιώματα
απόσυρσης, με συνολική καθαρή αξία 200.580,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 46.133,40 € ήτοι εκατό ευρώ (100,00 €)
πλέον Φ.Π.Α. ανά μονάδα δικαιώματος απόσυρσης. Από τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων που
τηρούσε ο προσφεύγων κατά το φορολογικό έτος 2016 διαπιστώθηκε ότι το πραγματικό κόστος απόκτησης
των 2005 δικαιωμάτων απόσυρσης από τρίτα, ανεξάρτητα πρόσωπα ανήλθε στο ποσό των 606.160,00 €,
ήτοι μέση τιμή απόκτησης ανά δικαίωμα απόσυρσης 302,32 €.
Στα λογιστικά αρχεία που τήρησε ο προσφεύγων διαπιστώθηκε ότι καταχωρήθηκαν ως έξοδα, όλες οι
αγορές των παραπάνω δικαιωμάτων απόσυρσης, δηλαδή το ποσό των 606.160,00 €, το οποίο εν συνεχεία
ενσωματώθηκε αυτούσιο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης στον λογαριασμό «κόστος πωλήσεων», ήτοι ο προσφεύγων εξέπεσε από τα
ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 01/01-31/12/2016 το συνολικό ποσό των 606.160,00 €.
Περαιτέρω καταχωρήθηκαν ως έσοδα, το σύνολο των πωλήσεων των παραπάνω δικαιωμάτων απόσυρσης
που πραγματοποιήθηκαν από τον προσφεύγοντα στην συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ ,
δηλαδή το ποσό των 200.580,00 €, που ο προσφεύγων εμφάνισε - αναγνώρισε στα αποτελέσματα χρήσης
φορολογικού έτους 2016 των χρηματοοικονομικών του καταστάσεων. Επισημαίνεται ότι ο προσφεύγων
δήλωσε καθαρά κέρδη από εμπορική δραστηριότητα ύψους € τα οποία η φορολογική αρχή
επαναπροσδιόρισε σε € μετά την προσθήκη της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης με τεχνικές
διευθετήσεις ύψους 405.580,00 €.
Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα δικαιώματα απόσυρσης αναγνωρίστηκαν στο σκέλος των
εξόδων με το πραγματικό κόστος απόκτησής τους σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία που ο προσφεύγων
έλαβε από τρίτους, ανεξάρτητους προμηθευτές του, ενώ στο σκέλος των εσόδων αναγνωρίστηκαν με αξίες
σημαντικά μικρότερες που υπολείπονται και του κόστους απόκτησής τους.
Οι μεταβιβάσεις δηλαδή των δικαιωμάτων απόσυρσης από τον προσφεύγοντα στην συνδεδεμένη εταιρεία
με την επωνυμία « », ΑΦΜ υποτιμολογήθηκαν χωρίς να υφίστανται λόγοι οι οποίοι να δικαιολογούν αυτή
την υποτιμολόγηση, με αξία ανά μονάδα, σημαντικά μικρότερη από τις αντίστοιχες αξίες κτήσης.
Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα απόσυρσης αυτοκινήτων είχαν αποκτηθεί το προηγούμενο τρίμηνο από αυτό
που μεταβιβάσθηκαν και δεν δικαιολογείται αξία πώλησης κάτω του κόστους.
Περαιτέρω, η « », ΑΦΜ δεν ανέλαβε κανένα επιχειρηματικό κίνδυνο για τις παραπάνω συναλλαγές, ώστε
να δικαιολογείται η απόκτηση των δικαιωμάτων απόσυρσης κάτω του κόστους κτήσης, όπως αυτό
προκύπτει από τα βιβλία του προσφεύγοντος.
Επειδή, από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι παραπάνω συναλλαγές αποσκοπούσαν στη μεταφορά
φορολογητέας ύλης από την ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντος στην συνδεδεμένη εταιρεία με την
επωνυμία « », ΑΦΜ και τη φορολόγηση αυτών με χαμηλότερο μεσοσταθμικό συντελεστή φόρου, συνεπώς

www.solcrowe.gr /// 187

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

όλες οι παραπάνω συναλλαγές είναι τεχνητές διευθετήσεις που δεν συνάδουν με μια συνήθη
επιχειρηματική συμπεριφορά και οδηγούν σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα χωρίς την ανάληψη
επιχειρηματικού κινδύνου εκ μέρους της « », ΑΦΜ
Επειδή, η φορολογική αρχή για κάθε ένα από τα 2005 δικαιώματα απόσυρσης, που ταυτίζεται με έναν
αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος, εντόπισε το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς και προσδιόρισε
τη συνολική αξία απόκτησης των δικαιωμάτων αυτών στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα
ευρώ (606.160,00 €), ήτοι μέση τιμή απόκτησης ανά δικαίωμα απόσυρσης 302,32 €.
Κατά συνέπεια, η φορολογητέα ύλη που μεταφέρθηκε, με τη μορφή της τεχνητής διευθέτησης, από την
ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντος στην συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία « », ΑΦΜ , ανέρχεται
σε 405.580,00 € (606.160,00 € - 200.580,00 €).
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί μη τεκμηριωμένης κρίσης της φορολογικής
αρχής ότι υφίστανται τεχνητές διευθετήσεις καθώς και περί απουσίας του στοιχείου της πρόθεσης
απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις
διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ
2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που
προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι
νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής
εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.
Επειδή, ο έλεγχος της συνταγματικότητας, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και δεν εμπίπτει στην
αρμοδιότητα των οργάνων της Διοίκησης, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο, προβάλλεται απαραδέκτως και δεν εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας ενδικοφανούς
προσφυγής.
Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος για παραβίαση της αρχής της οικονομικής ελευθερίας του
άρθρου 5 του Συντάγματος, της αρχής της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος καθώς
και των επιταγών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτεται ως
αλυσιτελώς προβαλλόμενος.
Επειδή, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί αφαίρεσης του υπερβάλλοντος ποσού που έχει ήδη
καταβληθεί από την « », ΑΦΜ ως φόρος εισοδήματος (118.073,21 €) από τον καταλογισθέντα φόρο
εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, ΑΦΜ απορρίπτεται ως ουσία και νόμω
αβάσιμος καθόσον στη φορολογική νομοθεσία δεν υφίσταται σχετική διάταξη που να προβλέπει κάτι τέτοιο.
Όσον αφορά τον επιμέρους ισχυρισμό ότι το ποσό της διαφοράς εισοδήματος που διαπίστωσε ο έλεγχος
για την ατομική επιχείρησή του εκ 405.580,00 € θα έπρεπε να προστεθεί στα έξοδα της Ι.Κ.Ε. είναι θέμα
που θα πρέπει να προβληθεί και να αντιμετωπισθεί από την Ι.Κ.Ε., που αποτελεί διακριτή φορολογικά
οντότητα και όχι από το προσφεύγον φυσικό πρόσωπο και ως εκ τούτου αλυσιτελώς προβάλλεται.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της υπ' αριθ. πρωτ / ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος/πράξης επιβολής προστίμου
φορολογικού έτους 2016
Διαφορά φόρου
Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.
Διαφορά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή
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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.

ΔΕΔ 3176/2019
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
28 Νοέμβριος 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 10 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.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017).
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 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 27/06/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας
« » ΑΦΜ με έδρα στο , επί της οδού κατά της υπ' αριθμ /2019 οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τη φορολογική περίοδο 01.01.2016 - 31.12.2016, του
Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και τα προσκομιζόμενα με
αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη υπ' αριθμ /2019 καθώς και την από 27-05-2019 οικεία έκθεση
ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. με ID , της οποίας ζητείται η ακύρωση
6. Τις από 01/07/2019 απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 27/06/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της
εταιρείας « », με 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:
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Με την υπ' αριθμ /2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τη φορολογική
περίοδο 01.01.2016 - 31.12.2016, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε στην προσφεύγουσα εταιρεία πρόσθετος φόρος 454.252,16 € πλέον
πρόσθετος φόρος άρθρου 58 λόγω ανακρίβειας 227.126,08€, ήτοι συνολικό ποσό 681.378,24 €.
Η ανωτέρω διαφορά προέκυψε κατόπιν ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. για το φορολογικό έτος 2016 και αφορά
την μη αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του πρόσθετου ποσοστού
30% των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ήτοι ποσού 1.566.386,76€, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση
ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, να ακυρωθεί και εξαφανισθεί ή αλλιώς να
μεταρρυθμισθεί η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:
• Έλλειψη αιτιολογίας της εκδοθείσης καταλογιστικής πράξεως της Φορολογικής Αρχής, διότι τούτη
επικαλείται ως νόμιμο έρεισμα της εκδόσεώς της απόφαση της Γ.Ε.Ε.Τ., η οποία ρητώς συνομολογείται ότι
έχει παύσει να υφίσταται.
• Παράνομη και εσφαλμένη απόρριψη προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως
δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, οι οποίες τυγχάνουν κατά νόμον αυτοδικαίως
αναγνωρισθείσες μετά την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας των έξι (6) μηνών από την υποβολή τους
προς έγκριση, που διαθέτει το αρμόδιο προς τούτο όργανο (Γ.Ε.Ε.Τ.), προκειμένου να αποφανθεί επί της
νομιμότητος αυτών.
• Παράνομη και εσφαλμένη απόρριψη των επίμαχων δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
• Έκδοση της καταλογιστικής πράξεως της Φορολογικής Αρχής κατά παράβαση των αρχών της χρηστής
διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.
Επειδή στο άρθρο 22 του Ν. 4172/2013 Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες ορίζεται ότι:
Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των
δαπανών, εκτός των περιπτώσεων δαπανών οι οποίες ρητά αναφέρονται σε άλλα βήματα του παρόντος
προγράμματος ελέγχου, οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της
αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα
βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται
με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν για την ερμηνεία των
διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) με τίτλο «Δαπάνες Επιστημονικής και
Τεχνολογικής Έρευνας», όπως ίσχυαν για την υπό κρίση περίοδο, προβλέπονταν τα εξής:
«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις
του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και
της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της
πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια
χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως
άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.
2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η
πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την
άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε
περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.».
Επειδή στην Αιτιολογική Έκθεση των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4223/2013, με τις οποίες
εισήχθησαν στον νέο Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) οι διατάξεις του ως άνω άρθρου 22Α αυτού, αναφέρονται τα
εξής: «Με την παράγραφο 7 [σημείωση: παρ. 8] εισάγεται νέο άρθρο 22Α με το οποίο παρέχεται κίνητρο με
αντικείμενο την προσαύξηση των εκπιπτόμενων δαπανών που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική
έρευνα, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual) και ορίζεται η σχετική
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διαδικασία λειτουργίας και παρακολούθησής του». Το Εγχειρίδιο Frascati γίνεται αποδεκτό από τον
Ο.Ο.Σ.Α. ως προς τη μεθοδολογία του για τη συλλογή στοιχείων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Επειδή, στην εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ.1113/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., που αφορά στην έκπτωση των δαπανών από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τα άρθρα 22, 22Α και 23 του Ν. 4172/2013, προβλέπονται
σχετικά με τις δαπάνες τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας, τα κάτωθι:
«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του
άρθρου 22 του ν. 4223/2013, παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι δαπάνες επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο
πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη.
Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού (νυν
Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται για συμψηφισμό με
μελλοντικά κέρδη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.
2. Επισημαίνεται ότι την πιο πάνω έκπτωση δικαιούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που
πραγματοποιούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης
των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση του 30% επί των υπόψη δαπανών διενεργείται από τα καθαρά κέρδη
εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ως δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας νοούνται τα ποσά που πράγματι επιβαρύνθηκε η
επιχείρηση, δηλαδή η δαπάνη που προκύπτει μετά την αφαίρεση των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που
έχει λάβει η επιχείρηση με σκοπό την εκτέλεση - υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα, προκειμένου για τον καθορισμό των
κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, με
την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, μέχρι την έκδοσή του και προκειμένου για την αναγνώριση των δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, θα λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην αριθ. 12962
ΠΟΛ.2029/1987 (ΦΕΚ 743Β) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία
δεν έχει καταργηθεί.
Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, προκειμένου να προσαυξηθούν κατά 30%, θα αποσβεσθούν
ισόποσα στα επόμενα 3 έτη από την πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. Η έκπτωση του 30% των δαπανών για την αγορά πάγιου
εξοπλισμού θα διενεργείται εξωλογιστικά από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης τα επόμενα τρία έτη.
Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία προβαίνει, εντός του φορολογικού έτους 2014, στην αγορά πάγιου
εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για σκοπούς της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, αξίας
900.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί ισόποσα στα επόμενα τρία έτη, δηλαδή ποσό 300.000 ευρώ
θα εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα των φορολογικών ετών 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα και
επιπλέον, το ποσό των 300.000 ευρώ θα προσαυξηθεί σε κάθε έτος κατά 30%, ήτοι κατά 90.000 ευρώ.
Επομένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη 2015, 2016 και 2017, θα εκπέσει από τα
ακαθάριστα έσοδά της το ποσό των 300.000 ευρώ και επιπλέον από τα καθαρά της κέρδη για κάθε ένα
από τα πιο πάνω φορολογικά έτη θα εκπέσει εξωλογιστικά το ποσό των 90.000 ευρώ.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι συγχρόνως με την υποβολή της
φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και
τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός
χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι
οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο κατ'
εξουσιοδότηση της διάταξης προεδρικό διάταγμα.
4. Με την ΠΟΛ.1074/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 574Β) ορίζεται, ότι
οι εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2014 δαπάνες επιστημονικής και
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τεχνολογικής έρευνας, υποχρεούνται να συνυποβάλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, σε
περίπτωση χειρόγραφης υποβολής αυτής, υπεύθυνη δήλωση ότι υποβλήθηκαν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η πιο πάνω υπεύθυνη
δήλωση δεν συνυποβάλλεται, αλλά φυλάσσεται για τον έλεγχο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της
δήλωσης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι υπόψη δαπάνες καταρχήν εκπίπτουν φορολογικά κατά την υποβολή της
φορολογικής δήλωσης (μη αναμορφούμενες δαπάνες). Ωστόσο, σε περίπτωση ρητής μη έγκρισης του
συνόλου ή μέρους των υπόψη δαπανών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός εξαμήνου από την υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός
μηνός από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή
προστίμων.».
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου
που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική
Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής: α) δέκα τοις εκατό (10%)
του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%)
τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις
εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του
ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου
που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.»
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4174/2013 (Α 170), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 12 § 1 του ν. 4474/2017 (Α' 80) και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ίδιου νόμου από
07/06/2017, ορίζεται ότι:
«1) Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την
εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. 2) 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. 3) Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές για τους φορολογούμενους. 4)
Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης
σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από
τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα. 5) Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος
ακολούθησε τις εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, η
δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ή δεν θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, κατά
περίπτωση».
Επειδή στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4474/2017 για τις αλλαγές που επήλθαν στο άρθρο 9 του Κ.Φ.Δ.
αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 προτείνεται κατ' εφαρμογή των συνταγματικών αρχών
της χρηστής διοίκησης (ΑΕΔ 14/2013, ΣτΕ 2034/2011 Ολ, ΣτΕ 4731/2014, ΣτΕ 640/2015 κ.ά.) και της
προστατευόμενης εμπιστοσύνης (ΣτΕ 2034/2011, ΣτΕ 1508/2002, ΣτΕ 3777/2008, ΣτΕ 4731/2014, ΣτΕ
640/2015 κ.ά.), που επιβάλλουν ιδίως τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε
θεσπιζόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων (ΣτΕ 2811/2012 7μ., 144, ΣτΕ 1976/2015 με τις εκεί παραπομπές
σε νομολογία ΔΕΕ και Ε.Δ.Δ.Α.) και που πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για
διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους (ΣτΕ 144/2015,
ΣτΕ 1976/2015, ΣτΕ 1623/2016, ΣτΕ 675/2017). Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω διάταξη προτείνεται για την
αντιμετώπιση των περιπτώσεων που μεταγενέστερη μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Διοίκησης έχει
ως συνέπεια την αναδρομική χειροτέρευση της θέσης του φορολογουμένου. Έτσι, προβλέπεται ότι η τυχόν
μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που
συνεπάγεται αναδρομική φορολογική επιβάρυνση του φορολογουμένου. Στο πλαίσιο αυτό με την
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περίπτωση γ' αναδιατυπώνονται και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 ΚΦΔ, ώστε να είναι
σαφές ότι δεν θεωρείται ότι ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση ή ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση,
εφόσον για τις δηλωτικές του υποχρεώσεις ακολούθησε τις κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής του
υποχρέωσης οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης ».
Επειδή εν προκειμένω, η προσφεύγουσα επιχείρηση με τη φορολογική δήλωση που υπέβαλλε για το
φορολογικό έτος 2016, συνυπέβαλλε και κατάσταση δαπανών για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση και οι οποίες υποβλήθηκαν για έγκριση στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υ.Π.Θ. Οι δαπάνες αυτές αφορούσαν αμοιβές προσωπικού,
έμμισθου ή με έκδοση Α.Π.Υ. (αναλυτές & προγραμματιστές) τις οποίες παρακολουθούσε η εταιρεία σε
ειδικούς υπολογαριασμούς των πρωτοβάθμιων λογ/μων 60 και 61. Οι δαπάνες αυτές εμφανίζονται στους
πίνακες που ακολουθούν:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
60.00.99.88
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡ.ΠΡ.ΔΙΑΧ.ΕΠΙΧ.ΧΑΡΤΟΦ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤ.ΕΦΑΡΜ.
60.00.99.89
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡ.ΠΡ.ΟΛ.ΣΥΣΤ.ΔΙΑΧ.ΝΟΜ.ΥΠΟΘ.ΛΗΞΙΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣ
60.03.99.88
ΕΙΣΦΟΡ. ΕΡ.ΠΡ.ΔΙΑΧ.ΕΠΙΧ.ΧΑΡΤΟΦ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤ.ΕΦΑΡΜ.ΔΙ
60.03.99.89
ΕΙΣΦΟΡ. ΕΡ.ΠΡ.ΟΛ.ΣΥΣΤ.ΔΙΑΧ.ΝΟΜ.ΥΠΟΘ.ΛΗΞΙΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣ
Εκ του λογ/μου 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

ΠΟΣΟ
1.768.122,91
442.030,73
1.820.049,81
455.012,45
4.485.215,90

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡ.ΠΡ.ΟΛ.ΣΥΣΤ.ΔΙΑΧ.ΝΟΜ.ΥΠΟΘ.ΛΗΞΙΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡ.ΠΡ.ΔΙΑΧ.ΕΠΙΧ.ΧΑΡΤΟΦ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤ.ΕΦΑΡΜ.
Εκ του λογ/μου 61.00 Αμοιβές προσωπικού με ΑΠΥ

360.434,11
375.639,18
736.073,29

61.00.99.64
61.00.99.65

Σύνολο δαπανών επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας

5.221.289,19

Στη φορολογική δήλωση της χρήσης 2016 δηλώθηκε στο σχετικό πεδίο - Κωδ 060- Δαπάνες επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας (Εξωλογιστικά), ποσό (5.221.289,19 Χ 30%) = 1.566.386,76 €.
Επειδή με την αρ. πρωτ /2018 (ΑΔΑ: ) απόφαση της Γ.Γ.Ε.Τ. συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν εξήντα επτά
επιτροπές για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για το φορολογικό έτος
2016 σύμφωνα με το άρθρο 22Α του Ν. 4172/2013.
Επειδή με την υπ. αριθ. πρωτ /19 βεβαίωση της Γ.Γ.Ε.Τ. βεβαιώνεται ότι οι δαπάνες επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας της προσφεύγουσας ανέρχονται σε 0,00 €.
Επειδή η ανωτέρω βεβαίωση κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
την 15/02/2019, όπως προκύπτει από το αίτημα θεραπείας της προσφεύγουσας προς την Γ.Γ.Ε.Τ.
Επειδή η προσφεύγουσα υπέβαλλε το με αριθ. πρωτ /..../2019 αίτημα θεραπείας (επανεξέταση) κατά τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2690/1999. Για το εν λόγω αίτημα συστάθηκε επιτροπή επανεξέτασης με το
υπ. αριθ. πρωτ /2019 και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ /2019 βεβαίωση της Γ.Γ.Ε.Τ. εξετάσθηκε το αίτημα
θεραπείας και η επιτροπή επιβεβαίωσε εκ νέου το αποτέλεσμα της υπ. αριθμ. πρωτ /19 βεβαίωσης, ότι
δηλαδή οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της προσφεύγουσας ανέρχονται σε 0,00 €.
Επειδή οι υπό κρίση δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εως 31/12/2016 και επομένως ισχύουν τα αναφερόμενα
στην ΠΟΛ 1113/2015.
Επειδή η προσφεύγουσα επικαλείται το γεγονός πως την τελευταία δεκαετία και σύμφωνα πάντα με το
Νόμο και τις οδηγίες της Γ.Γ.Ε.Τ., υποβάλλει τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης με τον ίδιο τρόπο και
ουδέποτε με τις αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας υπήρξε μείωση στις δαπάνες που υποβλήθηκαν
συγκριτικά με τις δαπάνες που εγκρίθηκαν.
Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα, υπέβαλλε συνημμένα στην φορολογική της δήλωση της χρήσης
2016, κατάσταση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και ταυτόχρονα υπέβαλλε αντίστοιχη κατάσταση στην
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Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ορίζει το
άρθρο 22 Α παρ. 2 του Ν. 4172/2013.
Επειδή για την ανωτέρω αναφερόμενη κατάσταση, η αρμόδια επιτροπή της Γ.Γ.Ε.Τ. αποφάνθηκε με το υπ.
αριθ. πρωτ /2019 έγγραφό της πως δεν εγκρίνεται κανένα κονδύλι, ήτοι οι δαπάνες επιστημονικής
&τεχνολογικής έρευνας για το φορολογικό έτος 2016 είναι 0,00 € και επομένως το ποσό που δηλώθηκε στο
πεδίο - Κωδ 060- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (Εξωλογιστικά), ποσό (5.221.289,19 Χ
30%) = 1.566.386,76 € δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της υπό κρίση χρήσης.
Επειδή ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4174/2013, η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της
Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται αναδρομική φορολογική
επιβάρυνση του φορολογουμένου. Στην προκειμένη περίπτωση η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε ανακριβή
δήλωση, εφόσον για τις δηλωτικές της υποχρεώσεις ακολούθησε τις κατά τον χρόνο γένεσης της
φορολογικής της υποχρέωσης, οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης, επομένως δεν πρέπει να υπολογιστεί
στον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εισοδήματος, ο πρόσθετος φόρος του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013.
Επειδή κατ' ανάλογη εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 της ΠΟΛ 1113/2015 της ΓΓΔΕ δεν θα
πρέπει να επιβληθούν τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπροθέσμου απορρίψεως του αιτήματος
της προσφεύγουσας.
Επειδή όπως ορίζουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του
διοικούμενου, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου
αίσθημά τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας
διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η δημόσια διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να
προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, παρεμποδίζοντας τις
αντιφατικές δράσεις που συνεπάγονται ανεπιεικείς και άδικες προς τον διοικούμενο λύσεις. Εν προκειμένω,
από την ελεγκτική διαδικασία ουδέποτε καταστρατηγήθηκε η αρχή της χρηστής διοίκησης, καθόσον
εξετάσθηκαν όλα τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που είχε ο έλεγχος στη διάθεσή του.
Αποφασίζουμε
Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 27/06/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή
προσφυγή της εταιρείας « » με ΑΦΜ
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα :
Φορολογικό έτος 2016 (Πράξη /2019)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ
(1)
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑ
2.067.032,95
Φόρος που αναλογεί
599.439,56
Φόρος που προκαταβλήθηκε
42.458,52
Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας/ μη υποβολής
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
556.981,04
Προκαταβολή φόρου τρέχοντος έτους
120.350,77
Τέλος επιτηδεύματος
1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
678.331,81

ΕΛΕΓΧΟΥ
3.633.419,71
1.053.691,72
42.458,52
227.126,08
1.238.359,28
120.350,77
1.000,00
1.359.710,05

ΔΕΔ
(2)
3.633.419,71
1.053.691,72
42.458,52
0,00
1.011.233,20
120.350,77
1.000,00
1.132.583,97

ΔΙΑΦΟΡΑ
(2)-(1)
1.566.386,76
454.252,16

454.252,16

454.252,16

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
α.α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
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ΔΕΔ 3319/2019
Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων έναντι δαπανών συντήρησης
και επισκευής
9 Δεκέμβριος 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 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.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Την ΠΟΛ.1064/2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την υπ'αριθμ.85/22-10-2019 Ημερήσια Διαταγή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 11/7/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας
ΑΦΜ , ως διαδόχου της ελεγχόμενης μετατραπείσας εταιρείας με έδρα την κατά των παρακάτω οριστικών
πράξεων του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.):
-της υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ.
Έτους 2014
-της υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ. έτους
2015
-της υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ. έτους
2016, και τα προσκομιζόμενα με την υπό κρίση προσφυγή σχετικά έγγραφα.
5. Τις ανωτέρω οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και την οικεία έκθεση ελέγχου των οποίων ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. .
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 11/7/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της
εταιρείας , ΑΦΜ , ως διαδόχου της ελεγχόμενης μετατραπείσας εταιρείας 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 υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ.
Έτους 2014, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε
σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος 17.113,80 ευρώ, πρόσθετος φόρος άρθρου 58 του
ν.4174/2013 ποσού 4.278,45 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 21.392,25 ευρώ.
β) Με την υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ.
έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε
σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος 4.597,56 ευρώ.
γ) Με την υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ.
έτους 2016, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε
σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος 18.799,18 ευρώ, πρόσθετος φόρος άρθρου 58 του
ν.4174/2013 ποσού 9.399,59 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 29.198,77 ευρώ.
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Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος καταλογίσθηκαν κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από
05/06/2019 έκθεσης μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του ελεγκτή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Συγκεκριμένα από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014
Καθαρά κέρδη βάσει Ισολογισμού
Πλέον: λογιστικές διαφορές που δηλώθηκαν
Καθαρά κέρδη δήλωσης
Πλέον: λονιστικές διαφορές ελέγχου
ΛΟΓ.62.07, 62.98, 64.98
Φορολογητέα κέρδη
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
Καθαρά κέρδη βάσει Ισολογισμού
Πλέον: λογιστικές διαφορές που δηλώθηκαν
Καθαρά κέρδη δήλωσης
Πλέον: λογιστικές διαφορές ελέγχου
ΛΟΓ.62.07, 62.98, 64.98
Φορολογητέα κέρδη
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2016
Καθαρά κέρδη βάσει Ισολογισμού
Πλέον: λογιστικές διαφορές που δηλώθηκαν
Καθαρά κέρδη δήλωσης
Πλέον: λογιστικές διαφορές ελέγχου
ΛΟΓ.62.07, 62.98, 64.98
ΛΟΓ.62.04
ΛΟΓ.62.07.03
ΛΟΓ.81.02
ΛΟΓ.83.11.00
Φορολογητέα κέρδη

Δήλωσης
294.081,57
6.743,02
300.824,59
Βελτιώσεις παγίων/ εγκαταστάσεων κλπ
ΠΟΛ.1073/2015 & ΠΟΛ.1103/2015
300.824,59
Δήλωσης

Ελέγχου
294.081,57
6.743,02
300.824,59
51.860,00
352.684,59

Ελέγχου
580.618,09 580.618,09
17.551,11 17.551,11
598.169,20 598.169,20

Βελτιώσεις παγίων/ εγκαταστάσεων κλπ
15.853,65
ΠΟΛ.1073/2015 & ΠΟΛ.1103/2015
598.169,20 614.022,85
Δήλωσης

Ελέγχου
514.958,47 514.958,47
10.807,99
10.807,99
525.766,46 525.766,46

Βελτιώσεις παγίων/ εγκαταστάσεων κλπ
17.000,00
ΠΟΛ.1073/2015 & ΠΟΛ.1103/2015
Ενδοομιλικές συναλλαγές (ενοίκια από
συνδεδεμένη επιχείρηση) Αρ. 50 Ν.
11.676,27
4172/2013 ΠΟΛ.1142/2015 & ΠΟΛ.1113/2015
Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών
μέσων ΦΠΑ 0% αρ. 22, 23 Ν. 4172/2013 &
766,94
ΣτΕ 2033/2012, 2809/1978
Φ.Π.Α. που αναλογεί στις πωλήσεις για τις
οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη
13.370,40
επισφάλειας ΠΟΛ.1056/2015 ΠΟΛ.1113/2015
Επισφαλείς απαιτήσεις χωρίς να πληρούνται
συγκεντρωτικά οι προϋποθέσεις Κ.Φ.Ε. αρ. 26
22.011,13
ν. 4172/2013, ΠΟΛ.1056/2015
525.766,46 590.591,20

Η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση προσφυγή ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, να
ακυρωθούν άλλως τροποποιηθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, προβάλλοντας τους παρακάτω
ισχυρισμούς:
• Μη νόμιμη απόρριψη δαπάνης. Ως προς τα τιμολόγια με αριθμ /24-12-2014, συνολικής καθαρής αξίας
51.860,00 ευρώ, με αριθμ /08-12-2015 συνολικής καθαρής αξίας 15.853,65 ευρώ και με αριθμ /05-08-2015
συνολικής καθαρής αξίας 17.000,00 ευρώ, εσφαλμένα ο έλεγχος έκρινε ότι αφορούν σε δαπάνες
προσθηκών και βελτιώσεων. Η επιχείρηση εξέπεσε για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος και σύμφωνα με
τις εγκυκλίους της διοίκησης τα ανωτέρω τρία τιμολόγια εξ' ολοκλήρου στη χρήση που διενεργήθηκαν οι
εργασίες καθότι αφορούν σε συντήρησης-αποκατάστασης-ανακατασκευής λόγω φθορών, όπως προκύπτει
τόσο από τις περιγραφές των τιμολογίων όσο και από τις αντίστοιχες εργολαβικές συμβάσεις.(σχετικά 7,8
και 9).
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• Παραβίαση άρθρου για την αναδρομική εφαρμογή των εγκυκλίων. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014
ακόμα και αν γινόταν δεκτό ότι οι ανωτέρω δαπάνες είναι δαπάνες προσθήκης-βελτίωσης, η επιχείρηση
εφάρμοσε την ΠΟΛ.1073/2015, η οποία τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1103/2015 που δημοσιεύθηκε μετά
τις εργασίες κλεισίματος χρήσης. Ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4174/2013 η τυχόν μεταβολή
της θέσης της φορολογικής διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται την
χειροτέρευση της θέσης των φορολογούμενων.
• Μη νόμιμος υπολογισμός προστίμου άρθρου 58 του ν.4174/2013. Ο υπολογισμός του πρόσθετου φόρου
όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ 1197/2017 είναι λανθασμένος καθώς το αποτέλεσμα του φόρου δεν μπορεί να
είναι αυτό που εμφανίζεται στον κωδικό 011 του εντύπου Ν διότι στο ποσό αυτό έχει ήδη αφαιρεθεί η
προκαταβολή που είχε εισπραχθεί στο προηγούμενο έτος. Αν ο νομοθέτης ήθελε να αναφερθεί στο ποσό
του κωδικού 011 θα έκανε ρητή αναφορά. Ο υπολογισμός του πρόσθετου φόρου βάσει του κωδικού 011
του εντύπου Ν από τη μια αφαιρεί την προκαταβολή της προηγούμενης χρήσης αλλά από την άλλη δεν
λαμβάνει υπόψη την προκαταβολή του νέου έτους κάτι που γίνεται μόνο και μόνο για την επιβολή
μεγαλύτερου πρόσθετου φόρου.
Επειδή σύμφωνα με τις αρχές τις λογιστικής όπως καταγράφονται στο Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980) στην παρ
2.2.101 ορίζεται ότι:
«2.2.101 Επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
1. Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη
αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα
δομικών υλικών.
2. Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος,
3. Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από
τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του,
είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των
συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του.
4. Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σ' αυτό
με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
5. Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών
αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του
ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη.
6. Το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνει την αξία κτήσεως των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς των στοιχείων αυτών.
7. Τα έξοδα συντηρήσεως και επισκευής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι κόστος τρέχουσας
μορφής και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων κατ' είδος της ομάδας 6.».
Επειδή στο παράρτημα Α του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) ορίζεται ως βελτίωση παγίου μια δαπάνη με σκοπό την
επέκταση της ωφέλιμης οικονομικής ζωής ενός παγίου ή/και τη βελτίωση της επίδοσής του, σε σχέση με
την κατάσταση του παγίου κατά την αρχική του αναγνώριση.
Επειδή στην παρ. 18.1 της Λογιστικής Οδηγίας των Ε.Λ.Π. αναφέρεται:
«18.1.2 Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Το κόστος
κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα
κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Δηλαδή, περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή
ταμειακών ισοδύναμων ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή
κατασκευής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.
18.1.7 Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο
με βάση τα πραγματικά περιστατικά λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς εννοιολογικούς ορισμούς.
Ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα για το οποίο η τεχνική παρέμβαση έχει επιπτώσεις στη
λειτουργία του παγίου (ωφέλιμη οικονομική ζωή), η σημαντικότητα του ποσού και η ανακτησιμότητα της
δαπάνης.
Όταν δεν πληρούνται οι σχετικές εννοιολογικές προϋποθέσεις, η σχετική δαπάνη αντιμετωπίζεται ως έξοδο
18.1.12 Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα,
βιολογικά, και άυλα -ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), δηλαδή σε κάθε ημερομηνία που
συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις, επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των
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δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό
του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις)».
Επειδή σύμφωνα με την παρ. 18.1.13 της Λογιστικής Οδηγίας των Ε.Λ.Π. και την γνωμ. 1253/2015 του
ΣΛΟΤ ο λογιστικός χειρισμός των βελτιώσεων και επεκτάσεων που γίνονται σε εκμισθωμένο ακίνητο από
μισθωτή έχει ως εξής: «(α) Για τον μισθωτή
(α1) Αν ο μισθωτής εξαντλήσει την ωφέλιμη οικονομική ζωή των εν λόγω στοιχείων, δηλαδή δε θα
αποφέρουν οικονομική χρησιμότητα στον εκμισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρησή του
μισθωτή από το ακίνητο, τα αναγνωρίζει ως πάγια στοιχεία στην κατηγορία που αφορούν και τα αποσβένει
στο μικρότερο χρόνο μεταξύ ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους και συμβατικού χρόνου μίσθωσης του
ακινήτου.
(α2) Αν ο μισθωτής δεν εξαντλήσει την ωφέλιμη οικονομική ζωή των εν λόγω στοιχείων, δηλαδή θα
αποφέρουν οικονομική χρησιμότητα στον εκμισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρησή του από
το ακίνητο, τα αναγνωρίζει ως άυλα στοιχεία (δικαίωμα χρήσης) και τα αποσβένει στο συμβατικό χρόνο
μίσθωσης του ακινήτου.».
Επειδή στο άρθρο 24 παρ.1 και 4 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται:
«1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις
των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:
α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της
περίπτωσης β',
β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης.
4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και
ανακατασκευής αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:...».
Επειδή στην παρ.2 , 5 της Απόφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1073/31-03-2015 μεταξύ άλλων ορίζεται:
«Ειδικότερα, με την παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό των κερδών
από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν
από: α) τον κύριο των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της
περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής, β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης.
Διευκρινίζουμε ότι ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο εν γένει νοείται το περιουσιακό στοιχείο το οποίο
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχείρησης και τα οφέλη από τη
χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους.
5. δ. Στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο
εκμισθωτής διενεργεί αποσβέσεις επί της αξίας αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής του, με βάση
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ενώ ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από
τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ιδίου νόμου, τις δαπάνες που
πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου.
5.ε....
5. στ. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του
Ν.4172/2013 κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους καθόσον δεν αποτελούν κόστη κτήσης ή κατασκευής,
βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής του πίνακα της παρ.4 του άρθρου αυτού».
Επειδή στην παρ.9 της Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1103/11-05-2015 ορίζεται:
«Τέλος, αναφορικά με την έκπτωση δαπανών από τον μισθωτή για την ανέγερση κτίσματος σε ακίνητο
τρίτου, στην παράγραφο 5.δ της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου μας αναφέρεται ότι στην περίπτωση ανέγερσης
ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο μισθωτής, εφόσον ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων
22 και 23 του ν.4172/2013, τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου. Διευκρινίζεται
ότι οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη
χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη. Δεδομένου ότι οι δαπάνες για την
πραγματοποίηση βελτιώσεων ή επεκτάσεων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις δαπάνες ανέγερσης
κτίσματος, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις δαπάνες αυτές (βελτιώσεων και επεκτάσεων),
ανακαλουμένων όσων αναφέρονται σχετικά στην παράγραφο 5.ε της ΠΟΛ.1073/2015.».
Επειδή στο άρθρο 9 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:
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«1.Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρμογή
της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. 2. 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.
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης
αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ή δεν θεωρείται ότι
παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, κατά περίπτωση.».
Επειδή στην Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1198/2017 με θέμα:
«Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής
προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από
1/1/2014 και μετά» ορίζεται:
«Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής
προστίμου, για νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα θα
έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.».
Επειδή εν προκειμένω από τον έλεγχο που διενεργήθηκε την 22/06/2018 δυνάμει της με αριθμ. εντολής
ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. διαπιστώθηκε, ότι η προσφεύγουσα εταιρεία, κατά τα υπό
κρίση φορολογικά έτη, προέβη σε κατασκευές δικτύων, τοποθέτηση φρεατίων, λοιπές ανακατασκευές και
εγκαταστάσεις δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης σε πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία μισθώνονται από
τρίτους και χρησιμοποιούνται για την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, όπως
αναγράφονται στα τιμολόγια έκδοσης του εργολάβου και συγκεκριμένα τα κάτωθι:
Φορολογική (διαχειριστική) περίοδος: 2014
Αρ. εγγραφής
Αρ.
Ημερ/νία
και ημ/νία
παραστατικού παραστατικού καταχώρησης
στα βιβλία
ΤΙΜ...........

Προμηθευτής

Περιγραφή Παραστατικού

Τιμολογηθέν
ποσό

Κατασκευή δικτύων πλήρωσης
από απόσταση,
αναρροφήσεων, εξαερώσεων.
Τοποθέτηση πλαστικών
ΤΕΔ-3Λφρεατίων δεξαμενών με
24/12/2014
........ /
................................
μεταλλικά καλύμματα.
51.860,00
24-12-2014
Ανακατασκευή δαπέδου
κυκλοφορίας με βιομηχανικό
δάπεδο στο πρατήριο
καυσίμων
...................................
Σύνολο________________________________________________________________________________51.860,00

Φορολογική (διαχειριστική) περίοδος: 2015
Αρ. εγγραφής
Αρ.
Ημερ/νία
& ημερ/νία
Λογ/σμός Γ.Λ.
παραστατικού παραστατικού καταχώρησης
στα βιβλία

Προμηθευτής

Περιγραφή
παραστατικού

Τιμολογηθέν
ποσό

Εγκατάσταση δυο
δεξαμενών στο
ΤΕΔ-1Λυποκατ/μα
ΤΙΜ. Νο.
08/12/2015
.............. /
62.98.99.0023 ............................
φόρτωσης
15.853,65
....................
8-12-2015
πετρελαίου
θέρμανσης στη
.................................
Σύνολο_______________________________________________________________________________15.853,65
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Φορολογική (διαχειριστική) περίοδος: 2016
Αρ. εγγραφής
Αρ.
Ημερ/νία
& ημερ/νία
Περιγραφή
Τιμολογηθέν
Λογ/σμός Γ.Λ. Προμηθευτής
παραστατικού παραστατικού καταχώρησης
παραστατικού
ποσό
στα βιβλία
ΤΕΔ-17ΛΑνακατασκευή
TIM. No.
05/08/2016
.............. /
62.07.04.0023
17.000,00
πρατηρίου
5-8-2016
Σύνολο_______________________________________________________________________________17.000,00

Επιπρόσθετα, ο έλεγχος αναφέρει ότι στα παραρτήματα των εργολαβικών συμβάσεων, αναφέρονται
αναλυτικά εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, όπως: προετοιμασία χώρου για τοποθέτηση / εγκατάσταση
νέων δεξαμενών, αρμοκοπή περιοχών που θα αποξηλωθούν στο χώρο πέντε δεξαμενών, αποξήλωση
δαπέδου, κατασκευή νέας υπόβασης δεξαμενών, αποξήλωση και επανατοποθέτηση φρεατίων, τοποθέτηση
οπλισμού δαπέδου με διπλό πλέγμα και σκυρόδεμα, κατασκευή καναλιών όμβριων υδάτων, ανακατασκευή
χώρου πρατηρίου, ανακατασκευές δικτύων εξαερώσεως, αναρρόφησης και κατάθλιψης, τοποθέτηση νέων
γραμμών καυσίμων, στεγανοποιήσεις, αντικαταστάσεις εξοπλισμού και νέες ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις). Από τα πραγματικά περιστατικά του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τα αντίστοιχα ποσά
δαπανών που εκπέσθηκαν από τα ακαθάριστα έσοδα, αφορούν σε κόστη κατασκευής,
αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης (καθαιρέσεις, εκσκαφές) ή αποκατάστασης καθώς και σε δαπάνες
βελτίωσης και ανακατασκευής χώρων πρατηρίων, ώστε αυτά να έλθουν σε κατάσταση τέτοια που να
επιτρέπει στην επιχείρηση να τα χρησιμοποιεί κατά τρόπο διαρκή για τους επιχειρηματικούς της σκοπούς
και κατ' επέκταση να αναμένει οφέλη πέραν της μίας ετήσιας περιόδου, αποτελούν δε στρατηγική επένδυση
της επιχείρησης, μέσω της οποίας ανακτάται το αντίστοιχο κόστος λόγω αύξησης πωλήσεων, προσέλκυσης
πελατών καθώς και επέκτασής της σε νέες αγορές (π.χ. περίπτωση πρατήριου υγρών καυσίμων στον το
οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες δαπάνες
αποκατάστασης/βελτιώσεων, όπως προέκυψε από τα προσκομισθέντα στοιχεία).
Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι ως άνω δαπάνες αφορούν σε οι εργασίες συντήρησηςαποκατάστασης-ανακατασκευής λόγω φθορών, κα δεν προσδίδουν μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη σε
αυτήν ωφέλεια και για τον λόγο αυτό έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του Κ.Φ.Ε.
εξέπεσε τα ανωτέρω τρία τιμολόγια εξ' ολοκλήρου στη χρήση που διενεργήθηκαν οι εργασίες. Ωστόσο το εν
λόγω προβαλλόμενο δεν συνάδει με την κοινή επιχειρηματική λογική, καθώς αφενός οι περιγραφές των
εργασιών βάσει των στοιχείων του φακέλου παραπέμπουν κατά κύριο λόγο σε κόστη νέων κατασκευών,
νέων εγκαταστάσεων και ανακατασκευών, το ύψος δε των αντίστοιχων ταμειακών εκροών που
διενεργήθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, και σε κάθε περίπτωση συμπεραίνεται ότι οι ως άνω τεχνικές
παρεμβάσεις προσδίδουν ωφέλεια πέραν του έτους. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω δαπάνες έχουν τους
εννοιολογικούς ορισμούς του παγίου, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 ν. 4308/2014(Ε.Λ.Π.) και
του άρθρου 24 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) περί τμηματικής απόσβεσης αυτών και δεδομένου ότι, όπως
διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, διενεργήθηκαν σε μισθωμένα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως
πρατήρια υγρών καυσίμων, πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 ΠΟΛ.1103/2015 να εκπεσθούν
ισόποσα και τμηματικά, επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μισθίου
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη.
Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι ακόμα και αν γινόταν δεκτό ότι οι ανωτέρω δαπάνες είναι
δαπάνες προσθήκης-βελτίωσης, ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η επιχείρηση εφάρμοσε την
ΠΟΛ.1073/2015, η οποία τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1103/2015 που δημοσιεύθηκε μετά τις εργασίες
κλεισίματος χρήσης.
Ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4174/2013 η τυχόν μεταβολή της θέσης της φορολογικής
διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται την χειροτέρευση της θέσης των
φορολογούμενων. Ωστόσο από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε την υπ'
αριθμ δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (έντυπο Ν) την 25/8/2015, ημερομηνία
μεταγενέστερη της έκδοσης της εγκυκλίου ΠΟΛ.1103/2015 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να προσαρμόσει
το φορολογητέο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πέραν αυτού σε κάθε περίπτωση
είχε την επιλογή σχετικής τροποποιητικής δήλωσης (σχετικά άρθρο 19 του Κ.Φ.Δ., και άρθρων 57 και 58 Ν.
4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) περί οικειοθελής αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων
ετών). Κατόπιν των ανωτέρω οι ισχυρισμοί της απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι.

200 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Επειδή η προσφεύγουσα
ν.4174/2013 αναφέροντας
κωδικό 011 του εντύπου Ν
προηγούμενο έτος. Αν ο
αναφορά στον νόμο.

εταιρεία ισχυρίζεται τον μη νόμιμο υπολογισμός προστίμου άρθρου 58 του
ότι το αποτέλεσμα του φόρου δεν μπορεί να είναι αυτό που εμφανίζεται στον
διότι στο ποσό αυτό έχει ήδη αφαιρεθεί η προκαταβολή που είχε εισπραχθεί στο
νομοθέτης ήθελε να αναφερθεί στο ποσό του κωδικού 011 θα έκανε ρητή

Ο υπολογισμός του πρόσθετου φόρου έγινε σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται από την
Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1198/2017 (ΦΕΚ Β' 4385/13.12.2017) και συγκεκριμένα επί της
διαφοράς του χρεωστικού ποσού για βεβαίωση πλέον της διαφοράς τελών χαρτοσήμου (εάν υφίσταται),
όπως αναλυτικά περιγράφεται στις οδηγίες της εν λόγω εγκυκλίου στη δεύτερη σελίδα. Ως εκ τούτου ο
προβαλλόμενος ισχυρισμός απορρίπτεται ως αβάσιμος.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 11/7/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς
προσφυγής της εταιρείας , ΑΦΜ , ως διαδόχου της ελεγχόμενης μετατραπείσας εταιρείας , και την
επικύρωση των παρακάτω οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων
Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) :
-της υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ.
Έτους 2014
-της υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ. έτους
2015
-της υπ'αριθμ /05.06.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολ. έτους
2016,
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση
Φορολογικό έτος 2014 Φόρος εισοδήματος
Διαφορά Φόρου εισοδήματος
Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

17.113,80 €
4.278,45€
21.392,25€

Φορολογικό έτος 2015 Φόρος εισοδήματος
Διαφορά Φόρου εισοδήματος
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

4.597,56 €
4.597,56€

Φορολογικό έτος 2016 Φόρος εισοδήματος
Διαφορά Φόρου εισοδήματος
Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

18.799,18 €
9.399,59€
28.198,77€

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σ η μ ε ί ω ση : 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 3563/2019
Συμψηφισμός φόρου μερισμάτων από κυπριακή εταιρία - Δικαιολογητικά Ε 2018-2019
13 Δεκέμβριος 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 τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ B'
968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017)
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών,
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,
4. Την από 23/07/2019 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανή προσφυγή του του , με ΑΦΜ: , κατοίκου , οδός αρ
τ.κ , κατά της με αριθ. ειδοποίησης /2019 πράξης διοικητικού προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος,
φορολογικού έτους 2017, του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ψυχικού, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά
έγγραφα,
5. Την ανωτέρω πράξη διοικητικού προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος έτους 2017, του Προϊσταμένου της
ΔΟΥ Ψυχικού, της οποίας ζητείται η ακύρωση,
6. Τις απόψεις της ΔΟΥ Χολαργού, λόγω αρμοδιότητας,
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης,
Επί της από 23/07/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ: , η
οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό
φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα
ακόλουθα:
Ιστορικό:
Με την με αριθμ. ειδοποίησης Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
της Α.Α.Δ.Ε. που εκδόθηκε την 13/06/2019, βάσει της με αριθμ αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φορολ. έτους 2017 που υπέβαλε ο προσφεύγων, προσδιορίστηκε συνολικό ποσό πληρωμής
φόρου ύψους 48.171,25€, ο οποίος αποτελείται από κύριο φόρο 28.800,01€, ειδική εισφορά αλληλεγγύης
14.631,44€ και φόρο πολυτελούς διαβίωσης 4.739,80€ (Α.Χ.Κ /....).
Με την ανωτέρω δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο προσφεύγων ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,
δήλωσε μέσω του taxisnet, μεταξύ άλλων, για το φορολογικό έτος 2017, μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης
(κωδ. 295) από κυπριακή εταιρεία ποσού 192.000,00€ και φόρο που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από
το ως άνω εισόδημα όπου έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα (κωδ. 683) ποσού 24.000,00€. Η
φορολογική Αρχή με την υπ' αρ. πρωτ /2019 πρόσκληση, κάλεσε τον προσφεύγοντα να προσκομίσει
δικαιολογητικά στοιχεία για την πίστωση του άνω αλλοδαπού φόρου, αλλά ο προσφεύγων δεν προσκόμισε
βεβαίωση από τις Κυπριακές φορολογικές Αρχές κατά τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Ε2018/2019
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εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα η αρμόδια ΔΟΥ Ψυχικού να εκκαθαρίσει την υποβληθείσα δήλωση,
χωρίς να λάβει υπόψιν της τον αναλογούντα φόρο των μερισμάτων αλλοδαπής και συγκεκριμένα υπέβαλε
στην αρμόδια ΔΟΥ και επαναπροσκομίζει τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
• Το από 12/03/2019 Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής (Επαρχιακό Γραφείο, Τμήμα
Φορολογίας, Υπουργείο Οικονομικών), με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία είναι κάτοικος Κύπρου, για τις
ανάγκες εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, από την
ημερομηνία ίδρυσής της (30/11/2010) έως και σήμερα (Σχετ. 1),
• Το από 31/12/2017 πιστοποιητικό καταβολής μερισμάτων της ανωτέρω εταιρείας, ύψους 192.000,00€,
μετά αντιγράφου της απόφασης της του Δ.Σ της εταιρείας περί της άνω διανομής (Σχετ. 2),
• Την από 10/03/2019 βεβαίωση του ελεγκτή της εταιρείας ότι τα κέρδη που διανεμήθηκαν στον
προσφεύγοντα ως μέρισμα κατά το έτος 2017 ανέρχονται στο ποσό των 192.000€ και ο αναλογούν φόρος
24.000€ (Σχετ. 3),
• Τα αποδεικτικά τραπεζικών συναλλαγών της , από τα οποία προκύπτει η καταβολή συνολικού ποσού
192.000,00€ εντός του έτους 2017, με μεταφορά χρηματικών ποσών από τον εταιρικό λογαριασμό της ως
άνω εταιρείας προς τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό (Σχετ. 4).
• Αντίγραφο, εξαγόμενο από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της κυπριακής φορολογικής αρχής της από
18-7-2018 ηλεκτρονικά υποβληθείσης δήλωσης «αυτοφορολογίας» της Εταιρείας φορολογικού έτους 2017,
με την οποία δηλώθηκε φορολογητέο εισόδημα (κέρδη) ύψους 290.895,00€ και εξοφλήθηκε ο αναλογών σε
αυτά εταιρικός φόρος ύψους 39.998,07€ (Σχετ. 5).
• Πιστοποιητικό του μητρώου εταιριών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο της
ανωτέρω εταιρείας διαιρείται σε 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00€ (Σχετ. 6), και τα
οποία κατέχει για λογαριασμό του η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Κύπρο (Λεωφ., , ) και
επωνυμία " " δυνάμει του από 13-12-2011 συμφωνητικού σύστασης καταπιστεύματος (trust deed) (Σχετ. 7).
• Τραπεζικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η κατοχή του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας
(κατά 100%) από τον ίδιο και η ιδιότητά του ως πραγματικού δικαιούχου (beneficial owner) (Σχετ. 8).
• Δήλωση της δικηγορικής εταιρείας , υπό την ιδιότητα αυτής ως ενδιαμέσου επαγγελματία (intermediary
professional) και εκπροσώπου της δηλωθείσης μετόχου στο εταιρικό μητρώο (registered shareholder) " ",
προς την τράπεζα , διά της οποίας ομοίως δηλώνεται ως πραγματικός δικαιούχος του συνόλου των
μεριδίων επί του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας (Σχετ. 9).
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή τροποποίηση της ως άνω
προσβαλλόμενης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού, να του επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν ό,τι
ποσό έχει καταβάλει ή θα καταβληθεί στο μέλλον, νομιμοτόκως, προσκομίζει δε και επικαλείται πέραν των
ανωτέρω στοιχείων που προσκομίστηκαν και στη ΔΟΥ, τα ακόλουθα:
• Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας για το φορολογικό έτος 2017, με την οποία δήλωσε
φορολογητέα κέρδη 419.030,00€, επί των οποίων αναλογεί φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου
(12,5%) ύψους 52.378,75€, καθώς και μερίσματα ποσού 192.000€ που έλαβε ο μέτοχός της " " (Σχετ. 10),
Με το υπ' αριθμ. ΔΕΔ ΕΙ2019ΕΜΠ/2019 Υπόμνημα που υπέβαλε στην υπηρεσία μας (1ο υπόμνημα),
προσκομίζει και επικαλείται:
• Το από 29/08/2019 Πιστοποιητικό του τμήματος φορολογίας του επαρχιακού γραφείου , με το οποίο
πιστοποιείται ότι η εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, ενώ για το φορολογικό έτος 2017
κατέβαλε εταιρικό φόρο ποσού 52.378,75€, ότι έχει εκδώσει στις 31/12/2017 μέρισμα ποσού 192.000,00€,
στο οποίο αναλογεί φόρος 24.000€ (192.000€ x 12,5%), το οποίο έλαβε ο μέτοχος , ο οποίος κατέχει 1.000
μετοχές (Σχετ.ΥΠ1),
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Με το υπ' αριθμ. ΔΕΔ ΕΙ2019ΕΜΠ/2019 Υπόμνημα που υπέβαλε στην υπηρεσία μας (2ο υπόμνημα), με το
οποίο μας γνωρίζει ότι στη ΔΟΥ εκκρεμούσε η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης για το
φορολογικό έτος 2018, την οποία περιλαμβάνονται μερίσματα αλλοδαπής (κωδ. 295) ποσού 374.600€ και
φόρου μερισμάτων αλλοδαπής (κωδ. 683) ποσού 46.825€, μετά δε την προσκόμιση στη ΔΟΥ των
βεβαιώσεων του τμήματος φορολογίας του επαρχιακού γραφείου, η ΔΟΥ Ψυχικού αποδέχθηκε τον
συμψηφισμό του φόρου μερισμάτων αλλοδαπής, προσκομίζει δε και επικαλείται
• Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του φορολογικού έτους 2018 (ΣχετΥΠ2 -1), και την αντίστοιχη πράξη
διοικητικού προσδιορισμού εισοδήματος (εκκαθάριση) (ΣχετΥΠ2 -5),
• Τα από 27/08/2019 πιστοποιητικά, που αφορούν διανομή κερδών από τα κέρδη των φορολ. ετών 2014,
2016 και 2017 (ΣχετΥΠ2 -2, 3, 4),
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 (Α' 167) ορίζεται ότι: «1) Εάν κατά τη διάρκεια του
φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα
στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν
λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το
εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά
έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 2) Η μείωση του φόρου
εισοδήματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του
φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα».
Επειδή, με τις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδος - Κύπρου, που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 573/1968 (Α' 223)
ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:
Άρθρο 9: «1) Μερίσματα καταβαλλόμενα υπό εταιρείας κατοίκου ενός των Συμβαλλομένων Κρατών εις
κάτοικον του ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους δύνανται να φορολογηθούν εις το έτερον τούτο Κράτος. 2) Εν
τούτοις, τοιαύτα μερίσματα δύνανται να φορολογηθούν εν τω Συμβαλλομένω Κράτει εν τω οποίω είναι
κάτοικος η καταβάλλουσα τα μερίσματα εταιρεία, συμφώνως προς την νομοθεσίαν του κράτους τούτου,
αλλά ο ούτως επιβαλλόμενος φορολογικός συντελεστής δέον να μη υπερβαίνη το 25% του ακαθαρίστου
ποσού των μερισμάτων»
Άρθρο 21: «2) Τηρουμένων των διατάξεων της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας εν σχέσει με την
παρεχομένην έκπτωσιν υπό μορφήν πιστώσεως έναντι του Ελληνικού φόρου, του καταβλητέου εις εδάφη
εκτός της Ελλάδος φόρου, ο Κυπριακός φόρος ο καταβλητέος συμφώνως προς την φορολογικήν
νομοθεσίαν της Κύπρου, είτε αμέσως είτε εμμέσως δια παρακρατήσεως, εν σχέσει προς εισόδημα
προερχόμενον εκ πηγών εντός της Κύπρου, θα παρέχηται ως πίστωσις έναντι του Ελληνικού φόρου του
καταβλητέου επί του εισοδήματος τούτου. Εάν το εισόδημα τούτο είναι σύνηθες μέρισμα καταβαλλόμενον
υπό Εταιρείας κατοίκου Κύπρου, η πίστωση θα λαμβάνη υπ' όψιν (πλέον του Κυπριακού φόρου εν σχέσει
με το μέρισμα) τον Κυπριακών φόρον τον καταβλητέον υπό της εταιρείας εν σχέσει με τα κέρδη της, και,
εάν τούτο είναι μέρισμα καταβαλλόμενον εις προνομιούχους μετοχάς αντιπροσωπεύοντος αμφότερα, ήτοι
μέρισμα εις σταθερόν συντελεστήν, εις το οποίον δικαιούνται αι μετοχαί και προσθέτον συμμετοχήν εις τα
κέρδη, ο Κυπριακός φόρος, ούτω καταβλητέος υπό της εταιρείας, θα λαμβάνηται ομοίως υπχ όψιν καθ* ο
μέρος το μέρισμα υπερβαίνει τον σταθερόν τούτον συντελεστήν».
Επειδή, με το αριθ πρωτ. ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 έγγραφο με θέμα «Εφαρμογή της Σύμβασης
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος - Κύπρου» διευκρινίζεται ότι:
«Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής σε
σχέση με τους φόρους εισοδήματος μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου (Α.Ν. 573/1968, Φ.Ε.Κ. 223/27-91968/τ. Α') και συγκεκριμένα το Άρθρο 9 αυτής, ορίζεται ότι μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία
κάτοικο Κύπρου σε κάτοικο Ελλάδας μπορούν να φορολογηθούν στην Ελλάδα (παρ. 1). Εντούτοις, αυτά τα
μερίσματα μπορούν να φορολογηθούν στην Κύπρο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, αλλά ο φορολογικός
συντελεστής που θα επιβληθεί με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ακαθάριστου
ποσού των μερισμάτων.
Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει τη φορολογία της εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη από τα οποία
καταβάλλονται τα μερίσματα (παρ 2). Ο όρος «μερίσματα» προσδιορίζεται στην παρ. 3 του εν λόγω
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Άρθρου. Ωστόσο, οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν ο δικαιούχος των μερισμάτων,
κάτοικος Ελλάδας, διατηρεί στην Κύπρο μόνιμη εγκατάσταση με την οποία ο κάτοχος των μετοχών, δυνάμει
των οποίων καταβάλλονται τα μερίσματα, συνδέεται στενά. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Άρθρου 6 σχετικά με κέρδη επιχειρήσεων (παρ. 4).
Περαιτέρω, η αποφυγή της διπλής φορολογίας στις περιπτώσεις όπου και τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη
έχουν δικαίωμα φορολόγησης, επιτυγχάνεται σύμφωνα με το Άρθρο 21 της υπό εξέταση Σύμβασης. Η παρ.
2 του εν λόγω Άρθρου ορίζει ότι, τηρουμένων των διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας
σχετικά με την πίστωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή έναντι του ελληνικού φόρου, ο κυπριακός
φόρος, που καταβάλλεται είτε άμεσα είτε έμμεσα δια παρακρατήσεως σε σχέση με εισόδημα που
προέρχεται από πηγές εντός Κύπρου, θα παρέχεται ως πίστωση έναντι του Ελληνικού φόρου του
καταβλητέου επί του εισοδήματος αυτού. Εάν το εισόδημα αυτό είναι σύνηθες μέρισμα καταβαλλόμενο από
εταιρεία κάτοικο Κύπρου, η πίστωση θα λαμβάνει υπόψη (πλέον του κυπριακού φόρου σε σχέση με το
μέρισμα) τον κυπριακό φόρο τον καταβλητέο από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη της. Εάν το εισόδημα
αυτό είναι μέρισμα που καταβάλλεται σε προνομιούχες μετοχές και αντιπροσωπεύει και ένα μέρισμα με
σταθερό συντελεστή και πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη, ο κυπριακός φόρος που καταβάλλεται από την
εταιρεία θα λαμβάνεται υπόψη κατά το μέρος που το μέρισμα υπερβαίνει τον σταθερό αυτό συντελεστή,
Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου Άρθρου, ο όρος «καταβλητέος Κυπριακός
φόρος» θεωρείται ότι περιλαμβάνει τον κυπριακό φόρο ο οποίος θα έπρεπε να παρακρατείται από
οποιοδήποτε μέρισμα που καταβάλλεται από κέρδη που απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από τον κυπριακό
φόρο λόγω παροχής φορολογικών κινήτρων.
Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ
Ελλάδας-Κύπρου, στην περίπτωση τακτικού μερίσματος, η πίστωση του καταβλητέου κυπριακού φόρου
έναντι του ελληνικού φόρου ως προς το εισόδημα αυτό θα λαμβάνει υπόψη τον κυπριακό φόρο σε σχέση
με το μέρισμα και τον κυπριακό φόρο που καταβάλλεται από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη της,
τηρουμένων των διατάξεων της εσωτερικής μας νομοθεσίας περί πιστώσεως του φόρου αλλοδαπής (βλ. το
ως άνω σχετικό έγγραφο).»
Επειδή, με τη αριθ. πρωτ. Ε.2018/28-01-2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε ότι:
«Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 εγγράφου μας, αναφορικά με την
φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα κατ' εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας (ΣΑΔΦ) Ελλάδας-Κύπρου και κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή λοιπών ΣΑΔΦ
που περιέχουν παρόμοιο όρο με τη ΣΑΔΦ Ελλάδας-Κύπρου για τη φορολογία μερισμάτων, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των ΣΑΔΦ αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων
προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που προκύπτουν στο
άλλο Κράτος, αλλά οφείλει να πιστώνει έναντι του δικού του φόρου επί των μερισμάτων αυτών τον φόρο
που καταβλήθηκε στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα μερίσματα βάσει του συντελεστή που καθορίζεται
στις σχετικές διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναφορικά με τη φορολογία μερισμάτων. Ωστόσο, ορισμένες
Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας περιλαμβάνουν στο άρθρο περί εξάλειψης της διπλής
φορολογίας διατάξεις σχετικά με την πίστωση και για τον εταιρικό φόρο που αναλογεί στο διανεμόμενο
μέρισμα (υποκείμενο φόρο - underlying tax credit). Παρατίθενται ακολούθως οι εν λόγω Συμβάσεις μετά
των σχετικών διατάξεων: Άρθρο 21 ....
Κατόπιν των ανωτέρω, για την εφαρμογή των διατάξεων των προαναφερθεισών ΣΑΔΦ, από τον φόρο που
αναλογεί στα μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο - φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή
εταιρία, πιστώνεται ο εταιρικός φόρος αλλοδαπής, ενώ για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από τις
διατάξεις της Σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας και συγκεκριμένα ο
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
Για την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των όρων των ΣΑΔΦ που προαναφέρθηκαν, και προκειμένου για
την αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του ποσού του εταιρικού
αλλοδαπού φόρου που αναλογεί στον μέτοχο και προκειμένου αυτός να πιστωθεί από αυτόν που αναλογεί
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στην Ελλάδα, απαιτείται υποχρεωτικά βεβαίωση από τη φορολογική αρχή των αντισυμβαλλομένων Κρατών
που θα περιλαμβάνει σωρευτικά τα κάτωθι στοιχεία:
• Τα πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου που πραγματοποίησε την διανομή κερδών,
• Πιστοποίηση ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο είναι κάτοικος του αντισυμβαλλόμενου Κράτους για τις
ανάγκες εφαρμογής της οικείας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας,
• Το ποσό του φόρου εισοδήματος που πλήρωσε συνολικά το νομικό πρόσωπο,
• Το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω μετόχου (ή εταίρου) - φυσικού προσώπου στο μετοχικό (ή εταιρικό)
κεφάλαιο του νομικού προσώπου που έκανε την διανομή,
• Το ύψος του μερίσματος που έλαβε το φυσικό πρόσωπο και ο εταιρικός φόρος που του αναλογεί.
Εναλλακτικά γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις λοιπών δημοσίων αρχών, εφόσον αποδεικνύουν τα
παραπάνω, ακόμα και συνδυαστικά. Δεν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που εκδίδει το ίδιο το νομικό
πρόσωπο, ή άλλοι ιδιώτες (οι ορκωτοί ελεγκτές, οι λογιστές ή οι δικηγόροι).
Για την πληρέστερη κατανόηση της εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων, τίθενται τα παρακάτω
παραδείγματα: . Για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
παρελθόντων ετών που έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά εκκρεμούν προς εκκαθάριση στις Δ.Ο.Υ. και εμπίπτουν
στις περιπτώσεις της παρούσας, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίζουν τα ανωτέρω
προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Οι
εκκρεμείς δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την
πάροδο της προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των
δικαιολογητικών εντός της δίμηνης προθεσμίας από τη δημοσίευση της παρούσας, οι δηλώσεις
εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναγράφηκε προς πίστωση
(κωδικοί 683-684).»
Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων υπέβαλε ηλεκτρονικά στις 20/07/2018 την υπ' αριθμ. δήλωση
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, στην οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων, εισόδημα από
μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης (κωδ. 295) από κυπριακή εταιρεία ποσού 192.000,00€ και φόρο που
παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από το ως άνω εισόδημα όπου έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα
(κωδ. 683) ποσού 24.000,00€.
Επειδή ο προσφεύγων δεν προσκόμισε στην αρμόδια φορολογική Αρχή βεβαίωση από τις Κυπριακές
φορολογικές Αρχές κατά τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Ε.2018/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η αρμόδια
ΔΟΥ Ψυχικού προέβη σε εκκαθάριση της υποβληθείσας δήλωσης, χωρίς να λάβει υπόψιν της τον
αναλογούντα φόρο των μερισμάτων αλλοδαπής,
Επειδή ήδη με το υπ' αριθμ. ΔΕΔ ΕΙ2019ΕΜΠ/2019 Υπόμνημα που υπέβαλε ο προσφεύγων στην
υπηρεσία μας, προσκομίζει και επικαλείται το από 29/08/2019 Πιστοποιητικό του τμήματος φορολογίας του
επαρχιακού γραφείου , με το οποίο πιστοποιείται ότι η εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου,
ενώ για το φορολογικό έτος 2017 κατέβαλε εταιρικό φόρο ποσού 52.378,75€, ότι έχει εκδώσει στις
31/12/2017 μέρισμα ποσού 192.000,00€, στο οποίο αναλογεί φόρος 24.000€ (192.000€ x 12,5%), το οποίο
έλαβε ο μέτοχος , ο οποίος κατέχει 1.000 μετοχές (Σχετ.ΥΠ1),
Επειδή, προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της υπ' αριθμ. Ε.2018/2019 εγκυκλίου της ΑΑΔΕ
προκειμένου για την αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 του
προσφεύγοντος του ποσού του εταιρικού αλλοδαπού φόρου που του αναλογεί ως μετόχου και προκειμένου
αυτός να πιστωθεί από αυτόν που αναλογεί στην Ελλάδα, και συνεπώς οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος
πρέπει να γίνουν δεκτοί.
Επειδή ο προσφεύγων με την εξεταζόμενη ενδικοφανή προσφυγή, αιτείται την νομιμότοκη επιστροφή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
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Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 53§2 του ν. 4174/2013 - ΚΦΔ (Α' 170) ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση
καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον
φορολογούμενο νια τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος
ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, 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», και με τις διατάξεις του άρθρου 72§16 του ίδιου
Κώδικα ότι: «Το άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται για αιτήσεις
επιστροφής που υποβάλλονται από την 1.1.2014 και εφεξής».
Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ' αριθ. ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 (ΦΕΚ Β'
19) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ότι: «Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων
της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α'170) που καταβάλλονται στον φορολογούμενο
ορίζεται ως το επιτόκιο Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που
ισχύει κατά την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του φόρου, πλέον πέντε
και εβδομήντα πέντε (5,75) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.... Το επιτόκιο των ανωτέρω παραγράφων δεν
μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά μία (1)
εκατοστιαία μονάδα λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας....».
Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι, από την 01.01.2014 και μετά, η Φορολογική
Διοίκηση, εφόσον διενεργεί επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου ή εισφοράς, μετά την
πάροδο των 90 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του φορολογούμενου, οφείλει να
υπολογίζει και να επιστρέφει τόκους. Η τοκοφορία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού
αιτήματος και οι τόκοι υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις περί
καθορισμού των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013, μέχρι και την ημερομηνία ειδοποίησης του
φορολογούμενου για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου ή εισφοράς.
Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, η αρμόδια φορολογική Αρχή, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης του
φορολογικού έτους 2017, ορθώς δεν έλαβε υπόψιν της τον αναλογούντα φόρο των μερισμάτων
αλλοδαπής, δεδομένου ότι ο προσφεύγων δεν είχε προσκομίσει τότε τα έγγραφα που προβλέπονται στην
υπ' αριθμ. Ε.2018/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, τα οποία προσκομίστηκαν το πρώτον με το υπ' αριθμ
ΕΙ2019ΕΜΠ/2019 Υπόμνημά του στην υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής
του και ως εκ τούτου το αίτημά του περί νομιμότοκης επιστροφής, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, εφόσον η νέα
εκκαθάριση που θα διενεργηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, γίνει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης
της παρούσας Απόφασης.
Κατόπιν αυτών,
Αποφασίζουμε
Την μερική αποδοχή της από 23/07/2019 και με αριθ. πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με
ΑΦΜ: , κατοίκου , οδός αρ τ.κ , ως ακολούθως:
1) Την αποδοχή του αιτήματος συμψηφισμού του φόρου μερισμάτων αλλοδαπής και τη διενέργεια από τον
Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ νέας εκκαθάρισης για το φορολογικό έτος 2017 σύμφωνα με τα ανωτέρω,
και
2) Την απόρριψη του αιτήματος νομιμότοκης επιστροφής, εφόσον η νέα εκκαθάριση που θα διενεργηθεί
από την αρμόδια ΔΟΥ, γίνει εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης
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Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Επανεξέτασης Α2
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ 3689/2019
Διακανονισμός ΦΠΑ δαπανών επί ακινήτου το οποίο πουλήθηκε πριν χρησιμοποιηθεί σε
στάδιο εκκαθάρισης
Καλλιθέα, 23/12/2019
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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 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.)» όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει .
γ. Της ΠΟΛ 1064/28.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017) .
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. 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. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από 23-07-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία "
", Α.Φ.Μ , με έδρα στην , επί τη οδού , τελούσης υπό εκκαθάριση δια των εκκαθαριστών αυτής , κατά της
υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού ΦΠΑ/επιβολής προστίμου φορολογικής περιόδου
01/12/2018 - 31/12/2018 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών καθώς και τα προσκομιζόμενα με
αυτή σχετικά έγγραφα.
5. Την ως άνω πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, της οποίας ζητείται η ακύρωση ή
τροποποίηση, καθώς τη και με ημερομηνία θεώρησης 14/06/2019 οικεία έκθεση ελέγχου.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 23/07/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της
τελούσης υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία " ", Α.Φ.Μ , 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:
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Με την υπ' αριθ. υπ' αριθμ /2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής προστίμου
φορολογικής περιόδου 01/01/2018-31/12/2018, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, μειώθηκε το
συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο περιόδου από 157.681,82 € σε 28.045,01 €.
Η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε μετά τον μερικό έλεγχο ΦΠΑ, που διενεργήθηκε στη προσφεύγουσα
από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών βάσει των διατάξεων του Ν. 2859/2000 και σύμφωνα με την /2019 εντολή
ελέγχου του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ.
Αιτία του ελέγχου ήταν η με αριθμό πρωτ /2019 αίτηση της προσφεύγουσας για επιστροφή ΦΠΑ συνολικού
ποσού 157.681,82 €, λόγω αδυναμίας μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε επόμενη φορολογική
περίοδο καθόσον η επιχείρηση τελεί σε εκκαθάριση.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα μεταξύ των άλλων είχε λάβει και τα παρακάτω
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, τα οποία είχε καταχωρήσεις στα βιβλία της στο λογαριασμό 15.01.00
«Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση», από την εταιρεία , βάσει του από 02/04/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού
εργολαβίας :
Α/Α
1
2
3

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
..... /30-09-2018
..... /28-11-2018
..... /28-11-2018
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
30.000,00
425.000,00
85.000,00
540.000,00

Φ.Π.Α.
7.200,00
102.000,00
20.400,00
129.600,00

Τα εν λόγω Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών αφορούσαν οικοδομικές εργασίες που έγιναν σε ακίνητο
ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας (ξενοδοχειακή μονάδα), το οποίο βρίσκεται στην Ο έλεγχος λαμβάνοντας
υπόψη ότι το εν λόγω ακίνητο πουλήθηκε από την προσφεύγουσα δυνάμει του με αριθμό /2018
συμβολαίου αγοραπωλησίας, θεώρησε ότι το αγαθό επένδυσης και παρεπόμενα οι ως άνω
κατασκευαστικές δαπάνες επί αυτού, χρησιμοποιήθηκαν και μόνο σε αφορολόγητες δραστηριότητες καθώς
η πώληση του ακινήτου ήταν πράξη μη υπαγόμενη σε φόρο. Προς τούτο και καθόσον υπάρχει υποχρέωση
εφάπαξ διακανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 2859/2000, δεν
αναγνώρισε προς επιστροφή ποσό φόρου 129.600,00 €, που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ των ανωτέρω
τιμολογίων.
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά την ακύρωση ή τροποποίηση της
παραπάνω προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :
• Στην κυριότητα της ανήκε ημιτελής οικοδομή, επί ιδιόκτητου οικοπέδου που βρίσκεται στη νήσο Η
οικοδομή αυτή ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για κάποια χρήση αφού ως ημιτελής ουδέποτε ήταν κατάλληλη
για οιονδήποτε σκοπό.
• Η προσφεύγουσα εταιρεία τελούσα σε στάδιο εκκαθάρισης και προκειμένου να μεταβιβάσει το εν λόγω
ακίνητο προέβη επ' αυτού σε εργασίες για τις οποίες έλαβε όλα τα σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών .
• Για τις εργασίες αυτές, τα σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών με το αναλογούν ποσό ΦΠΑ επιβάρυναν
το σύνολο των φορολογητέων εισροών και δημιουργήθηκε το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο
ζητήθηκε προς επιστροφή .
• Η φορολογική διοίκηση δεν αιτιολόγησε με τρόπο σαφή, ειδικό και επαρκή τις διαπιστώσεις για μη
αναγνώριση του ποσού του πιστωτικού υπολοίπου για επιστροφή,
• Η πραγματοποιηθείσα πώληση του ακινήτου έγινε αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 ΦΕΚ
Α'104/13.06.2018 άρθρο 168,παρ. 3, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με
αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
• Ο έλεγχος ισχυρίζεται εσφαλμένα ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας της το οποίο μεταβιβάσθηκε στις 29.10.2018
αποτελεί τόσον αυτό όσον και οι επ' αυτού κατασκευαστικές δαπάνες, επενδυτικό αγαθό γιατί δεν
δικαιολογεί και δεν τεκμηριώνει αυτόν τον ισχυρισμό αφού ουδέποτε η επιχείρηση δραστηριοποιήθηκε και
λειτούργησε και ήδη έχει επέλθει λύση αυτής και έχει τεθεί σε εκκαθάριση, άρα ουδόλως δεν ετέθη σε
διαρκή εκμετάλλευση αυτό.
Επειδή, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα βιβλία και στοιχεία της προσφεύγουσας διαπιστώθηκε ότι τα
υπό κρίση τιμολόγια παροχής υπηρεσίας έχουν καταχωρηθεί στο λογ/σμό 15.01.000 «Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση».

www.solcrowe.gr /// 209

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Επειδή, οι υπο κρίση δαπάνες αποτελούν κατασκευαστικές δαπάνες και πραγματοποιήθηκαν από
30.09.2018 έως 28.11.2018 στο ιδιόκτητο ακίνητο (ξενοδοχειακή μονάδα) της προσφεύγουσας επιχείρησης
που βρίσκεται στη θέση της περιφέρειας της τέως κοινότητας , τέως Δήμου , νυν Δήμου, της περιφερειακής
Ενότητας της περιφέρειας Το ακίνητο αυτό δυνάμει του αριθμ /2018 συμβολαίου αγοραπωλησίας της
συμβολαιογράφου
- συζ , μεταβιβάσθηκε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία με την επωνυμία « » με Α.Φ.Μ
Επειδή, οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000), ορίζουν, ότι:
«Άρθρο 2. Αντικείμενο του φόρου
1. Αντικείμενο του φόρου είναι:
α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο
εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα,
β) ......., γ)-.
Άρθρο 3. Υποκείμενοι στο φόρο
1. Στο φόρο υπόκειται:
α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο
ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο
εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, β)
Άρθρο 16. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή
υπηρεσιών
1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που
πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. Η παράδοση των αγαθών
συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά.
Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση συντελείται
κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή, εκτός αν ο προμηθευτής αναλαμβάνει και την
υποχρέωση συναρμολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο
αποπεράτωσης των εργασιών αυτών. Άρθρο 30. 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.
Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης
χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Άρθρο 33. Διακανονισμός εκπτώσεων
2. Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή
διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους.
Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό,
ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης
3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε
φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια πενταετίας ή δεκαετίας, προκειμένου για ακίνητα της παραγράφου
2, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που
απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο:
α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:
αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο,
ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά,
γγ) δδ
β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις.
Εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την
πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της
χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και
ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.
Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή
την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέλειας.
4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται: α) Τα
ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή
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εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την
υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει
οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα
χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο
κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι
δαπάνες επισκευής και συντήρησης
β) τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή
βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις.»
Επειδή στο με αριθμ. πρωτ. Δ14Α 1179496 ΕΞ 27.12.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης ΦΠΑ με θέμα
«Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών» διευκρινίζεται: «... 4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν.2859/2000), όπως ίσχυε, ειδικά, για τα αγαθά
επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών
αυτών. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 33 του ιδίου ως άνω Κώδικα ΦΠΑ, σε
περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε
φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα
στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη πού απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν
αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες δραστηριότητες. Επίσης, εάν εντός πενταετίας από την
πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της
χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και
ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου. Όπως
διευκρινίστηκε με την Ε.Α.Υ.Ο. 1084562/3755/Α00Μ/ΠΟΛ.1177/20.7.1994, η πενταετία προς διακανονισμό
του φόρου αρχίζει, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία πραγματοποίηση της δαπάνης ήτοι, της έκδοσης
εκάστου τιμολογίου και λήγει αμέσως με την παρέλευση της αντίστοιχης ημερομηνίας του πέμπτου έτους
(σχ. Γνωμ. Ολομ. Ν.Σ.Κ. 142/1994).
Τέλος, με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του ιδίου άρθρου, ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται τα ενσώματα
αγαθά, πού ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς
και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές πού κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση
σε ακίνητο πού δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη
χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων.
γ) εάν τα πάγια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα και έως σήμερα, η πενταετία από την πραγματοποίηση
της δαπάνης (π.χ. 1.1.2007 - 31.12.2007) ολοκληρώνεται το έτος 2012 (άρθρο, 33.3.β του Κώδικα ΦΠΑ και
ΠΟΛ.1177/20.7.1994) και η επιχείρηση οφείλει να διακανονίσει το φόρο των εισροών του έτους 2007 στην
εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2012. Κατ' ανάλογο τρόπο διακανονίζεται ο φόρος για τα επόμενα του
2007 έτη (π.χ. του έτους 2008 ο φόρος πρέπει να διακανονισθεί στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους
2013 κ.ο.κ.)...».
Επειδή, διακανονισμός είναι η διαδικασία με την οποία ο νόμος επιδιώκει την αποκατάσταση του ακριβούς
ποσού των εκπτώσεων ΦΠΑ, για τις οποίες το ύψος του ποσού που εκπέσθηκε για κάποια αιτία
μεταβλήθηκε μέσα στη διαχειριστική περίοδο. Σύμφωνα δε, με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του
Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), οι εκπτώσεις που διενήργησε ο υποκείμενος στο φόρο με βάση τις
υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό, σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της
διαχειριστικής περιόδου, στις περιπτώσεις που από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται το δικαίωμα
ή επιβάλλεται ένας τέτοιος διακανονισμός.
Ο λόγος που διενεργούνται οι διακανονισμοί αυτοί είναι να γίνουν στις εκπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της χρήσης οι απαραίτητες διορθώσεις, ώστε οι εκπτώσεις αυτές να είναι, εκείνες που
πραγματικά δικαιούται να διενεργήσει ο κάθε υποκείμενος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διακανονισμοί διενεργούνται μεταξύ άλλων και στη μη
χρησιμοποίηση των επενδυτικών αγαθών, εντός πενταετίας ή δεκαετίας (προκειμένου για τα ακίνητα για τα
οποία γίνεται επιλογή φορολόγησης εκμίσθωσης με ΦΠΑ), από την πραγματοποίηση της δαπάνης για την
απόκτηση ή την κατασκευή τους.
Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι, η επιχείρηση πρέπει να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ του
δικαιώματος έκπτωσης του εκάστοτε έτους της απόκτησης από αυτό του έτους της πρώτης
χρησιμοποίησης καθενός επενδυτικού αγαθού, οπότε αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική, δικαιούται
να συμψηφίζει ή υποχρεώνεται να καταβάλλει αντίστοιχα, τη διαφορά των ποσοστών του δικαιώματος
έκπτωσης για το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του επενδυτικού αγαθού.
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και δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης των επενδυτικών αυτών αγαθών.
Επειδή, από τις συνδυασμένες διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, προκύπτει, ότι, ο υποκείμενος στο φόρο
έχει δικαίωμα να εκπέσει το ΦΠΑ των εισροών του (δαπανών, αγορών και παγίων) από το ΦΠΑ των
εκροών του κατά το μέρος που χρησιμοποιεί τις εισροές του για την πραγματοποίηση πράξεων
φορολογητέων ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης. Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο
που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, ήτοι κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης των αγαθών και
της παροχής των υπηρεσιών.
Επειδή, από την ερμηνεία, των ανωτέρω διατάξεων, καθίσταται σαφές ότι, είτε πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 30 είτε του άρθρου 33 του ν. 2859/2000, ο υποκείμενος στο φόρο αποκτά δικαίωμα προς
έκπτωση ή επιστροφή του φόρου των εισροών του. Ο μόνος περιορισμός που τίθεται στην περίπτωση των
επενδυτικών αγαθών του άρθρου 33 Κώδικα ΦΠΑ, συνίσταται στο γεγονός ότι το δικαίωμα έκπτωσης
κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών, ως και ότι το δικαίωμα αυτό
εκλείπει στη περίπτωση διάθεσης των επενδυτικών αγαθών σε μη φορολογητέες δραστηριότητες πριν τη
πάροδο της πενταετίας, γεγονός που συνεπιφέρει κατ' άρθρο 33§3 του ίδιου ως άνω Κώδικα τον εφάπαξ
διακανονισμό του εκπεσθέντος ΦΠΑ, ενώ η φορολογική αρχή δύναται να προβεί αμέσως στον καταλογισμό
και είσπραξη αυτού, κατά το μη διακανονισθέν μέρος του, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη πάροδος των
ετών που απομένουν μέχρι την εκπνοή της ως άνω πενταετίας (σχετ η 418/2003 γνωμοδότηση του ΝΣΚ)
Επειδή, εν προκειμένω, τα υπό κρίση τιμολόγια παροχής υπηρεσίας δεν αφορούν τρέχουσες ή συνήθεις
δαπάνες της επιχείρησης αλλά κατασκευαστικές δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πάγιο και
συγκεκριμένα σε ακίνητο, ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας και δεν σχετίζονται με δημιουργία φορολογητέων
εσόδων. Οι δαπάνες αυτές χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις καθώς η
πώληση του ακινήτου ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας ήταν πράξη μη υπαγόμενη σε φόρο.
Όπως προαναφέρθηκε, ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει το ΦΠΑ των εισροών του
(δαπανών, αγορών και παγίων) από το ΦΠΑ των εκροών του κατά το μέρος που χρησιμοποιεί τις εισροές
του για την πραγματοποίηση πράξεων φορολογητέων ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης και ωε εκ
τούτου ορθώς ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς επιστροφή ποσό φόρου 129.600,00 €, που αντιστοιχεί στο
ΦΠΑ των υπό κρίση τιμολογίων.
Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 14/06/2019 έκθεσης μερικού
ελέγχου Φ.Π.Α., επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και
πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.
Αποφασίζουμε
την απόρριψη της με αριθ. πρωτ /23-07-2019 ενδικοφανούς προσφυγής της τελούσης υπό εκκαθάριση
εταιρείας με την επωνυμία " ", Α.Φ.Μ και την επικύρωση της υπ' αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης
Διορθωτικού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/12/2018 - 31/12/2018 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
Αθηνών.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Αξία φορολογητέων εισροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό Υπόλοιπο προηγούμενης φορολογικής περιόδου
Πιστωτικό Υπόλοιπο

15.750,00 €
3.780,00 €
24.265,01 €
28.045,01 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
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.
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ΣτΕ 320/2020
Περαίωση χρήσεων κατόπιν φορολογικού πιστοποιητικού ιδιώτη ελεγκτή - Μεταβολές του
οικείου κανονιστικού καθεστώτος - Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης
26 Φεβρουάριος 2020
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Νοεμβρίου 2019, με την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ,
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Β. Πλαπούτα, Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, Α. Σδράκα, Φρ.
Γιαννακού, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Ζυγουρίτσα.
Για να δικάσει την από 12 Οκτωβρίου 2017 προσφυγή:
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "................", που εδρεύει στην ............. (................. αρ. ........), η
οποία παρέστη με τον δικηγόρο Στυλιανό Παπαδημητρίου (Α.Μ. 2527 Δ.Σ. Πειραιώς), που τον διόρισε με
πληρεξούσιο, κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία παρέστη με την Αναστασία
Βασιλείου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Στη δίκη παρεμβαίνουν οι: 1) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «............» και το διακριτικό τίτλο «.........»,
που εδρεύει στη ................ (...............), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Ιωάννη Δρυλλεράκη (Α.Μ. 2279),
που τον διόρισε με πληρεξούσιο, 2) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «..............», που εδρεύει στον
............ (.............), ως καθολική διάδοχος, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, της ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία «................», η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Ιωάννη Σταυρόπουλο (Α.Μ. 11982), που τον
διόρισε με πληρεξούσιο και 3) εταιρεία με την επωνυμία «...........», με τον διακριτικό τίτλο «....................»,
που εδρεύει στο ............. (οδός ............. αρ. ...........), η οποία παρέστη με την δικηγόρο Μαρία Ρηγάκη
(Α.Μ. 24166), που την διόρισε με πληρεξούσιο.
Με την αίτηση αυτή η προσφεύγουσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ' αριθμ. .............. απόφαση
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και β) η
υπ' αριθμ. ................ Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους
2013 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).
Η πιο πάνω προσφυγή εισάγεται στο Β΄ Τμήμα του Δικαστηρίου κατόπιν της από 18 Ιουνίου 2019 πράξεως
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου I. Δημητρακόπουλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της προσφεύγουσας εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και
προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους προσφυγής και ζήτησε να γίνει δεκτή η προσφυγή, τους
πληρεξουσίους των παρεμβαινουσών εταιρειών, οι οποίοι ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις και την
εκπρόσωπο της καθ' ης Αρχής, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως συμπληρώθηκε με τα από 4-2-2019 και 25-10-2019
δικόγραφα πρόσθετων λόγων, ζητείται η ακύρωση της ................ απόφασης του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με την
οποία απορρίφθηκε η από ........ ενδικοφανής προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας κατά της ..............
οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του
Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). Με την τελευταία πράξη δεν
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αναγνωρίσθηκαν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας για την οικεία χρήση
(1.1.2012-31.12.2012) και προστέθηκαν στα καθαρά κέρδη της λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους
.......... ευρώ (εκ των οποίων .......... ευρώ για χιλιομετρικές αποζημιώσεις υπαλλήλων, που δεν
καλύπτονταν με νόμιμα δικαιολογητικά και θεωρήθηκαν συγκεκαλυμμένη επαύξηση μισθού με υποχρέωση
καταβολής κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών), κατόπιν δε τούτου καταλογίσθηκε σε βάρος της διαφορά
κύριου φόρου ποσού ............. ευρώ και πρόσθετος φόρος, λόγω ανακρίβειας, ποσού ......... ευρώ. Με την
προσφυγή η προσφεύγουσα ζητεί να ακυρωθεί, άλλως να μεταρρυθμιστεί, η ανωτέρω καταλογιστική
πράξη, προβάλλουσα, μεταξύ άλλων (ειδικότερα, με το δεύτερο λόγο), ότι αναρμοδίως κατά χρόνο
ελέγχθηκε για την επίμαχη χρήση (2012) το έτος 2016 (και άρα μη νομίμως εκδόθηκε η ως άνω
καταλογιστική πράξη, την οποία επικύρωσε η Δ.Ε.Δ.), ενόψει των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 5 και 8 α΄
του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 παρ. 8-9 του ν.
4110/2013, και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκ-δοθείσας Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Β΄ 1657), όπως ίσχυε
μετά την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 παρ. 1 α΄ αυτής με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1236/2013 (Β΄ 2693).
2. Επειδή, η παρούσα προσφυγή, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εισήχθη
στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν της νομίμως δημοσιευθείσας υπ’ αριθμ. 12/2019 πράξης της
Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, με την οποία κρίθηκε, κατ’ αποδοχή σχετικής αίτησης
της προσφεύγουσας, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής, όσον αφορά τα
νομικά ζητήματα που τίθενται με τον προεκτεθέντα λόγο της προσφυγής της.
3. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση προσφυγής, η οποία έχει εισαχθεί στην επταμελή σύνθεση του Β΄
Τμήματος του Δικαστηρίου με την από 30.7.2019 πράξη της Προέδρου του, 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 419,37 ευρώ (βλ. e-παράβολα με κωδικό πληρωμής
22836988895810050062 και 16406530995711100053). Εξάλλου, η προσφυγή αυτή έχει ασκηθεί
παραδεκτώς και κατά τα λοιπά.
4. Επειδή, παραδεκτώς παρεμβαίνουν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3900/2010, στην παρούσα
διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εταιρεία ............., η εταιρεία ................ (ως
καθολική διάδοχος, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, της εταιρείας ............., που άσκησε τη σχετική
προσφυγή) και η εταιρεία .............., καθεμία εκ των οποίων επικαλείται (με χωριστό δικόγραφο
παρέμβασης), κατά τρόπο ειδικό και αρκούντως τεκμηριωμένο, την ιδιότητά της ως διαδίκου σε εκκρεμή
(ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η πρώτη ως άνω εταιρεία, ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών η δεύτερη των παραπάνω εταιρειών και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η
τρίτη ως άνω εταιρεία) δίκη, στην οποία τίθενται επίσης τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, εν
προκειμένω, συνεπεία του προαναφερόμενου λόγου της παρούσας προσφυγής.
5. Επειδή, ο ν. 3693/2008 (Α΄ 174), με τίτλο “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την
τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της
Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις”, ορίζει ότι ο (προβλεπόμενος από κοινοτικές
οδηγίες) υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών διενεργείται από
“νόμιμους ελεγκτές” ή “ελεγκτικά γραφεία”, που έχουν λάβει σχετική επαγγελματική άδεια από την Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και έχουν εγγραφεί στο τηρούμενο από την Ε.Λ.Τ.Ε.
δημόσιο μητρώο ελεγκτών (βλ. άρθρα 2 έως 42 του ν. 3693/2008, τα οποία έχουν ήδη καταργηθεί με το
άρθρο 53 του ν. 4449/2017, Α΄ 7).
6. Επειδή, η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του (κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994, Α΄ 151)
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ορίζει, κατά την αρχική της διατύπωση, τα εξής: «Ορκωτοί
ελεγκτές ή άλλα ελεγκτικά όργανα, προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 1969/1991, που
ενεργούν, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής του κανονισμού του σώματος αυτών, έλεγχο στις
ανώνυμες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, ή άλλους νόμους,
υποχρεούνται να αναγράφουν τις οποιεσδήποτε παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας,
που διαπιστώνουν κατά τον έλεγχο, στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου, το οποίο πρέπει να κοινοποιούν στη
Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Κάθε παράλειψη των πιο πάνω προσώπων διώκεται
και τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.». Ακολούθως, η ως άνω παράγραφος 5 του άρθρου 82
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του Κ.Φ.Ε. αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010) ως εξής: «Νόμιμοι
ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174
Α΄) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,
υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που
διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, σε φορολογικά αντικείμενα. Ο έλεγχος
αυτός καθορίζεται κάθε χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με
την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Το πιο πάνω πιστοποιητικό, που περιέχει
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, κοινοποιείται με ευθύνη του
νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών το αργότερο
μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή του. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε
παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008.». Εξάλλου, με το άρθρο 17
παρ. 5 του ν. 3842/2010 αναριθμήθηκε σε 7 η παράγραφος 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε και προστέθηκε
νέα παράγραφος 8, ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται το είδος των υποβαλλόμενων
στοιχείων και πληροφοριών, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής αυτών και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.». Στη συνέχεια, με το άρθρο 21 παρ. 10 περίπτωση β' του ν.
3943/2011 (Α΄ 66/31.3.2011) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. ως εξής:
«Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008
(ΦΕΚ 174 Α΄) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από
έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των
φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή
ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια
του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν
περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται
τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58
Α΄). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία
με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και
τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008.».
Παράλληλα, με την περίπτωση γ' της παραγράφου 10 του ιδίου ως άνω άρθρου 21 του ν. 3943/2011
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. ως εξής: «α) Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους
φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου αυτού, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται, ο
τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμογής του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που
παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 4 του ν. 2523/1997. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των
υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.». Ακολούθως, με το άρθρο 4 παρ. 15 του ν.
4038/2012 (Α΄ 14/2.2.2012) προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. το εξής
εδάφιο ως εξής: «Στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα
ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική
αρχή […]». Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 8 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17/23.1.2013), η ισχύς της
οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 περιπτ. ιβ΄ του ιδίου νόμου, αρχίζει για ισολογισμούς που
κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2012, αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 82 του
Κ.Φ.Ε. ως εξής: «Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του
ν. 3693/2008 (Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην
έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.», ενώ με την παρ. 9 του ιδίου ως άνω άρθρου 8 του ν. 4110/2013
προστέθηκε στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. η φράση: «Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω
αποφάσεων ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/2011.». Εξάλλου, το άρθρο 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. ορίζει ότι «Η
κοινοποίηση φύλλου ελέγχου […] δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους
μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή
του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.». Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στην επίδικη
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χρήση (του 2012), δυνάμει της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 72 (πρώην άρθρο 66,
αναριθμηθέν σε άρθρο 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015) του ν. 4174/2013 (η παράγραφος αυτή
προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4223/2013 και συμπληρώθηκε με την περίπτωση 18β της
υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014).
7. Επειδή, το άρθρο 80 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58/23.4.2010), υπό τον τίτλο «Σύστημα επιλογής υποθέσεων
προς έλεγχο», στο οποίο παραπέμπει η προπαρατεθείσα διάταξη του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ. 10 περίπτ. β΄ του
ν. 3943/2011) καθώς και η αρχική διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1159/2011
(που εκτίθεται στην επόμενη σκέψη), ορίζει ότι «1. Η επιλογή των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: α) Σε
ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄), τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την
επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της
φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής
τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε
τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών
αδικημάτων και την εν γένει φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υποχρέων. β) Σε οικονομικά
δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημιές, συντελεστές μικτού και καθαρού
κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από
βάσεις δεδομένων, στατιστική ανάλυση, εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και άλλες πηγές
πληροφοριών. γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές
δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι
παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία και γενικά τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό
των προς έλεγχο δηλώσεων, τα μόρια που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγμα υπαγόμενων
σε έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, χωρίς τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. 2.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες. 3.
Υφιστάμενες διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τον υποχρεωτικό φορολογικό έλεγχο κατηγοριών υποχρέων
εξακολουθούν να ισχύουν.». Το άρθρο 80 του ν. 3842/2010 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ. 6 του ν.
4141/2013 (Α΄ 81/5.4.2013) ως εξής: «1. Η επιλογή των υποθέσεων, καθώς και των ετών που θα
ελεγχθούν γίνεται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται: α) Σε ποιοτικά
χαρακτηριστικά, όπως τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, Α΄ 84) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, Α΄
222), τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την
ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας,
ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από
διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές
για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων και την εν γένει φορολογική
εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων. β) Σε οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες,
καθαρά κέρδη ή ζημιές, συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και
έμμεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, στατιστική ανάλυση, εφαρμογή
τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών. γ) Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα,
όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες. Με
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι παραβάσεις ή παραλείψεις, τα στοιχεία
και γενικά τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων, τα μόρια
που αντιστοιχούν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Με όμοιες
αποφάσεις μπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγμα υπαγόμενων σε έλεγχο δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος, χωρίς τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες. 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β΄ του μέρους Α΄ του ν. 2324/1995 (Α ́
146), του άρθρου 2 του ν. 2733/1999 (Α΄ 155) και του άρθρου 20 του ν. 3371/2005 που προβλέπουν τον
κατά προτεραιότητα φορολογικό έλεγχο κατηγοριών υπόχρεων εξακολουθούν να ισχύουν. 4. Οι διατάξεις
των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν από το χρόνο έκδοσης των οικείων αποφάσεων του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και κατά τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα από αυτές. 5. Η επιλογή των προς
έλεγχο υποθέσεων και ετών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 66 έως 67Α του Κώδικα Φορολογίας
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Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄ 151) και του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.
2859/2000, Α΄ 248).».
8. Επειδή, η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1159/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [με θέμα «Καθορισμός της
διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.
2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά
γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174)»] (Β' 1657/26.7.2011)
εκδόθηκε κατ' επίκληση των παραγράφων 5 και 8α του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (βλ. στοιχείο 1 του προοιμίου
της). Το άρθρο 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζει τα εξής: «1. Το "Ετήσιο φορολογικό
Πιστοποιητικό" των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, διακρίνεται σε δύο τμήματα, στην
"Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης" και στο "Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων".
2. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται
στο παράρτημα I της παρούσας και διέπεται από το πλαίσιο που προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο
Εργασιών Διασφάλισης 3000 [...]. 3. Η ως άνω Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης καλύπτει όλα τα
αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Οι Νόμιμοι
Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, κατά την διενέργεια του ως άνω φορολογικού ελέγχου, υποχρεούνται να
εκτελέσουν όλες τις εργασίες που αναλύονται στο πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος III. 4. Ελεγκτικά
ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος
ΙΙΙ θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών
Διασφάλισης 3000 [...]. 5. Αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης αποτελεί το
Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων που επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ της
παρούσας. Στο εν λόγω προσάρτημα περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρεία
καθώς επίσης και ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο της φορολογικής
συμμόρφωσης. 6. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη
εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10)
ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 7. Η Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους
Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στην βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
έγκρισης του ισολογισμού της επιχείρησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. [...]». Περαιτέρω, η
ίδια ως άνω ΠΟΛ.1159/2011 ορίζει, στο άρθρο 5, ότι «1. Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόμιμους
Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της
τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010. 2. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία
υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης
στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. 3. Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες
καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου. Με την ολοκλήρωσή
τους συντάσσονται Εκθέσεις Ελέγχου. 4. Εκτός των εταιρειών που ελέγχονται στα πλαίσια της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους
σε πρόσθετο αριθμό εταιρειών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και
έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, το Γενικό
Διευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, βάσει των ειδικών κριτηρίων που
ακολουθούν: α) Λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές με ανύπαρκτες
φορολογικά εταιρείες και περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν.
2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από
εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων, μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής
Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις ημερομηνίες που ορίζονται σαν
καταληκτικές για τη χορήγησή της, αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι
αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και περιπτώσεις ελέγχων
εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του ν. 3693/2008 από
τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. β) Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις
διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. γ) Συγκέντρωση του ελέγχου σε
ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο μετά από
απόφαση της επιτροπής και της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
δ) Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου, για τον οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 7 της παρούσας. 5. Όλοι οι
τακτικοί έλεγχοι, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, διενεργούνται εντός
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της προβλεπόμενης προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 6. Εξαιρετικά οι τακτικοί έλεγχοι
που διενεργούνται εξ' αιτίας της άσκησης δίωξης κατά μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις περί
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της λήψης ή έκδοσης πλαστών - εικονικών
στοιχείων, συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα
διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του ν. 2238/1994 (transfer pricing) δύναται να γίνουν
μέχρι την ημερομηνία παραγραφής της χρήσης. 7. Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που
προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των
δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της
παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της
ελεγκτικής υπηρεσίας και απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.», στο άρθρο
6, ότι «1. Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των
Νόμιμων Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς
επιφύλαξη. Στην περίπτωση που από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία εκδοθεί Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της
Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία
επιστολή στην οποία αναφέρεται το γεγονός ότι σύμφωνα με τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών δεν
προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας, ότι αυτό γίνεται
καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά
την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε
δεκαοχτώ (18) μήνες από την έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη και με την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου
Οικονομικών που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της
συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση ενδείξεων
για σημαντικές παραβάσεις, όπως ορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας, που δεν
εντοπίστηκαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο. β) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους
μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως θέματα έμφασης σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι της
παρούσας. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα
θέματα έμφασης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί στα χρονικά όρια που προβλέπονται από την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 περίπτωση α της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η περαίωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 περίπτωση α ισχύει μετά τη βεβαίωση των τυχόν φόρων. γ) Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, προκύψουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, τότε
εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εάν
υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές με τον έλεγχο
μόνο ειδικών αντικειμένων, εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείμενα
αυτά. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών δύναται
να ζητήσει από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την
σύνταξη της έκθεσης ελέγχου. δ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή
αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή της Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές, προκύπτει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος
ή αρνητικό συμπέρασμα, εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών. Εφόσον οι παραβάσεις της νομοθεσίας έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο των Νόμιμων
Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων,
περιλαμβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή - φοροτέχνη που υπογράφει τις
φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση,
εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3943/2011. Εφόσον οι παραβάσεις της
φορολογικής νομοθεσίας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, στην
έκθεση ελέγχου της περιλαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που
έλεγξαν την εταιρεία, αναφορικά με τις διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να
αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων
του ν. 3693/2008 και των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011. Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται και οι απόψεις του
φοροτέχνη - λογιστή.» και, στο άρθρο 7, ότι «1. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα
ελεγκτικά γραφεία για την φορολογική συμμόρφωση, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος είναι
ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή. 2. Ο ποιοτικός έλεγχος για το
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φορολογικό πιστοποιητικό διενεργείται από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και με την συμμετοχή ελεγκτών
του Υπουργείου Οικονομικών και καλύπτεται σε ότι αφορά τη διαδικασία, από τις διατάξεις περί ποιοτικού
ελέγχου του ν. 3693/2008. [...]». Ακολούθως, η παράγραφος 7 του άρθρου 3 Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1011/2012 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (Β' 91/30.1.2012) με την ακόλουθη ρύθμιση: «Η Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους
Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), έως την 10η ημέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Ειδικά για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό την 30.6.2011 η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ παρατείνεται έως την 30.03.2012.». Όσον
αφορά την επίδικη χρήση/διαχειριστική περίοδο (του έτους 2012), η ως άνω προθεσμία του εδαφίου α' της
παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 παρατάθηκε έως την 30.9.2013, με την υπ' αριθμ.
ΠΟΛ.1187/2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1858/30.7.2013). Εξάλλου, ο πρώτος στίχος
της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της υπ'
αριθμ. ΠΟΛ.1155/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2122/12.7.2012) ως εξής: «Εκτός των
εταιριών που ελέγχονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Οικονομικών
μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό εταιριών, μετά από εισήγηση του
προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό
Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, βάσει των ειδικών κριτηρίων που
ακολουθούν:». Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1236/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β' 2693/22.10.2013) αντικαταστάθηκε (i) η παράγραφος
2 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 ως εξής: «Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες
ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως
και την 31.03.2012, έως και την 30/4/2014. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν
μετά την 31.03.2012 οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται και ολοκληρώνονται σε διάστημα δεκαοχτώ (18)
μηνών από την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της
Γ.Γ.Π.Σ. από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία» και (ii) το β εδάφιο της περίπτωσης α της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 ως εξής: «Οι ως άνω έλεγχοι, για τις επιχειρήσεις
με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012 ολοκληρώνονται μέχρι την 30.4.2014. Μετά
την ημερομηνία αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους
ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα
άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές
ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το
διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που
λήγουν μετά την 31.03.2012, σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. και υπό την προϋπόθεση
ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών,
θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση
στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της
παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης.».
9. Επειδή, με το Τμήμα Πρώτο του ν. 4172/2013 (Α΄ 167/23.7.2013) θεσπίστηκε (νέος) Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήματος. Το άρθρο 1 του ν. 4172/2013 ορίζει ότι «1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
(Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νομικών προσώπων
και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων. 2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες
εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή
της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.». Περαιτέρω, το άρθρο 72 του ίδιου
νόμου (το οποίο φέρει τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος») ορίζει, στην παράγραφο 1, ότι
«Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις
δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.» και, στην
παράγραφο 22, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 11 του ν. 4223/2013 (Α΄
287/31.12.2013) και στη συνέχεια αναριθμήθηκε σε παράγραφο 23 και, τελικά, σε παράγραφο 25 με τις
παραγράφους 12 και 13, αντίστοιχα, του άρθρου 26 του ν. 4223/2013, ότι: «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.». Τέλος, το
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άρθρο 112 του ν. 4172/2013 ορίζει ότι «Οι διατάξεις του νόμου αυτού 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.»
10. Επειδή, με το Μέρος Α' του ν. 4174/2013 (Α' 170/26.7.2013) θεσπίστηκε Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Ο ν. 4174/2013 ορίζει, στο άρθρο 1, ότι «Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
(εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού [...] των εσόδων του Δημοσίου, που
ορίζονται στο άρθρο 2 [μεταξύ των οποίων είναι και ο φόρος εισοδήματος], καθώς και τις διοικητικές
κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.», στο άρθρο
26 παρ. 1 (όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 77 παρ. 1 του ν.
4472/2017, Α' 74/19.5.2017), ότι «Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις με βάση
κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με πράξη του
Γενικού Γραμματέα, η οποία δεν δημοσιοποιείται.» και, στο άρθρο 67, ότι: «Ο παρών Κώδικας τίθεται σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις κατ' ιδίαν διατάξεις.» [το άρθρο 67 του ν.
4174/2013 αναριθμήθηκε σε άρθρο 73 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 (Α' 129/17.10.2015)]. Εξάλλου, με
το άρθρο 49 παρ. 6 του ν. 4223/2013 (Α' 287/31.12.2013) προστέθηκε στο ν. 4174/2013 το ακόλουθο
άρθρο 65Α: «1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του
ν. 3693/2008 (Α' 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην
έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται,
παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων
σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση
φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου,
αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα
φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική
φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως
άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν τη
διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη οντότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες
φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 20 του ν.
3693/2008. Στις ανώνυμες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα
ορίζονται ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 5.000,00 ευρώ έως 40.000,00 ευρώ, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν
πραγματοποιήσει κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος. Η μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, όπως
και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορούν να λαμβάνονται υπόψη
κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα. 2. Με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα
συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου,
ενδεχόμενες συγκεκριμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται, εξαιρέσεις από την
υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι ποσού ακαθαρίστων εσόδων 150.000,00 ευρώ
ετησίως, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν
διατυπώνονται σε αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του, ζητήματα εφαρμογής της
υποχρέωσης του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν
της εφαρμογής του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά
γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που
προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.». Στη συνέχεια, το άρθρο 56 (παρ. 1-3) του ν. 4410/2016 (Α'
141/3.8.2016) τροποποίησε την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (όπως αυτή είχε
στο μεταξύ τροποποιηθεί με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Δ.2, περίπτ. 17 του ν. 4254/2014, Α' 85/7.4.2014),
ορίζοντας τα εξής: «1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (Α 170)
αντικαθίστανται ως εξής: "Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο
μητρώο του ν. 3693/2008 (Α 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο
φορολογικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και
επιχειρήσεις και εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής
διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα.". 2. Το έκτο
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εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: "Οι εταιρείες και επιχειρήσεις
του πρώτου εδαφίου για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά
πέντε (5) έτη, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο". 3. Το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως
εξής: "Η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να
λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Κώδικα.". Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου 56 του ν. 4410/2016, «Οι διατάξεις των
παραγράφων 1 έως 3 τίθενται σε ισχύ για φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.». Εξάλλου, η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013
(ΚΦΔ), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4223/2013 (Α' 287/31.12.2013), ορίζει ότι
«Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου, που αφορά χρήσεις,
περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Για όσα αφορούν τα σχετικά με την
έκδοση της πράξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα.». Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του άρθρου
50 του ν. 4223/2013 προστέθηκε στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013 η ακόλουθη παράγραφος 40: «Οι
διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που
αρχίζουν από 1.1.2016 και μετά.». Ακολούθως, με την περίπτ. 20 της υποπαραγράφου Δ.2. του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 40 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και
καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011
διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μπορεί να τροποποιηθεί
ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε..». Στη συνέχεια, (i) το άρθρο 66 του ν. 4174/2013 αναριθμήθηκε σε άρθρο
72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 (Α' 129/17.10.2015), (ii) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 40 του
άρθρου 72 του ν. 4174/2013 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4410/2016 (Α' 141/3.8.2016)
ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου
2014».
11. Επειδή, η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1034/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών [Β'
730/18.3.2016, με τίτλο "Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β ), σχετικά
με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο
δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α )"] εκδόθηκε κατ' επίκληση, μεταξύ άλλων, των διατάξεων
της ανωτέρω παραγράφου 40 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν (βλ. στοιχ. 1 του προοιμίου
της). Με τις παραγράφους 5 έως 13 της εν λόγω υπουργικής απόφασης (η οποία, εφόσον δεν ορίζει
διαφορετικά, άρχισε να ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης)
τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 ως ακολούθως: "5. Η παράγραφος 1 του
άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Από τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και
ελεγκτικά γραφεία για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες έχει
υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης
συμπεράσματος, για τις οποίες διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος, επιλέγονται για έλεγχο υποθέσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του N. 4174/2013, όπως ισχύει». 6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του
άρθρου 5 καταργούνται. 7. Ο πρώτος (1ος) στίχος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως
εξής: «4. Εκτός των επιχειρήσεων που ελέγχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το
Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό επιχειρήσεων, μετά από
εισήγηση του Προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας που προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου 1 της
αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών, όπως ισχύει και έγκριση από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης, βάσει των
κριτηρίων που ακολουθούν:». 8. Η περίπτωση Α της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Λήψη ή έκδοση πλαστών-εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά
επιχειρήσεις και περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν παραβάσεις των άρθρων 39 και 39Α του N.
2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από
εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων, μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής
Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις ημερομηνίες που ορίζονται ως
καταληκτικές για την ηλεκτρονική υποβολή της και περιπτώσεις ελέγχων επιχειρήσεων κατά τους οποίους
έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του N. 3693/2008 από τους Νόμιμους Ελεγκτές και
τα ελεγκτικά γραφεία». 9. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «γ)
Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο
ελεγκτικό γραφείο». 10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Όλοι οι έλεγχοι του
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παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής
Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου». 11. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 καταργείται.
12. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές
που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των
δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων, η υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της
παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της
ελεγκτικής υπηρεσίας που προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει και
έγκριση του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης». 13. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «1.
Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων
Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς
επιφύλαξη: Στην περίπτωση που για μία ελεγχόμενη επιχείρηση εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία τότε, καταρχήν, δε
διενεργείται πλήρης φορολογικός έλεγχος για τη χρήση για την οποία έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη Έκθεση,
επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του N. 3842/2010. Φορολογικός έλεγχος διενεργείται
στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμογής των
φορολογικών διατάξεων ή εάν περιέλθει σε γνώση του Προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας που
προβλέπεται από την περ. 12 του άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, οποιοδήποτε συμπληρωματικό
στοιχείο το οποίο δεν είχαν στη διάθεση τους οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία ή οι υπάλληλοι
που διενήργησαν το φορολογικό έλεγχο, κατά το χρόνο του ελέγχου τους. [...]". Όπως προκύπτει από τις
προπαρασκευαστικές εργασίες της ΠΟΛ.1034/2015 (από 2.12.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων και από 16.12.2015 ειδική έκθεση αιτιολόγησης, έγγραφα στα οποία παραπέμπει το
στοιχείο 15 του προοιμίου της εν λόγω ΠΟΛ), η δι' αυτής κατάργηση των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου
5, καθώς και η αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1159/2011
έγιναν προς «αποκατάσταση της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου», αφού θεωρήθηκε ότι η Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011 δεν μπορούσε να ορίσει, όπως εξελήφθη ότι έκανε, χρόνο παραγραφής (18 μήνες)
βραχύτερο του οριζόμενου στο άρθρο 84 του νόμου 2238/1994 και στο άρθρο 36 του νόμου 4174/2013
(κατ' αρχήν, πενταετία).
12. Επειδή με τις προπαρατεθείσες διατάξεις των νόμων 2238/1994, 3842/2010, 4172/2013 και 4174/2013,
καθώς και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, περί του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, ρυθμίζονται
ζητήματα τα οποία ανάγονται στη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου και, περαιτέρω, της έκδοσης
πράξεων επιβολής (κατόπιν διορθωτικού προσδιορισμού) φόρου εισοδήματος, καθώς και στο μεταβατικό
δίκαιο. Ειδικότερα, από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (i) Σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 72 παρ. 25 του ν. 4172/2013, «έπαυσαν να ισχύουν», από 1.1.2014, οι διατάξεις των
παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) (ii) Τούτο έχει την έννοια ότι οι εν λόγω
διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (δεν ίσχυαν μεν για εισοδήματα κτώμενα και
δαπάνες πραγματοποιούμενες στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2014 αλλά) εξακολούθησαν να
ισχύουν και να εφαρμόζονται για τις προηγούμενες της έναρξης ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. χρήσεις. Το αυτό
ισχύει για τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, οι οποίες
άλλωστε, ανεξαρτήτως του κατά πόσο θεσπίσθηκαν στο σύνολό τους -και δη κατά το μέρος που
προέβλεπαν αποκλειστική προθεσμία διενέργειας ελέγχου από τη φορολογική Διοίκηση κατόπιν της
έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού ή έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη
και περαίωση της χρήσης μετά την πάροδο τέτοιας προθεσμίας- εντός της εν λόγω εξουσιοδότησης,
κυρώθηκαν πάντως με τυπικό νόμο, ήτοι, όπως ίσχυαν μέχρι τις 23-1-2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος
της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013, με την εν λόγω διάταξη, κατά την έννοια αυτής, όπως
δε τροποποιήθηκαν στη συνέχεια, μέχρι την 1-1-2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης 20 της
υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (βλ. περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου), με
την τελευταία αυτή διάταξη, κατά την έννοια αυτής (βλ. και σκέψη 14). Εφαρμόζονται δε στις χρήσεις 2011,
2012 και 2013, δοθέντος ότι οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις εφαρμογής των επίμαχων
διατάξεων δεν είχαν συντρέξει πριν από την κύρωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 και των τροποποιήσεών
της με τυπικό νόμο [(πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 4666, 4670-4673/1998, 543, 2242-2244/1999), αφού, κατά τις
διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης της
παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013, ήτοι στις 23-1-2013, η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 της
εν λόγω Α.Υ.Ο. προθεσμία των 18 μηνών δεν είχε παρέλθει ούτε για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό
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στις 30-6-2011, ως προς τις οποίες η προθεσμία υποβολής της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης στη
βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. είχε παραταθεί, με την ΠΟΛ.1011/2012, έως τις 30-3-2012· ομοίως, κατά τις
διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1236/2013, όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης της
περίπτωσης 20 της υποπαραγράφου Δ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, ήτοι στις 1-1-2014, δεν
είχαν παρέλθει οι προθεσμίες ελέγχου που τάχθηκαν με αυτές αναλόγως του χρόνου λήξης των
διαχειριστικών περιόδων έως και ή μετά την 31-3-2012]. Περαιτέρω, η διάταξη της παραγράφου 9 του
άρθρου 8 του ν. 4110/2013 δεν καταργήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Γι' αυτόν άλλωστε τον λόγο
με τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 40 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως η διάταξη αυτή
τέθηκε με το άρθρο πρώτο, υποπαρ. Δ.2, περίπτ. 20 του ν. 4254/2014, «διατηρήθηκε σε ισχύ» η Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011, όπως, προφανώς, είχε στο μεταξύ τροποποιηθεί, για χρήσεις που άρχισαν πριν από την
1.1.2014, όπως η επίδικη (χρήση του 2012). (iii) Παράλληλα προβλέφθηκε η δυνατότητα τροποποίησης της
εν λόγω υπουργικής απόφασης (εννοείται ως προς τις ίδιες χρήσεις, στις οποίες είχε εφαρμογή), τέτοια δε
τροποποίηση επιχειρήθηκε με την ΠΟΛ.1034/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με
την οποία, μεταξύ άλλων, (α) τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011 και (αντί του δειγματοληπτικού ελέγχου από τη φορολογική αρχή με κριτήρια οριζόμενα
κατά το άρθρο 80 του ν. 3842/2010) προβλέφθηκε η επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με το
άρθρο 26 του ν. 4174/2013, (β) καταργήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, η
οποία όριζε ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου για διαχειριστικές
περιόδους όπως η επίδικη (1.1.2012 – 31.12.2012) διενεργούνται και ολοκληρώνονται εντός 18 μηνών από
την ημερομηνία υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., (γ)
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 και (αντί της πρόβλεψης περί
διενέργειας των ελέγχων του ίδιου άρθρου εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 2 προθεσμίας 18 μηνών)
ορίστηκε ότι οι έλεγχοι του άρθρου αυτού διενεργούνται εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της
φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου [δηλαδή, εντός του χρόνου
παραγραφής, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (που
εφαρμόζονται στην επίδικη χρήση, ενόψει και της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 72 παρ. 11 εδαφ. α του
ν. 4174/2013), επέρχεται, κατ’ αρχήν, με την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου
έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος] και (δ) αντικαταστάθηκε
το άρθρο 6 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, στο πλαίσιο δε αυτό καταργήθηκε η ρύθμιση της
περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6, σύμφωνα με την οποία, εφόσον μέσα σε 18 μήνες από
την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη δεν εντοπίζονται φορολογικές
παραβάσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 ελέγχους της φορολογικής αρχής, θεωρείται
περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δεν καταλείπεται, κατ’ αρχήν (με εξαίρεση
την ύπαρξη ενδείξεων για τις σοβαρές παραβάσεις του άρθρου 5 παρ. 6), δυνατότητα άλλου ελέγχου. H
ΠΟΛ.1034/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ναι μεν (εφόσον δεν περιέχει
μεταβατικές διατάξεις και δεν ορίζει κάτι διαφορετικό) άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (18.3.2016), αλλά επιχειρεί να τροποποιήσει την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, η
οποία εφαρμόζεται σε χρήσεις που άρχισαν πριν από την 1.1.2014 (όπως η επίδικη χρήση του έτους
2012), και να καταργήσει ή να μεταβάλει, ιδίως, τις διατάξεις της εν λόγω Α.Υ.Ο. ως προς τον φορολογικό
έλεγχο κατόπιν υποβολής εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη [υποβολή η οποία, ως
προς τη χρήση/διαχειριστική περίοδο του έτους 2013, ήτοι την τελευταία χρονικά (ετήσια) χρήση στην οποία
αφορά η ανωτέρω Α.Υ.Ο., έπρεπε (σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου
3 της ίδιας Α.Υ.Ο., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1011/2012) να είχε λάβει χώρα
σε τέτοιο χρονικό σημείο (μέχρι την 10.7.2014), ώστε να έχει παρέλθει την 18.3.2016 η προβλεπόμενη στο
άρθρο 5 της εν λόγω Α.Υ.Ο. προθεσμία 18 μηνών]. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει του
προεκτεθέντος σκοπού της [περί κατάργησης (ως μη νόμιμης) της, εκληφθείσας ως επιφέρουσας μείωση
του χρόνου παραγραφής, που ορίζεται στους νόμους 2238/1994 και 4174/2013, ρύθμισης των διατάξεων
των άρθρων 5 και 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011], η ΠΟΛ.1034/2015 καταλαμβάνει ratione temporis και την
επίδικη χρήση (του έτους 2012), ως προς την οποία είχε ήδη παρέλθει η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 δεκαοκτάμηνη προθεσμία διενέργειας φορολογικού ελέγχου και αυτή (η χρήση) είχε
ήδη περαιωθεί, δυνάμει της προαναφερόμενης ρύθμισης της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου
6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011.
13. Επειδή, η καταστολή της φοροδιαφυγής (και, ιδίως, της ιδιαιτέρως σοβαρής, από απόψεως συνθηκών
τέλεσης ή/και ποσού), μέσω της διαπίστωσης των οικείων παραβάσεων και της επιβολής των αντίστοιχων
διαφυγόντων φόρων, καθώς και των προβλεπόμενων στο νόμο διοικητικών κυρώσεων, συνιστά, κατά το
Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ. 5, 26 και 106 παρ. 1 και 2), επιτακτικό σκοπό δημοσίου συμφέροντος και βασικό
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έργο της φορολογικής Διοίκησης (βλ. ΣτΕ 951/2018 επταμ., ΣτΕ 680/2017 επταμ.). Στο πλαίσιο της
διοικητικής διαδικασίας φορολογικών ελέγχων δεν αποκλείεται από τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 του
Συντάγματος η ανάθεση καθηκόντων συλλογής, επεξεργασίας και εκτίμησης σχετικών στοιχείων σε ιδιώτες
(φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα τα αναγκαία
προς τούτο προσόντα και την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη (πρβλ. ΣτΕ 1865-1870/2019
επταμ., ΣτΕ 2825/2014, ΣτΕ 2589/2014, ΠΕ 72/2014, ΠΕ 678/2001), όπως μπορούν να θεωρηθούν ότι
είναι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του ν. 3693/2008. Η
άσκηση από ιδιώτες τέτοιου έργου, προκειμένου να είναι συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 26 (παρ. 2),
4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος και ενόψει όσων έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στην πρώτη
περίοδο της παρούσας σκέψης, πρέπει να τελεί υπό τον έλεγχο της φορολογικής Διοίκησης (πρβλ. ΣτΕ
1865-1870/2019 επταμ., ΣτΕ 3946/2002, 2589/2014, 2825/2014 και ΠΕ 678/2001). Τούτο σημαίνει, μεταξύ
άλλων, ότι, κατά την έννοια των προαναφερόμενων συνταγματικών διατάξεων, (α) ο “φορολογικός έλεγχος”
εκ μέρους ιδιωτών ελεγκτών δεν μπορεί να προβλέπεται ή/και να λειτουργεί ως νόμιμο υποκατάστατο του
ελέγχου της φορολογικής Διοίκησης, (β) βεβαίωση από ιδιώτη ελεγκτή ότι δεν προέκυψαν παραβάσεις της
φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να ληφθεί νομίμως υπόψη από τη φορολογική Διοίκηση ως κριτήριο
επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο από αυτήν, εντός του οριζόμενου στον νόμο χρόνου παραγραφής,
(γ) πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα (επαν)ελέγχου από τη φορολογική Διοίκηση, ο οποίος να ασκείται
με ορισμένη διαδικασία και εντός ευλόγου χρόνου από την ως άνω βεβαίωση, μετά, δε, την άπρακτη
παρέλευση του χρόνου αυτού δεν αποκλείεται να θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τη
φορολογική Διοίκηση και ότι η υπόθεση έχει περαιωθεί, εφόσον οι όροι διενέργειας του (επαν)ελέγχου
(όπως ιδίως διενέργειά του σε αντιπροσωπευτικό δείγμα υποθέσεων, εντός ικανού για τη διεκπεραίωσή του
διαστήματος, με επιφύλαξη του δικαιώματος της φορολογικής Διοίκησης να διενεργεί εντός του οριζόμενου
στον νόμο χρόνου παραγραφής έλεγχο σε περιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα
φοροδιαφυγή και δη ιδιαιτέρως σοβαρή, από απόψεως συνθηκών τέλεσης ή/και ποσού) δεν αναιρούν τον
χαρακτήρα του φορολογικού ελέγχου ως βασικού έργου της φορολογικής Διοίκησης, (δ) με τον τρόπο αυτό
δεν μεταβάλλεται η προθεσμία της οριζόμενης από τον νόμο γενικώς ισχύουσας παραγραφής, αφού, με
στόχο, πέραν της ταχείας εκκαθάρισης των φορολογικών υποχρεώσεων των υποκείμενων στις οικείες
ρυθμίσεις υποχρέων, μεταξύ άλλων, και την εξοικονόμηση ανθρώπινου και τεχνικού δυναμικού του
ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής Διοίκησης, προς εξασφάλιση της περισσότερο ορθολογικής και
αποτελεσματικής λειτουργίας του, προσδιορίζεται κατά χρόνο και κατ' είδος η έκταση του φορολογικού
ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση του οποίου μπορεί να προβλέπεται ότι επέρχεται περαίωση (των
φορολογικών υποθέσεων των) χρήσεων υπό τις οριζόμενες στον νόμο προϋποθέσεις. Μειοψήφησε ο
Πάρεδρος Ιωάννης Δημητρακόπουλος, ο οποίος υποστήριξε τα ακόλουθα: Ενόψει των συνταγματικών
αρχών του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου, για τη διαπίστωση από τη Διοίκηση παραβάσεων
των κανόνων της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος καθώς και για την επιβολή στον παραβάτη του
αναλογούντος φόρου και σχετικών κυρώσεων, απαιτείται να προβλέπεται από το νόμο προθεσμία
παραγραφής, με την παρέλευση της οποίας παύει η εξουσία του Δημοσίου για τον καταλογισμό των
παραβάσεων καθώς και των σχετικών φόρων και κυρώσεων (βλ. Ολομ. ΣτΕ 1738/2017). Ειδικότερα, η
προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για τη βεβαίωση και την επιβολή φόρου εισοδήματος
συνιστά, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος, ουσιαστικό στοιχείο της οικείας
φορολογικής ενοχής (βλ. Ολομ. ΣτΕ 3174/2014, ΣτΕ 1738/2017), η οποία γεννάται με τη συνδρομή των
οριζόμενων στο νόμο προϋποθέσεων και διαπιστώνεται με την αντίστοιχη καταλογιστική πράξη της
φορολογικής αρχής (βλ. ΣτΕ 2021/2010, ΣτΕ 951/2018 επταμ.). Ως ουσιαστικό στοιχείο της φορολογικής
ενοχής (αναφερόμενο στην εξάλειψη της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία, κατόπιν της παρέλευσης του
χρόνου παραγραφής, δεν μπορεί πλέον να διαπιστωθεί και να επιβληθεί νομίμως από τη φορολογική
Διοίκηση), το στοιχείο αυτό πρέπει, κατά το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος, να ορίζεται με τυπικό νόμο
και δεν μπορεί να καθορίζεται από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Τούτων έπεται ότι η εξουσία της φορολογικής Διοίκησης για διενέργεια φορολογικών ελέγχων και,
περαιτέρω, για έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος εντός του
προβλεπόμενου από τον (τυπικό) νόμο χρόνου παραγραφής της αντίστοιχης εξουσίας της δεν μπορεί να
περιοριστεί κατά χρόνον (και, δη, ουσιωδώς) με κανονιστική διοικητική πράξη. Περαιτέρω, ναι μεν στο
πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας φορολογικών ελέγχων δεν αποκλείεται από τη διάταξη του άρθρου 26
παρ. 2 του Συντάγματος η ανάθεση καθηκόντων συλλογής, επεξεργασίας και εκτίμησης σχετικών στοιχείων
σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα τα
αναγκαία προς τούτο προσόντα και την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη (πρβλ. ΣτΕ 18651870/2019 επταμ., ΣτΕ 2825/2014, ΣτΕ 2589/2014, ΠΕ 72/2014, ΠΕ 678/2001), όπως μπορούν να
θεωρηθούν ότι είναι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του ν.
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3693/2008, αλλά η άσκηση από ιδιώτες τέτοιου έργου, προκειμένου να είναι συμβατή με τις διατάξεις των
άρθρων 26 (παρ. 2), 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος και ενόψει όσων έγιναν ερμηνευτικώς
δεκτά στην πρώτη περίοδο της παρούσας σκέψης, πρέπει να τελεί υπό τον έλεγχο της φορολογικής
Διοίκησης (πρβλ. ΣτΕ 1865-1870/2019 επταμ., ΣτΕ 3946/2002, ΣτΕ 2589/2014, ΣτΕ 2825/2014 και ΠΕ
678/2001). Τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι, κατά την έννοια των προαναφερόμενων συνταγματικών
διατάξεων, (α) ο “φορολογικός έλεγχος” εκ μέρους ιδιωτών ελεγκτών δεν μπορεί να προβλέπεται ή/και να
λειτουργεί ως νόμιμο υποκατάστατο του ελέγχου της φορολογικής Διοίκησης και (β) βεβαίωση από ιδιώτη
ελεγκτή ότι δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί μεν να ληφθεί νομίμως υπόψη
από τη φορολογική Διοίκηση ως κριτήριο επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο από αυτήν, εντός του
οριζόμενου στο νόμο χρόνου παραγραφής, αλλά δεν μπορεί να συνεπάγεται την περαίωση/ολοκλήρωση
του φορολογικού ελέγχου, πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού, δίχως τη διενέργεια ελέγχου από τη
φορολογική Διοίκηση, χωρίς να αρκεί, η απλή δυνατότητα ελέγχου, εντός κάποιας προθεσμίας, σαφώς
μικρότερης από εκείνη της παραγραφής, η οποία κατ' ουσίαν μεταβάλλεται (περιορίζεται), μέσω της
τοιαύτης ρύθμισης/συρρίκνωσης κατά χρόνο της εξουσίας άσκησης φορολογικού ελέγχου, με παράλληλη
περαίωση των σχετικών φορολογικών υποθέσεων. Άλλωστε, εφόσον, όπως έχει ήδη κριθεί, η λήξη της
παραγραφής πρέπει να προσδιορίζεται στο φορολογικό νόμο συγκεκριμένα, εν αναφορά με συγκεκριμένο
χρονικό σημείο, και να μην εξαρτάται από ελεγκτικές ενέργειες δημόσιας αρχής, όπως από την έκδοση
εντολής ελέγχου (βλ. Ολομ. ΣτΕ 1738/2017, σκέψη 5), η διάρκεια και η λήξη του χρόνου παραγραφής που
τρέχει σε βάρος της φορολογικής Διοίκησης δεν μπορεί να εξαρτάται από (ή να συναρτάται με) ελεγκτικές
ενέργειες ιδιώτη και, δη, να καθορίζεται με βάση αυτές, κατ’ απόκλιση της γενικώς ισχύουσας ρύθμισης
περί της προθεσμίας παραγραφής.
14. Επειδή, με το άρθρο 5 (παρ. 2, 5 και 6) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (όπως αυτή τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 8) ορίστηκε ότι οι έλεγχοι της φορολογικής αρχής
διενεργούνται και ολοκληρώνονται εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φορολογικού
πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις της άσκησης δίωξης κατά
μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
της λήψης ή έκδοσης πλαστών – εικονικών στοιχείων, συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες
και της αποδεδειγμένης διαπίστωσης παραβάσεων των άρθρων 39 και 39Α του ν. 2238/1994 (στις
περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος μπορούσε να γίνει εντός του χρόνου παραγραφής της αντίστοιχης χρήσης).
Συνακόλουθα, με το άρθρο 6 (παρ. 1 περίπτ. α) της ίδιας ως άνω Α.Υ.Ο. προβλέφθηκε ότι, εφόσον μέσα σε
18 μήνες από την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη δεν εντοπίζονται
φορολογικές παραβάσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 ελέγχους της φορολογικής αρχής,
θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δεν καταλείπεται, κατ’ αρχήν, δυνατότητα άλλου ελέγχου,
παρά μόνο στην περίπτωση ενδείξεων για τις προαναφερόμενες σημαντικές παραβάσεις της παράγραφου
6 του άρθρου 5 της εν λόγω Α.Υ.Ο.. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (όπως αυτή
ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με την Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1034/2015) δεν τροποποιήθηκε ο οριζόμενος στο
άρθρο 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) και εφαρμοζόμενος στην επίδικη χρήση κανόνας περί
πενταετούς παραγραφής της εξουσίας του Δημοσίου για έκδοση, κατόπιν ελέγχου, πράξης
επιβολής/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος αλλά προσδιορίσθηκε κατά χρόνο και κατ' είδος
η έκταση του φορολογικού ελέγχου και καθιερώθηκε περίπτωση περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων
χρήσεων, όπως η επίδικη, υπό τις προϋποθέσεις (α) της ύπαρξης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης
χωρίς επιφυλάξεις, (β) της παρόδου της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας των 18 μηνών από την
υποβολή της εν λόγω έκθεσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς εντοπισμό φορολογικών
παραβάσεων από τους ελέγχους της φορολογικής αρχής, (γ) της απουσίας στοιχείων ή ενδείξεων για τις
οριζόμενες από τον νόμο σοβαρές παραβάσεις. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει και των εκτεθέντων στην
προηγούμενη σκέψη, οι διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης και των διατάξεων, κατ'
εξουσιοδότηση των οποίων εκδόθηκε, δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός
του Δημοσίου είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Μειοψήφησε ο Πάρεδρος Ιωάννης Δημητρακόπουλος, ο
οποίος υποστήριξε τα ακόλουθα: Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (όπως αυτή ίσχυε
πριν από την τροποποίησή της με την ΠΟΛ.1034/2015) επιχειρήθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, ανατροπή
του οριζόμενου στο άρθρο 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) και εφαρμοζόμενου στην επίδικη χρήση
κανόνα περί πενταετούς παραγραφής της εξουσίας του Δημοσίου για έκδοση, κατόπιν ελέγχου, πράξης
επιβολής/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Πράγματι, η συνεπεία των ρυθμίσεων αυτών
αδυναμία της φορολογικής Διοίκησης για διενέργεια ελέγχου, μετά την πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας
18 μηνών, άγει, κατ’ αποτέλεσμα, σε αδυναμία διαπίστωσης της ύπαρξης φορολογικών υποχρεώσεων που
δεν έχουν εκπληρωθεί και, συνακόλουθα, σε απόσβεση αυτών, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη
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σκέψη, περαιτέρω δε, και σε αδυναμία επιβολής (με πράξη διαπλαστικού χαρακτήρα: βλ. ΣτΕ 2021/2010)
σχετικών κυρώσεων. Το ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις καταλείπουν στη φορολογική Διοίκηση τη δυνατότητα
κατ’ εξαίρεση ελέγχου εντός του χρόνου παραγραφής, σε περιπτώσεις ενδείξεων για ορισμένες σοβαρές
παραβάσεις, ουδόλως αναιρεί το ως άνω συμπέρασμα περί ανατροπής του κανόνα του άρθρου 84 παρ. 1
του Κ.Φ.Ε., διότι (α) πρόκειται για εξαίρεση από τον τιθέμενο (κατ’ ουσίαν αντί της ρύθμισης του άρθρου 84
παρ. 1 του Κ.Φ.Ε.) κανόνα περί διενέργειας του φορολογικού ελέγχου εντός προθεσμίας 18 μηνών από την
υποβολή του φορολογικού πιστοποιητικού με έκθεση συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, (β) στις
περιπτώσεις αυτές γίνεται, με ρητή διάταξη της ΠΟΛ.1159/2011, επαναφορά στον γενικώς ισχύοντα κανόνα
περί φορολογικού ελέγχου εντός του χρόνου παραγραφής της οικείας χρήσης και (γ) ναι μεν η γένεση των
προβλεπόμενων στο νόμο φορολογικών υποχρεώσεων των διοικουμένων δεν προϋποθέτει παραβατική
συμπεριφορά τους, καθώς στηρίζεται στην εξ αντικειμένου ύπαρξη της οριζόμενης στο νόμο φορολογητέας
ύλης/πράξης (βλ. ΣτΕ 951/2018 επταμ.), αλλά, σε υποθέσεις όπως η παρούσα, η διαπίστωση της ύπαρξης
τέτοιας ύλης (και της αντίστοιχης φορολογικής ενοχής), που δεν προκύπτει από τη δήλωση του
φορολογούμενου, διενεργείται κατόπιν φορολογικού ελέγχου και συνδέεται με την ανεύρεση αντίστοιχης
παράβασης (ανακρίβειας της δήλωσης, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η ύλη), η δε επίμαχη
διαφοροποίηση, από τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 6) και 6 (παρ. 1) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, της
προθεσμίας άσκησης του φορολογικού ελέγχου και επιβολής του φόρου που αναλογεί σε τυχόν
εντοπιζόμενη, διαφυγούσα το φόρο, ύλη (καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων), βάσει κριτηρίου
αναγόμενου στη φύση και στη σοβαρότητα της ειδικότερης σχετικής παραβατικής συμπεριφοράς του
φορολογούμενου, σημαίνει εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. μόνο στις ιδιαίτερες
περιπτώσεις παραβάσεων που ορίζουν οι εν λόγω διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 και, συνεπώς,
ενέχουν ουσιώδη τροποποίηση (και, κατ’ ουσίαν, ανατροπή) του κανόνα αυτού, που δεν περιέχει τέτοιον
περιορισμό. Τέλος, επισημαίνεται συναφώς ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτ. α της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 “περαίωση” του φορολογικού ελέγχου, συνεπεία της άπρακτης παρόδου 18 μηνών
από την υποβολή στη Διοίκηση φορολογικού πιστοποιητικού με έκθεση συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη,
διακρίνεται σαφώς από την περιοδικώς προβλεφθείσα στο νόμο δυνατότητα “περαίωσης” εκκρεμών
φορολογικών υποθέσεων, εν είδει διοικητικού συμβιβασμού, μέσω της διαπίστωσης/αναγνώρισης
φορολογητέας ύλης (και αντίστοιχης φορολογικής υποχρέωσης), πέραν εκείνης που προκύπτει από τη
δήλωση (πρβλ. λ.χ. ΣτΕ 1226/2017).
15. Επειδή, η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παραγράφου 8α του άρθρου 82 του
Κ.Φ.Ε. (όπως αυτή τέθηκε με το άρθρο 21 παρ. 10 του ν. 3943/2011), με την οποία χορηγήθηκε νομοθετική
εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των επί μέρους φορολογικών αντικειμένων του ελέγχου που διενεργούν
οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, το ειδικότερο περιεχόμενο του
πιστοποιητικού που εκδίδουν, τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό
θέμα. Όπως κρίθηκε σε προηγούμενη σκέψη (12), οι διατάξεις της, στο σύνολό τους, άρα και κατά το μέρος
που προέβλεπαν αποκλειστική προθεσμία διενέργειας ελέγχου από τη φορολογική Διοίκηση κατόπιν της
έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού ή έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη
και περαίωση της χρήσης μετά την πάροδο τέτοιας προθεσμίας, κυρώθηκαν με τυπικό νόμο, ήτοι, όπως
ίσχυαν μέχρι τις 23-1-2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013,
με την εν λόγω διάταξη, κατά την έννοια αυτής, όπως δε τροποποιήθηκαν στη συνέχεια, μέχρι την 1-12014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης 20 της υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (βλ. περ. 24 της αυτής υποπαραγράφου) με την τελευταία αυτή διάταξη, κατά την έννοια αυτής.
Το γεγονός της κύρωσης της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/2011 με τις προαναφερόμενες διατάξεις τυπικών νόμων δεν
αναιρείται από την έλλειψη πανηγυρικής διατύπωσης αυτών περί νομοθετικής κύρωσης της Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011 (πρβλ. Ολομ. ΣτΕ 3633/2004). Ούτε τίθεται άλλωστε ζήτημα αναδρομικής κύρωσής της,
αφού, όπως αναφέρεται στη σκέψη 12, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των κυρωτικών αυτής διατάξεων,
ήτοι της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 και της περίπτωσης 20 της υποπαραγράφου Δ2
του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, δεν είχαν εξαντληθεί οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις
εφαρμογής της και άρα κατελήφθησαν από τις ως άνω διατάξεις τυπικών νόμων από την έναρξη ισχύος
αυτών και εφεξής. Παράλληλα με την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 4254/2014 προβλέφθηκε η
δυνατότητα τροποποίησης της εν λόγω υπουργικής απόφασης (εννοείται ως προς τις ίδιες χρήσεις, στις
οποίες είχε εφαρμογή). Με δεδομένο, όμως, ότι η διάταξη αυτή, ορίζοντας ότι η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011
«μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε.», δεν περιέχει καθ’ ύλην προσδιορισμό του
αντικειμένου της εξουσιοδότησης ούτε, πολύ περισσότερο, την ουσιαστική ρύθμισή του, έστω και σε γενικό,
ορισμένο, όμως, πλαίσιο, σύμφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση, όπως παγίως απαιτείται (Ολομ. ΣτΕ 1749/2016, ΣτΕ 520/2015, ΣτΕ 3013/2014, ΣτΕ 1210/2010 κ.ά.), πρέπει να θεωρηθεί ότι
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παραπέμπει κατά τούτο, δηλαδή ως προς τον καθ' ύλην προσδιορισμό και την ουσιαστική ρύθμιση του
αντικειμένου της εξουσιοδότησης, στην αρχική εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 8α του άρθρου 82
του Κ.Φ.Ε., απαιτώντας επιπρόσθετα την ύπαρξη γνώμης της Ε.Λ.Τ.Ε.. Όπως προαναφέρεται, η εν λόγω
νομοθετική εξουσιοδότηση αφορούσε στον καθορισμό των επί μέρους φορολογικών αντικειμένων του
ελέγχου που διενεργούν οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, το ειδικότερο
περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδουν, τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής του και
κάθε άλλο σχετικό θέμα. Δοθέντος, όμως, ότι ως τέτοιο δεν μπορεί να θεωρηθεί η, δια της κατάργησης των
ρυθμίσεων περί της κατά χρόνο και κατ' είδος έκτασης του φορολογικού ελέγχου, ανατροπή των
αποτελεσμάτων περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων χρήσεων, όπως η επίδικη, η οποία
συντελέσθηκε σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013
και της περίπτωσης 20 της υποπαραγράφου Δ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, η τροποποίηση
των ρυθμίσεων αυτών που επιχειρήθηκε με την ΠΟΛ.1034/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών δεν ήταν νόμιμη ως κείμενη εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης. Άλλωστε, η αναδρομική
ανατροπή των αποτελεσμάτων συντελεσθείσας περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων χρήσεων, όπως
η επίδικη, σύμφωνα με τους όρους των προμνημονευόμενων διατάξεων, η οποία εν προκειμένω
επιχειρήθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1034/2015, θα αντέβαινε (α) στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου
και της ασφάλειας δικαίου (τόσο κατά το Σύνταγμα όσο και κατά την ΕΣΔΑ), εκδήλωση των οποίων
αποτελεί η απαίτηση ο καταλογισμός φορολογικής παράβασης, συνακόλουθα δε του αναλογούντος φόρου
και τυχόν σχετικών κυρώσεων, ως μέτρο περιοριστικό της επιχειρηματικής ελευθερίας και του δικαιώματος
επί της περιουσίας, να στηρίζεται σε σαφή και προβλέψιμη στην εφαρμογή της νόμιμη βάση (πρβλ. ΣτΕ
144/2015, 909/2015, 290/2019 κ.ά.), πράγμα που προϋποθέτει, άλλωστε, την αποφυγή αποσπασματικών
ρυθμίσεων και συνεχών μεταβολών αυτών, κατεσπαρμένων μάλιστα σε περισσότερα κείμενα (τυπικών
ή/και ουσιαστικών) νόμων, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η κατανόηση και, ως εκ τούτου, και η εφαρμογή
τους από τον μέσο επιμελή φορολογούμενο [πρβλ. και άρθρο 2 παρ. 1 (περ. γ, δ, η) του ν. 4048/2012
«Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34), ήδη δε άρθρα 58
παρ. 1 (περ. β, γ, ζ), 59 παρ. 3, 62 παρ. 1, παρ. 2 (περ. α, δ, ζ) και παρ. 3 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133)], (β) στην έχουσα εφαρμογή στο πεδίο της φορολογίας
εισοδήματος (ΣτΕ 2828/2016, 2607/2018) αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης,
εφόσον θα ανέτρεπε τη σταθερή και δικαιολογημένη, δημιουργηθείσα ως εκ της νομοθετικής ρύθμισης του
θέματος (άρθρα 8 παρ. 9 ν. 4110/2013 και πρώτο υποπαρ. Δ2 περ. 20 ν. 4254/2014), πεποίθηση των
φορολογουμένων επιχειρήσεων ως προς τις οποίες επληρούντο οι κρίσιμες προϋποθέσεις [(i) της ύπαρξης
έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις, (ii) της παρόδου της οριζόμενης από τον νόμο
προθεσμίας των 18 μηνών από την υποβολή της εν λόγω έκθεσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.,
χωρίς εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων από τους ελέγχους της φορολογικής αρχής, (iii) της απουσίας
στοιχείων ή ενδείξεων για τις οριζόμενες από τον νόμο σοβαρές παραβάσεις] ότι δεν συνέτρεχε περίπτωση
καταλογισμού φορολογικών παραβάσεων, αναλογούντος φόρου και τυχόν σχετικών κυρώσεων για τις
φορολογικές υποθέσεις των περαιωμένων χρήσεων. Μειοψήφησε ο Πάρεδρος Ιωάννης Δημητρακόπουλος
ο οποίος υποστήριξε τα ακόλουθα: Ως σχετικό με το περιεχόμενο και την υποβολή του φορολογικού
πιστοποιητικού θέμα δεν μπορεί να θεωρηθεί η θέσπιση αποκλειστικής προθεσμίας (αποκλίνουσας από τις
νομοθετικές διατάξεις περί του χρόνου παραγραφής) διενέργειας φορολογικού ελέγχου, κατόπιν της
έκδοσης πιστοποιητικού ή έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, και, περαιτέρω, η μετά
από την πάροδο τέτοιας προθεσμίας περαίωση του φορολογικού ελέγχου, πριν από τη λήξη του χρόνου
παραγραφής, δίχως τη διενέργεια ελέγχου από τη φορολογική Διοίκηση, δεδομένου ότι πρόκειται για θέμα
αναγόμενο όχι στο περιεχόμενο και στην υποβολή του φορολογικού πιστοποιητικού αλλά στην επιρροή του
στη διαδικασία ελέγχου από τη φορολογική Διοίκηση. Άλλωστε, το ζήτημα αυτό ούτε ρυθμίζεται από την
παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου 82 (που προβλέπει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων από τη φορολογική
αρχή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010, που δεν προβλέπουν τέτοιον
χρονικό περιορισμό και επιτρέπουν και ελέγχους τυχαίου δείγματος δηλώσεων, χωρίς τη χρησιμοποίηση
μεθόδων ανάλυσης κινδύνου) ούτε θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης
προς την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, ενόψει όσων έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά από τη μειοψηφία στη
σκέψη 13. Τούτων έπεται ότι οι (καταργηθείσες με την ΠΟΛ.1034/2015 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών) διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (με
τις οποίες οριζόταν ότι οι έλεγχοι της φορολογικής αρχής διενεργούνται και ολοκληρώνονται εντός 18
μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.)
και της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ίδιας Α.Υ.Ο. (που προέβλεπε ότι, εφόσον μέσα
σε 18 μήνες από την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη δεν εντοπίζονται
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φορολογικές παραβάσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 ελέγχους της φορολογικής αρχής,
θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης και δεν καταλείπεται, κατ’ αρχήν,
δυνατότητα άλλου ελέγχου), δεν ήταν νόμιμες, ως κείμενες εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης. Εξάλλου,
ναι μεν το άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 4110/2014 προέβλεψε την εξακολούθηση της ισχύος της Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011 και, στη συνέχεια, το άρθρο πρώτο, υποπαρ. Δ.2, περίπτ. 20 του ν. 4254/2014, διατήρησε
σε ισχύ την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 για χρήσεις που άρχισαν πριν από την 1.1.2014, αλλά οι εν λόγω
νομοθετικές διατάξεις δεν έχουν την έννοια της νομοθετικής (επι)κύρωσης των επίμαχων διατάξεων της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (η οποία θα οδηγούσε στην ex nunc θεραπεία της ανωτέρω πλημμέλειάς τους),
αφενός, διότι τούτο δεν ορίζεται ρητώς στις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις ούτε συνάγεται και, δη,
με σαφήνεια από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του ν. 4254/2014 (από τις οποίες, άλλωστε, ουδόλως
προκύπτει ότι ο νομοθέτης σκοπούσε να θεσπίσει ρύθμιση αποκλίνουσα κατ’ ουσίαν από εκείνη του
άρθρου 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε.) και, αφετέρου, διότι τοιαύτη νομοθετική ρύθμιση θα ήταν αντίθε-τη προς το
Σύνταγμα, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στις δύο τελευταίες περιόδους της σκέψης 13.
Επομένως, οι επίμαχες διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 είναι μη εφαρμοστέες, ως ανίσχυρες.
Συνακόλουθα, νομίμως, εν πάση περιπτώσει, καταργήθηκαν, (και) ως προς την επίδικη χρήση, με την
ΠΟΛ.1034/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίστηκε (κατ’ ουσίαν,
δια παραπομπής στις διατάξεις του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε.) ότι οι φορολογικοί έλεγχοι του άρθρου 5 της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 διενεργούνται εντός του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για
έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Τέλος, η μη εφαρμογή, σε υπόθεση όπως η
παρούσα, των επίμαχων διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στις
ενωσιακές αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, τις οποίες επικαλείται
αλυσιτελώς η προσφεύγουσα με το από 25.10.2019 δικόγραφο πρόσθετου λόγου προσφυγής, δεδομένου
ότι δεν προκύπτει, εν προκειμένω, η συνδρομή στοιχείου ικανού να θεμελιώσει επαρκή σύνδεσμο με το
δίκαιο της Ένωσης (πρβλ. ΣτΕ 1438/2018 επταμ., ΣτΕ 351/2019 επταμ.) ούτε, άλλωστε, στις συνταγματικές
αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (ή τις αντίστοιχες αρχές της ΕΣΔΑ), τις
οποίες επικαλείται αβάσιμα η προσφεύγουσα με το ίδιο δικόγραφο, διότι (i) όσον αφορά το χρόνο εντός του
οποίου ο φορολογούμενος μπορεί να ελεγχθεί από τη Διοίκηση σε σχέση με το δηλωθέν εισόδημά του, οι
εν λόγω συνταγματικές αρχές εξυπηρετούνται ήδη μέσω του θεσμού της παραγραφής, ο οποίος, κατά τα
προεκτεθέντα, ρυθμίζεται από τον κοινό νομοθέτη, εν προκειμένω, δε, δεν προβάλλεται παραβίαση των
οικείων νομοθετικών κανόνων, (ii) οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται παράλληλα με τη συνταγματική αρχή της
νομιμότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσω των διατάξεων των άρθρων 43 παρ. 2 και 78 παρ. 1 του
Συντάγματος, καθώς και με την κατοχυρωμένη στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχή της ισότητας
ενώπιον των φορολογικών βαρών (πρβλ. ΣτΕ 2502/2016, ΣτΕ 3412/2017 επταμ.), από την οποία
προκύπτει, κατά τα προεκτεθέντα, το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον της αποτελεσματικής αντιμετώπισης
της φοροδιαφυγής (βλ. την πρώτη περίοδο της σκέψης 13), (iii) το εν λόγω δημόσιο συμφέρον καθώς και οι
συνταγματικές αρχές της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου (όχι μόνο δικαιολογούν αλλά και)
επιβάλλουν, κατ’ αρχήν, την αναδρομική κατάργηση και μη εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων περί
φορολογικών ελέγχων, όπως των επίμαχων ρυθμίσεων των άρθρων 5 και 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011,
που έχουν τεθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και είναι ασύμβατες με τις διατάξεις των άρθρων 78 παρ.
1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος, έστω κι αν έτσι θίγεται το υφιστάμενο, συνεπεία των ρυθμίσεων αυτών,
συμφέρον των φορολογουμένων να μην υπαχθούν στον έλεγχο της φορολογικής αρχής, το οποίο δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι κατισχύει των προαναφερόμενων συνταγματικών αρχών και διατάξεων και (iv) οι
επίμαχες ρυθμίσεις των άρθρων 5 και 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 ούτε υποδεικνύουν στους
φορολογούμενους (να υιοθετήσουν) ορισμένη συμπεριφορά ως σύμφωνη με το νόμο (πρβλ. ΣτΕ
2828/2016, ΣτΕ 2607/2018, 37-40/2019 επταμ.) ούτε τους παρακινούν σε πράξεις ικανές να τους εκθέσουν
σε διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων ή να παρακωλύσουν την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματός
τους να αμυνθούν στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου (λ.χ. τερματισμό της φύλαξης των βιβλίων και
στοιχείων που υποχρεούνται να τηρούν) και, συνεπώς, δεν δημιουργούν, κατ’ εξαίρεση [ενόψει της
θεμελιώδους αρχής της χρηστής φορολογικής Διοίκησης (πρβλ. ΣτΕ 2828/2016, ΣτΕ 2607/2018), έκφραση
της οποίας συνιστούν και οι περί ερμηνευτικών εγκυκλίων διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 και 5 του ν.
4174/2013, τις οποίες αβάσιμα επικαλείται η προσφεύγουσα με το από 25.10.2019 δικόγραφο πρόσθετου
λόγου προσφυγής], δικαιολογημένη και άξια προστασίας εμπιστοσύνη των φορολογουμένων στην
εφαρμογή τους, παρά τον ανωτέρω μη νόμιμο χαρακτήρα τους και την αναδρομική κατάργησή τους με την
ΠΟΛ.1034/2015.
16. Επειδή, μετά την επίλυση, κατά τ’ ανωτέρω, του ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος, για το οποίο
εισήχθη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η κρινομένη προσφυγή, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν
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συντρέχει λόγος να την παραπέμψει στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, αλλ’ ότι πρέπει να την κρατήσει και
να την δικάσει περαιτέρω.
17. Επειδή, με το δεύτερο λόγο της υπό κρίση προσφυγής της η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι κατ’
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 η Δ.Ε.Δ. απέρριψε ως αβάσιμο τον
ερειδόμενο στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής της περί χρονικής
αναρμοδιότητας της φορολογικής αρχής να προβεί σε έλεγχο της επίδικης χρήσης. Ειδικότερα, με τον
ανωτέρω λόγο, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το από 25.10.2019 δικόγραφο πρόσθετου λόγου
προσφυγής, η προσφεύγουσα προβάλλει ότι αναρμοδίως κατά χρόνο ελέγχθηκε για την επίμαχη χρήση
(2012) το έτος 2016 (........... εντολή ελέγχου Προϊσταμένου Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., βλ. έγγραφο απόψεων της
Διοίκησης) και, συνεπώς, μη νομίμως εκδόθηκε η επίδικη καταλογιστική πράξη (την οποία επικύρωσε η
Δ.Ε.Δ., απορρίπτοντας τον αντίστοιχο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής της), διότι (α) κατ' εφαρμογή του
άρθρου 82 παρ. 5 και 8α του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011, όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 παρ. 1 α΄ αυτής με την Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1236/2013, κατόπιν της από 24.7.2013 έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη
νόμιμου ελεγκτή του δημόσιου μητρώου του ν. 3693/2008 και της υποβολής του οικείου ετήσιου
πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. (προσκομίζονται από την προσφεύγουσα η εν λόγω
έκθεση και σχετική αναφορά υποβολής κατά την ίδια ημερομηνία), έλεγχος της φορολογικής αρχής
μπορούσε να διενεργηθεί (και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί) το αργότερο έως 31.3.2015, (β) εφόσον τέτοιος
έλεγχος δεν διενεργήθηκε εντός δεκαοκταμήνου από την υποβολή του ως άνω πιστοποιητικού, η επίμαχη
χρήση θεωρείται περαιωμένη, δεν συνέτρεχαν δε οι περιπτώσεις κατ' εξαίρεση ελέγχου και μετά την
περαίωση, εντός του χρόνου παραγραφής, ήτοι εντοπισμός στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις της παρ.
6 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, (γ) δεν έχουν, εν προκειμένω, εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 65Α του ν. 4174/2013, το οποίο δεν θέτει χρονικό περιορισμό (πλην του χρόνου παραγραφής)
στους διενεργούμενους ελέγχους, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 40 εδ. α΄ του ίδιου νόμου, όπως
είχε προστεθεί με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4223/2013 και ισχύει (ακόμα και) μετά την αντικατάστασή του
με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4410/2016, οι διατάξεις του άρθρου 65Α για το φορολογικό πιστοποιητικό
εφαρμόζονται για χρήσεις από 1.1.2014, (δ) η πρόβλεψη χρονικού περιορισμού των ελέγχων για τις
χρήσεις έως 31.12.2013 από τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 2 και 5) και 6 (παρ. 1 περίπτ. α) της Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1159/2011 (που διατηρήθηκε σε ισχύ για τις χρήσεις αυτές και μετά το άρθρο 65Α), δεν κείται εκτός
νομοθετικής εξουσιοδότησης, όπως έχει γίνει δεκτό σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, στην οποία μη νομίμως αναφέρεται η προσβαλλόμενη απόφαση της Δ.Ε.Δ. και (ε) τυχόν μη
εφαρμογή των ανωτέρω επίμαχων διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 στην παρούσα υπόθεση θα
αντέκειτο στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς και στο άρθρο 9
(παρ. 2 και 5) του ν. 4174/2013. Ο παραπάνω λόγος προσφυγής, όπως συμπληρώθηκε με το από
25.10.2019 δικόγραφο πρόσθετου λόγου προσφυγής, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος νόμω, σύμφωνα
με όσα κρίθηκαν στις σκέψεις 14 και 15, και ουσία, ενόψει των προπαρατεθέντων πραγματικών ισχυρισμών
και των προς στήριξη αυτών προσκομιζόμενων αποδεικτικών στοιχείων της προσφεύγουσας που δεν
αμφισβητούνται από τη Διοίκηση. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή, η εξέταση των λοιπών
λόγων της οποίας παρέλκει, και να ακυρωθεί η ............. απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. της
Α.Α.Δ.Ε., με την οποία απορρίφθηκε η από ..... ενδικοφανής προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας κατά
της ................ οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013,
του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., καθώς και η τελευταία αυτή πράξη. Πρέπει δε να επιστραφεί στην
προσφεύγουσα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείς (κύριος ή/και πρόσθετος) φόρος νομιμοτόκως από την
υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής της (στην οποία διατυπώνεται σχετικό αίτημα) ή, σε περίπτωση
μεταγενέστερης καταβολής του, από την άσκηση της προσφυγής και με εφαρμοστέο επιτόκιο εκείνο του
άρθρου 53 (παρ. 2 και 4) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Τέλος, πρέπει να γίνουν δεκτές οι
ασκηθείσες παρεμβάσεις. Μειοψήφησε ο Πάρεδρος Ιωάννης Δημητρακόπουλος, ο οποίος υποστήριξε τα
ακόλουθα: Ο παραπάνω λόγος προσφυγής, όπως συμπληρώθηκε με το από 25.10.2019 δικόγραφο
πρόσθετου λόγου προσφυγής, ο οποίος ερείδεται επί των μη εφαρμοστέων διατάξεων των παραγράφων 2
και 5 του άρθρου 5 και της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011,
πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος, σύμφωνα με τη μειοψηφία που διατυπώθηκε στις σκέψεις 14 και
15, ενόψει της οποίας ορθώς, ανεξαρτήτως ειδικότερης αιτιολογίας, απορρίφθηκε από τη Δ.Ε.Δ. η
προαναφερόμενη αιτίαση της ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας. Περαιτέρω, με βάση την ίδια
μειοψηφήσασα γνώμη, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες και οι ασκηθείσες παρεμβάσεις.
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Δια ταύτα
Επιλύει το ζήτημα της έννοιας και της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 5 και 8 α΄ του Κ.Φ.Ε.
(ν. 2238/1994), όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 παρ. 8-9 του ν. 4110/2013, και της
κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Β΄ 1657), όπως ίσχυε μετά την
τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 παρ. 1 α΄ αυτής με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1236/2013 (Β΄ 2693) και την Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1034/2015 (Β΄ 730/2016), σύμφωνα με το σκεπτικό.
Κρατεί, δικάζει και δέχεται την προσφυγή.
Ακυρώνει την ............ απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ε.Δ. της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία απορρίφθηκε η
από ........ ενδικοφανής προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας κατά της .......... οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, του Προϊσταμένου του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., καθώς και την τελευταία αυτή πράξη, σύμφωνα με το σκεπτικό.
Διατάσσει την επιστροφή τυχόν καταβληθέντος φόρου νομιμιμοτόκως, σύμφωνα με το σκεπτικό.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Δέχεται τις παρεμβάσεις.
Επιβάλλει εις βάρος του Δημοσίου την ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαστική δαπάνη της
αιτούσας, που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου 2019 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια
συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2020.
Η Πρόεδρος του Β´ Τμήματος
Ε. Σάρπ
Η Γραμματέας του Β´ Τμήματος
Α. Ζυγουρίτσα
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Ζ.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

23682/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην ολοκλήρωση
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011 καθώς και στην επιβολή κυρώσεων για τη μη τήρηση των ορίων απόκλισης των δεικτών
αξιολόγησης των επενδύσεων του νόμου 3908/2011.
Με την παρούσα εγκύκλιο και ειδικότερα στο πρώτο μέρος αυτής παρέχονται οδηγίες και ερμηνευτικές
προσεγγίσεις σε θέματα ολοκλήρωσης και οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας επενδύσεων, που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και
3908/2011, όπως ισχύουν. Θέματα όπως η ημερομηνία ολοκλήρωσης, η αντιμετώπιση των αυθαίρετων
κατασκευών κατά την ολοκλήρωση, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) κ.α.,
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλους
στις φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων και να ισχύσει η αρχή στις ισότητας στη δράση στις
Διοίκησης, ώστε όμοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο. Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος
της παρούσας εγκυκλίου, παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα για την ευχερή εφαρμογή της υπ' αριθμ.
136180/2018 (Β' 5760/20-12¬2018) υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην επιβολή κυρώσεων σε
περιπτώσεις διαπίστωσης κατά, και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των
ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία
του περιβάλλοντος και της διατήρησης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρων
υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011.
1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και
νόμους 3908/2011.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και
3908/2011 θεωρείται, και με την προϋπόθεση ότι έχει διαπιστωθεί η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης (ύπαρξη παραστατικών αγοράς πρώτων υλών, πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών κ.λπ. που
αφορούν στο αντικείμενο της επένδυσης), η τελευταία ημερομηνία από τα παρακάτω:
• Τελευταίο παραστατικό δαπάνης, διακίνησης ή εξόφλησης.
• Τελευταία πράξη που αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (π.χ.
ανακοίνωση ΓΕΜΗ της πιστοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για Α.Ε., ανακοίνωση ΓΕΜΗ της
αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου για τις λοιπές νομικές μορφές, λογιστική απεικόνιση της
μεταφοράς φορολογηθέντων αποθεματικών σε περιπτώσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με
φορολογηθέντα αποθεματικά).
• Ανάληψη τελευταίας δόσης δανείου (μεσομακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο έναντι εκχώρησης της
επιχορήγησης).
• Τελευταία πράξη τροποποίησης ουσιαστικών όρων της δανειακής σύμβασης με σκοπό την συμμόρφωση
με τους όρους της απόφασης υπαγωγής.
• Τελευταία εκδοθείσα άδεια/γνωστοποίηση (για την υλοποίηση ή για την λειτουργία της επένδυσης).
• Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, η ημερομηνία ένταξης στον αντίστοιχο νόμο ρύθμισης
των αυθαιρέτων (δήλωση υπαγωγής στον ν.4178/2013, ν.4495/2017 κλπ). Σημειώνεται ότι η ημερομηνία
εξόφλησης του σχετικού προστίμου τακτοποίησης δεν συνιστά ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης,
δεδομένου ότι οι αυθαίρετες κατασκευές δεν ενισχύονται.
• Τελευταία ενέργεια που αφορά την τήρηση τυχόν ειδικών όρων της απόφασης υπαγωγής.
• Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο (π.χ. τροποποίηση ή μεταγραφή
συμβολαίου μίσθωσης, τροποποίηση καταστατικού για θέμα που αφορά την επένδυση κτλ).
Σημείωση: η αλλαγή της επωνυμίας ή της μετοχικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης δεν συνιστά
ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι
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ημερομηνίες εξόφλησης των μισθωμάτων δεν συνιστούν ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου.
2. α. Υπολογισμός Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμο
3299/2004.
Σύμφωνα με την περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3299/2004:
«γ) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις
νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών
πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών».
Στην απόφαση υπαγωγής κάθε επενδυτικού σχεδίου και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο των όρων χορήγησης
της ενίσχυσης, αναφέρονται:
• οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα της επένδυσης,
• οι νέες θέσεις απασχόλησης του φορέα που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο και
• το σύνολο των θέσεων απασχόλησης του φορέα της επένδυσης.
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή
για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι
εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση
αντιστοιχούν σε κλάσματα των Ε.Μ.Ε.. Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται:
• οι μισθωτοί,
• τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιούνται με
μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,
• οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Προσωπικού,
• οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά
πλεονεκτήματα από την επιχείρηση, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Προσωπικού.
Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης
μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων καθώς και η
διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών.
Για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των συνολικών ημερών πλήρους ασφάλισης
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, διαιρούμενος με τον αριθμό των μηνών πολλαπλασιασμένο επί 25. Για
περίοδο δηλαδή 12μήνου διαιρείται ο αριθμός των συνολικών ημερών πλήρους ασφάλισης με το 300.
i. Ο υπολογισμός των Ε.Μ.Ε. των υφιστάμενων θέσεων εργασίας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία απασχόλησης (Ε.Μ.Ε. πλήρους ασφάλισης) για τους 12 μήνες πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης
της επένδυσης.
ii. Ο υπολογισμός των Ε.Μ.Ε. των νέων θέσεων εργασίας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία απασχόλησης (Ε.Μ.Ε. πλήρους ασφάλισης) του μήνα ολοκλήρωσης της επένδυσης ή εναλλακτικά
τα διαθέσιμα στοιχεία απασχόλησης (Ε.Μ.Ε. πλήρους ασφάλισης) για τους 12 μήνες πριν την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της επένδυσης εφόσον αντιστοιχούν περισσότερο στους όρους της απόφασης υπαγωγής.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων με εποχική λειτουργία των επενδύσεων τους, και λαμβανομένου υπόψη ότι ως
ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης δύναται να πιστοποιείται και πέραν της περιόδου παραγωγικής
λειτουργίας της και επομένως προκύπτει αδυναμία ασφαλούς εκτίμησης της δημιουργίας των μισών
τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο πλησιέστερος, πριν την ημερομηνία
ολοκλήρωσης, μήνας πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρείται ο όρος της δημιουργίας του 50% τουλάχιστον νέων θέσεων
εργασίας, επιβάλλεται η αναλογούσα κύρωση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 47718/8.11.2011 (Β'2669/09-112011) απόφαση, όπως ισχύει, και ο νέος όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης αποτελεί αντικείμενο της
εξέτασης στο πλαίσιο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επένδυσης.
2. β. Παραδείγματα υπολογισμού Ε.Μ.Ε. για επιβολή κυρώσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί
στον νόμο 3299/2004.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποθέτουμε ότι χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης είναι ο Φεβρουάριος του 2019.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 4* δυναμικότητας 164 δωματίων και 236
κλινών.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 5.000.000,00€
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 1.500.000,00€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 31-07-2014
ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε Ε.Μ.Ε.)
Υφιστάμενες:
Νέες:
Σύνολο:

170
-

170

Λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο 01-08-2013 έως 31-07-2014
(δηλαδή ένα χρόνο πριν) και προκύπτουν τα εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 08/2013 έως
07/2014
Αυγ-13
Σεπ-13
Οκτ-13
Νοε-13
Δεκ-13
Ιαν-14
Φεβ-14
Μαρ-14
Απρ-14
Μαϊ-14
Ιουν-14
Ιουλ-14
ΣΥΝΟΛΟ12ΜΗΝΟΥ
ΕΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
8259
7994
5696
364
276
240
257
487
2794
10
7507
531
8473
841
8671
877
51.018
2.259
170,06
7,53

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
8259
7994
5696
364
276
240
257
487
2784
6976
7632
7794
48.759
162,53

Σύμφωνα με τον πίνακα, τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 162,53 και δεν πληρείται ο όρος διατήρησης των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας κατά 170-162,53=7,47 ΕΜΕ.
Επιβάλλεται κύρωση ως εξής: 7,47*350*12 = 31.374,00€
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης θεωρείται ο Φεβρουάριος 2019.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 4* (εποχική δραστηριότητα)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 2.800.000,00€
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 840.000,00€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 19-12-2017 (τελευταία εξόφληση τιμολογίου)
Σημείωση: Η ξενοδοχειακή μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία (γνωστοποίηση
λειτουργίας, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π) λειτουργεί με την εκσυγχρονισμένη της μορφή από τον
Αύγουστο του 2016, δηλαδή έχουν συμπληρωθεί 12 μήνες παραγωγικής της λειτουργίας πριν την
ημερομηνίας ολοκλήρωση της επένδυσης, η οποία οριστικοποιήθηκε από την τελευταία εξόφληση
δαπάνης.

www.solcrowe.gr /// 233

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε Ε.Μ.Ε.)
Υφιστάμενες:
Νέες:
Σύνολο:

14
5
19

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
Υφιστάμενες και νέες θέσεις απασχόλησης
Εφόσον η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, τόσο για τον έλεγχο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας όσο και για τον έλεγχο της δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας,
λαμβάνεται υπόψη ένας χρόνος πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ.
και οι μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο Ιανουάριος 2017 έως Δεκέμβριος 2017 και προκύπτουν τα
εξής:
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/2017 έως
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
12/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ
Ιαν-17
100
100
Φεβ-17
103
103
Μαρ-17
150
150
Απρ-17
383
10
373
Μαϊ-17
510
10
500
Ιουν-17
620
20
600
Ιουλ-17
670
20
650
Αυγ-17
750
750
Σεπ-17
600
600
Οκτ-17
400
400
Νοε-17
250
250
Δεκ-17
100
100
ΣΥΝΟΛΟ 12ΜΗΝΟΥ
4.636
60
4.576
ΕΜΕ
15,45
0,2
15,25
Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 15,25. Από τον αριθμό αυτό τα 14 Ε.Μ.Ε. θεωρείται ότι
καλύπτουν τον όρο για τις υφιστάμενες θέσεις και τα υπόλοιπα 1,25 Ε.Μ.Ε. χρησιμοποιούνται για να
ελεγχθεί η απαίτηση για την δημιουργία των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων. Η ελάχιστη απαίτηση για τις
νέες θέσεις είναι 2,5 Ε.Μ.Ε. και κατά συνέπεια ο όρος δεν πληρείται κατά 2,5-1,25=1,25 Ε.Μ.Ε..
Επιβάλλεται κύρωση μόνο για τις νέες θέσεις ως εξής: 1,25 * 4.000 * 3 = 15.000,00€ (ο συντελεστής 3
εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μικρομεσαία επιχείρηση)
Δεδομένου ότι το ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα και με την απόφαση υπαγωγής είναι <3.000.000,00€,
εφαρμόζεται μείωση 30% στην κύρωση, η οποία τελικά διαμορφώνεται σε 10.500,00€.
Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης ως εξής:
Υφιστάμενες:
Νέες:
Σύνολο:
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης θεωρείται ο Φεβρουάριος 2019.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* (εποχική δραστηριότητα)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 2.800.000,00€
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 840.000,00€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 19-04-2017 (πρώτο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)
Σημείωση: Η ξενοδοχειακή μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία δεν έχει
συμπληρώσει 12 μήνες λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα ενώ το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο του 2017 (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), η μονάδα εξέδωσε το πρώτο
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2017 (19-04-2017), ημερομηνία η οποία σηματοδοτεί και
την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.
ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε Ε.Μ.Ε.)
Υφιστάμενες:
Νέες:
Σύνολο:

-

30
30

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
Νέες θέσεις απασχόλησης
Εφόσον μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου (19-04-2017) δεν έχουν
συμπληρωθεί 12 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης, για τον έλεγχο δημιουργίας των μισών τουλάχιστον
νέων θέσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη ο πλησιέστερος, πριν την ημερομηνία ολοκλήρωση, μήνας
πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ο μήνας
ολοκλήρωσης (Απρίλιος 2017), και προκύπτουν τα εξής:
ΜΗΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΜΗΝΟΣ
Απρ-17
350
ΕΜΕ (προκύπτουν διαιρώντας
με 25)
14,00

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
10

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
340

0,40

13,60

Ελάχιστη απαίτηση για μη επιβολή κύρωσης, είναι η δημιουργία τουλάχιστον των μισών νέων θέσεων
εργασίας, δηλαδή 15 Ε.Μ.Ε.
Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 13,60 και δεν πληρείται ο όρος δημιουργίας των μισών
τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά 15,0-13,6=1,4 ΕΜΕ. Επιβάλλεται κύρωση ως εξής:
1,4* 4.000 * 3 = 16.800,00€ (ο συντελεστής 3 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μικρομεσαία επιχείρηση)
Δεδομένου ότι το ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα και με την απόφαση υπαγωγής είναι <3.000.000,00€,
εφαρμόζεται μείωση 30% στην κύρωση, η οποία τελικά διαμορφώνεται σε 11.760,00€.
Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης 13,6 + 15,0 (υπολειπόμενων νέων θέσεων
εργασίας) = 28,60 Ε.Μ.Ε.

www.solcrowe.gr /// 235

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης θεωρείται ο Φεβρουάριος 2019.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Εκσυγχρονισμός μονάδας υποστήριξης αναγκών εφοδιαστικής αλυσίδας.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΜΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 950.000,00€
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 380.000,00€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 19-09-2013
ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε Ε.Μ.Ε.)
Υφιστάμενες:
Νέες:
Σύνολο:

13,14
3,00
16,14

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης:
Για τον έλεγχο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι
μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο - Οκτώβριος 2012 έως Σεπτέμβριος 2013 - (δηλαδή ένα χρόνο
πριν) και προκύπτουν τα εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10-2012 έως
09/2013
Οκτ-12
Νοε-12
Δεκ-12
Ιαν-13
Φεβ-13
Μαρ-13
Απρ-13
Μαϊ-13
Ιουν-13
Ιουλ-13
Αυγ-13
Σεπ-13
ΣΥΝΟΛΟ12ΜΗΝΟΥ
ΕΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ
397
397
375
397
389
388
373
368
366
369
366
355
4.540
15,13

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1
1
2
2

6
0,02

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
397
397
375
397
389
388
372
367
364
367
366
355
4.534
15,11

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 15,11 (>13,14) και πληρείται ο όρος διατήρησης των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας και συνεπώς δεν επιβάλλεται κύρωση για αυτές.
Νέες θέσεις απασχόλησης:
Για την εξέταση των νέων θέσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη η Α.Π.Δ. και η μισθολογική κατάσταση του
μήνα ολοκλήρωσης, δηλαδή τα Ε.Μ.Ε. κατά τον Σεπτέμβριο του 2013 και προκύπτουν τα εξής:
ΜΗΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΜΗΝΟΣ
Σεπ-13
355
ΕΜΕ (προκύπτουν διαιρώντας
με 25)
14,20

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
355
14,20

Σημείωση: Ελάχιστη απαίτηση για μη επιβολή κύρωσης, είναι η δημιουργία τουλάχιστον 1,5 Ε.Μ.Ε.
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Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 14,20 (<13,14+1,5=14,64) και δεν πληρείται ο όρος
δημιουργίας τουλάχιστον των μισών νέων θέσεων εργασίας (1,5 ΕΜΕ) κατά 14,64- 14,20=0,44.
Επιβάλλεται κύρωση ως εξής:
Για τις νέες θέσεις: 0,44 * 4.000 * 3 = 5.280,00€ (ο συντελεστής 3 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι
μικρομεσαία επιχείρηση)
Δεδομένου ότι το ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα και με την απόφαση υπαγωγής είναι <3.000.000,00€,
εφαρμόζεται μείωση 30% στην κύρωση, η οποία τελικά διαμορφώνεται σε 3.696,00€.
Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης 14,20 + 1,5 (υπολειπόμενων νέων θέσεων
εργασίας) = 15,70 Ε.Μ.Ε..
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης θεωρείται ο Φεβρουάριος 2019.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ίδρυση βιομηχανικής μονάδας.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 9.301.700,00€
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 2.325.425,00€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 10-01-2014
ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε ΕΜΕ)
Υφιστάμενες:
Νέες:
Σύνολο:

113,00
113,00

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (νέων θέσεων απασχόλησης)
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η 10-01-2014, για την εξέταση
των νέων θέσεων λαμβάνεται υπόψη η Α.Π.Δ. και η μισθολογική κατάσταση του μήνα ολοκλήρωσης,
δηλαδή τα Ε.Μ.Ε. για τον Ιανουάριο του 2014, και προκύπτουν τα εξής:
ΜΗΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΜΗΝΟΣ
Ιαν-2014
1.403
ΕΜΕ (προκύπτουν διαιρώντας
56,12
με 25)

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
1.403
56,12

Σημείωση: Ελάχιστη απαίτηση για μη επιβολή κύρωσης είναι η δημιουργία τουλάχιστον των μισών θέσεων
εργασίας κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, δηλαδή 56,50 Ε.Μ.Ε.
Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 56,12 ΕΜΕ (<56,50), επομένως δεν πληρείται ο όρος
δημιουργίας τουλάχιστον των μισών νέων θέσεων εργασίας κατά 56,50-56,12=0,38. Επιβάλλεται κύρωση
ως εξής:
0,38 * 4.000 * 5 = 7.600,00 € (ο συντελεστής 5 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μεγάλη επιχείρηση).
Επειδή το παραπάνω ποσό είναι μικρότερο του 0,5% της ενίσχυσης (ελάχιστο ποσοστό κύρωσης), η
κύρωση διαμορφώνεται σε 11.627,13€ (0,5% * 2.325.425,00€ = 11.627,13€).
Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης Ε.Μ.Ε. 56,12+56,50 (υπολειπόμενων νέων
θέσεων εργασίας) = 112,62 Ε.Μ.Ε.
3. α. Υπολογισμός Ε.Μ.Ε. για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμου 3908/2011.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δδ. της παραγράφου Α. του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011,
όπως ισχύει:
«Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011,
ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3299 και 3908 αντίστοιχα, και υπό τις
εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
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αα.
...
δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ'
αριθμ. 17299/19.4.2011 (Β' 652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου
βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3908/2011,
καθώς ο αριθμός των νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόμων
3299 και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή κυρώσεων,
που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3908/2011
και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυτού».
Περαιτέρω σύμφωνα με την περίπτωση δ' του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 17299/19.4.2011 απόφασης (Β'
652/20-04-2011):
«δ. Αριθμός νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση μετά το 2° έτος
λειτουργίας από την ολοκλήρωση της, σε ΕΜΕ (ΝΘ) (Δείκτης 24). Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κάθε
έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης (το πρώτο έτος κατά 50%, το 2° έτος 75% και από το τρίτο
100%), με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15% (στρογγυλοποίηση σε μονάδα). Οι νέες θέσεις εργασίας
υπολογίζονται αν από τα στοιχεία του υπό εξέταση έτους αφαιρεθούν οι θέσεις εργασίας που είχαν δηλωθεί
ως υφιστάμενες κατά την υπαγωγή».
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων είναι εκείνα που
αφορούν τις ημέρες απασχόλησης στον φορέα της επένδυσης, για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην απόφαση ολοκλήρωσης. Για
τον υπολογισμό των ΕΜΕ, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των συνολικών ημερών πλήρους ασφάλισης για
την ανωτέρω περίοδο, διαιρούμενος με τον αριθμό 300.
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του
επενδυτικού σχεδίου, η τήρηση του όρου περί απασχόλησης δεν εξετάζεται κατά την ολοκλήρωση και
τίθεται νέος όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης για την υποχρεωτική εξέτασή του στο πλαίσιο των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επένδυσης.
3. β. Παραδείγματα υπολογισμού Ε.Μ.Ε. για επιβολή κυρώσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν
υπαχθεί στον νόμο 3908/2011.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποθέτουμε ότι χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για
όλα τα παραδείγματα είναι ο Δεκέμβριος του 2018.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας με την προσθήκη νέου συγκροτήματος διαμερισμάτων.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 11.937.863,10€
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 3.342.601,67€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 28-11-2018
ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε ΕΜΕ)

Θέσεις εργασίας

Υφιστάμενες:
Νέες:

102,25

Θέσεις εργασίας πτυχιούχων

Σύνολο:
Υφιστάμενες:
Νέες:
Σύνολο:

30,67 (30%)
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ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
Καθώς η ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου είναι η 28-11-2018 και δεν έχει συμπληρωθεί
ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος από αυτήν την ημερομηνία, ο όρος για την δημιουργία των νέων θέσεων
εργασίας αλλά και ο όρος για την δημιουργία θέσεων εργασίας πτυχιούχων (ως ποσοστό επί των
συνολικών νέων θέσεων εργασίας) θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της τήρησης των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων της επένδυσης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας με την προσθήκη νέου συγκροτήματος διαμερισμάτων.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 11.937.863,10€
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 3.342.601,67€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 05-06-2017
ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε ΕΜΕ)
Θέσεις εργασίας

Υφιστάμενες:
Νέες:

20
100

Σύνολο:

120

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης:
Για τον έλεγχο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι
μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο Ιούλιος 2016 έως Ιούνιος 2017 (δηλαδή ένα χρόνο πριν) και
προκύπτουν τα εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 07/2016 έως
06/2017
Ιουλ-16
Αυγ-16
Σεπ-16
Οκτ-16
Νοε-16
Δεκ-16
Ιαν-17
Φεβ-17
Μαρ-17
Απρ-17
Μαϊ-17
Ιουν-17
ΣΥΝΟΛΟ12ΜΗΝΟΥ
ΕΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΜΗΝΟΣ
1650
1800
500
100
48
36
20
20
1430
1500
1600
2750
11.454
38,18

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
30
40

25
40
45
350
530
1,77

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
1620
1760
500
100
48
36
20
20
1405
1460
1555
2400
10.924
36,41

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 36,41 (>20) και πληρείται ο όρος διατήρησης των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας και συνεπώς δεν επιβάλλεται κύρωση για αυτές.
Νέες θέσεις απασχόλησης
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Για τον έλεγχο δημιουργίας των νέων θέσεων εργασίας, λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι μισθολογικές
καταστάσεις για την περίοδο - Ιούνιος 2017 έως Μάιο 2018 - (δηλαδή ένα χρόνο μετά) και προκύπτουν τα
εξής:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 06/2017 έως
05/2018
Ιουν-17
Ιουλ-17
Αυγ-17
Σεπ-17
Οκτ-17
Νοε-17
Δεκ-17
Ιαν-18
Φεβ-18
Μαρ-18
Απρ-18
Μαϊ-18
ΣΥΝΟΛΟ12ΜΗΝΟΥ
ΕΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
2750
2850
2850
500
400
148
136
120
116
1955
2080
2700
16.605
55,35

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
350
200
50

25
80
100
805
2,68

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΣΘΙΩΝ
2400
2650
2800
500
400
148
136
120
116
1930
2000
2600
15.800
52,67

Σημείωση: Ελάχιστη απαίτηση για μη επιβολή κύρωσης, είναι η δημιουργία τουλάχιστον των μισών από τις
νέες θέσεις εργασίας (με απόκλιση 15%), δηλαδή 42,5% 100 = 42,5 Ε.Μ.Ε. και στο σύνολο 62,5 Ε.Μ.Ε.
Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 52,67 δηλαδή μικρότερο κατά 62,5-52,67 = 9,83 Ε.Μ.Ε..
Επιβάλλεται κύρωση ως εξής:
9,83 * 4.000 * 5 = 196.600,00€ (ο συντελεστής 5 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μεγάλη επιχείρηση)
Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης για τις νέες θέσεις εργασίας 32,67 + 42,50 =
75,17 (οι νέες θέσεις που δημιούργησε + τις υπολειπόμενες των νέων θέσεων εργασίας μέχρι το υπόλοιπο
50% με απόκλιση 15%). Δηλαδή ο νέος όρος απασχόλησης (συνολικά για υφιστάμενες και νέες θέσεις)
αποτυπώνεται ως εξής:
Υφιστάμενες:
20,00 ΕΜΕ
Θέσεις εργασίας
Νέες:
75,17 ΕΜΕ
Σύνολο:

95,17 ΕΜΕ

4. Περιπτώσεις αυθαιρέτων (ν.4014/2011, ν.4178/2013, ν.4495/2017)
Σύμφωνα με την περίπτωση ββ. της παραγράφου 13α του άρθρου 85 του Ν.4399/2016, όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4608/2019 (Α' 66) :
«13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011
δύνανται:
... ββ) να ολοκληρωθούν εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ στο εγκεκριμένο
φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν
υπαχθεί είτε στις διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α' 33) είτε του ν. 4178/2013 (Α' 174) είτε του ν. 4495/2017 (Α'
167) και έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν
περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης.».
Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, προκειμένου για τον υπολογισμό του κόστους των διαφόρων
τύπων αυθαίρετων κατασκευών, ανάλογα με την περίπτωση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α. Ζητείται από τον φορέα κοστολόγηση των δαπανών βάσει επιμετρήσεων, για όποιες κατηγορίες
περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές. Εφόσον η κοστολόγηση αυτή κριθεί
εύλογη, ορθή και πραγματική, γίνεται αποδεκτή και το ποσό αφαιρείται από το αποδεκτό κόστος της
έκθεσης ελέγχου προκειμένου να προκύψει το ενισχυόμενο κόστος για κάθε κατηγορία δαπάνης.
β. Στην περίπτωση που η κοστολόγηση των δαπανών για όποιες κατηγορίες περιλαμβάνουν δαπάνες που
αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές δεν κρίνεται εύλογη, ορθή και πραγματική ή δεν προσκομιστεί από τον
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φορέα, τότε ο εισηγητής προβαίνει στην απαραίτητη περικοπή δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα
σχετικά αναφέρει ο Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναγωγή του μέρους των αυθαίρετων κατασκευών σε εμβαδά και
η εφαρμογή του αναλογιστικού τύπου που αναφέρει ο οδηγός ελέγχου τότε υπολογίζονται αναλογικά οι
όγκοι που αντιστοιχούν στις αυθαίρετες κατασκευές και δεν ενισχύεται το ποσοστό του όγκου που
αντιστοιχεί σε αυτές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι αυθαίρετες υπερβάσεις ύψους των κτιρίων, πλαγίων
αποστάσεων κλπ.
Τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που ο εισηγητής δεν κρίνει εύλογο, ορθό και
πραγματικό το ύψος της δαπάνης που εξαιρείται από το όργανο ελέγχου και θεωρεί ότι πρέπει να
διαφοροποιηθεί.
Η περικοπή δαπανών λόγω αυθαίρετων κατασκευών αφορά όχι μόνο στην κατηγορία των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αλλά σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες εμφανίζονται δαπάνες επί αυθαίρετων χώρων
που πάντως συνιστούν παραρτήματα αυτών (π.χ. μηχανολογικός εξοπλισμός επί του αυθαιρέτου που δεν
δύναται να αποχωριστεί από αυτόν, ξενοδοχειακός εξοπλισμός κ.λ.π.).
5. Περιπτώσεις σφαλμάτων στην απόφαση υπαγωγής.
Περιπτώσεις σφαλμάτων που μπορούν να εξακριβωθούν/διασταυρωθούν από τον εισηγητή με στοιχεία
που υπάρχουν στο αίτημα της υπαγωγής του φορέα της επένδυσης και στο εισηγητικό της Υπηρεσίας που
συνοδεύει την απόφαση υπαγωγής, μπορούν να διορθώνονται με την απόφαση ολοκλήρωσης, εφόσον
προκύπτει ότι συνιστούν προφανές λάθος καταγραφής - αποτύπωσης (π.χ. σε περίπτωση εκσυγχρονισμού
ξενοδοχειακής μονάδας, ο φορέας της επένδυσης στο αίτημά του και η Υπηρεσία στο εισηγητικό της
αναφέρουν συνολική δυναμικότητα επενδυτικού σχεδίου 380 κλίνες, ενώ στην απόφαση υπαγωγής
αναφέρονται λανθασμένα 760 κλίνες).
Διαφορετικά, παραπέμπονται στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας προς εξέταση.
6. Διαπιστώσεις σφαλμάτων/παραλείψεων στην έκθεση του οργάνου ελέγχου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του ν.4399/2016:
«1. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004,
2601/1998 και 1892/1990, εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Για τις διαδικασίες και
τα όργανα ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω
νόμων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος».
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ν.4399/2016:
«6. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της έκθεσης ελέγχου και της τήρησης
των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης,
β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας που αφορούν είτε στην έκθεση ελέγχου είτε
στην επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου,
γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια
ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση,
δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 18, 21 και 23».
Με την αναφερόμενη διάταξη ρυθμίζονται όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η αρμόδια υπηρεσία στις
περιπτώσεις που διαπιστώσει ελλείψεις στην έκθεση ελέγχου αλλά και στην επένδυση.
Περαιτέρω, σε περιπτώσεις διαπίστωσης σφαλμάτων στην έκθεση του οργάνου ελέγχου (π.χ. λανθασμένη
πιστοποίηση ή περικοπή δαπανών) ή παραλείψεων (π.χ. ανεξόφλητο υπόλοιπο ή έλλειψη άδειας), ο
εισηγητής δύναται να:
1. ζητήσει συμπληρωματική έκθεση από το όργανο ελέγχου ή επανέλεγχο, ιδιαίτερα για θέματα
πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου.
2. ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τον φορέα της επένδυσης, ιδιαίτερα για θέματα που μπορούν να
αντιμετωπιστούν διοικητικά.
3. αποδεχτεί δαπάνες που είχαν περικοπεί λανθασμένα ή χωρίς σαφή αιτιολόγηση από το όργανο ελέγχου.
4. περικόψει δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί λανθασμένα από το όργανο ελέγχου.
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7. Θέματα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.
Στην περίπτωση που προκύπτει από την τελική έκθεση του οργάνου ελέγχου ότι δεν πληρείται η
απαιτούμενη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, ο εισηγητής ζητά από τον φορέα να συμμορφωθεί με τους
όρους της απόφασης υπαγωγής. Ακολούθως, και σε περίπτωση διόρθωσης του τρόπου κάλυψης της ίδιας
συμμετοχής, ο εισηγητής επαναπροσδιορίζει σχετικά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης (λ.χ.
ανακοίνωση ΓΕΜΗ), υπό τον περιορισμό βεβαίως των διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4399/2016, όπως
ισχύουν.
8. Τεκμηρίωση κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος κατά την ολοκλήρωση σε περίπτωση
εσφαλμένου υπολογισμού του ποσοστού επιχορήγησης από τη Διοίκηση.
Στην περίπτωση που έλαβε χώρα διόρθωση/μείωση του ποσοστού της επιχορήγησης επενδυτικού
σχεδίου, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του από τη Διοίκηση (επειδή δεν ελήφθησαν υπ' όψιν τα νέα όρια
του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων ή δεν έγινε σωστή εκτίμηση
του μεγέθους της επιχείρησης κλπ.) εφ' όσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, τεκμαίρεται - κατά την ολοκλήρωση - η κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος
του φορέα της επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση υπαγωγής. Η κάλυψη του
χρηματοδοτικού σχήματος είτε νοείται ότι έχει συντελεστεί μέσω δανεισμού, στην περίπτωση που ο φορέας
της επένδυσης έχει ήδη λάβει αυξημένο δάνειο που υπερκαλύπτει το ποσό της μειούμενης επιχορήγησης
είτε σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι έχει πραγματοποιηθεί από τα διαθέσιμα της εταιρείας.
9. Θέματα κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 121430/14.11.2018 (Β'
5465/06-12-2018), όπως έχει τροποποιηθεί με την 132118/18-12-2019 (Β' 4740/20-12-2019)
υπουργική απόφαση και ισχύει.
i. Παραδείγματα επιβολής κυρώσεων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Έστω εταιρεία η οποία έχει προβεί στις παρακάτω αλλαγές, για τις οποίες έχει παρέλθει το διάστημα των
60 ημερών από την συντέλεσή τους, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη αντίστοιχη γνωστοποίηση στην
Υπηρεσία.
Αλλαγή νομικής μορφής, επωνυμίας, έδρας και μετοχικής σύνθεσης.
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 25-05-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 25 - 07-2019)
Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 1% + 1%-0,5%+0,5=3%
Το ποσοστό της επιβαλλομένης κύρωσης κατά το στάδιο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προκύπτει
αθροιστικά και ανέρχεται στο 3%.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Έστω εταιρεία η οποία έχει προβεί στις παρακάτω αλλαγές, για τις οποίες έχει παρέλθει το διάστημα των
60 ημερών από την συντέλεσή τους, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη αντίστοιχη γνωστοποίηση στην
Υπηρεσία.
Α1. Αλλαγή επωνυμίας και μετοχικής σύνθεσης.
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 25-05-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 25 - 07-2019)
Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 0,5% + 1%=1,5% Α2. Αλλαγή έδρας και μετοχικής σύνθεσης.
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 10-06-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 10-08-2019)
Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 0,5% + 1%=1,5% Α3. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και μετοχικής
σύνθεσης.
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 15-07-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 15-09-2019)
Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 0,5% + 1%=1,5% Α4. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και μετοχικής
σύνθεσης.
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 17-08-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 17-10-2019)
Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 0,5% + 1%=1,5% Α5. Αλλαγή νομικής μορφής.
Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 17-08-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 17-10-2019)
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Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 1%
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί:
- 4 αλλαγές μετοχικής σύνθεσης οι οποίες απαιτούν σωρευτικά επιβολή κύρωσης 4% (4*1%), ωστόσο
συνολικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Συνεπώς επιβάλλεται συνολικά
3% για τις αλλαγές μετοχικής σύνθεσης.
- 3 αλλαγές επωνυμίας (συμπεριλαμβανημένης της αλλαγής διακριτικού τίτλου) οι οποίες απαιτούν
σωρευτικά επιβολή κύρωσης 1,5% (3*0,5%).
- 1 αλλαγή έδρας η οποία απαιτεί επιβολή κύρωσης 0,5%
- 1 αλλαγή νομικής μορφής η οποία επιβολή κύρωσης 1%
Το ποσοστό της επιβαλλομένης κύρωσης κατά το στάδιο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προκύπτει
αθροιστικά ως εξής: 3%+1,5%+0,5%+1%= 6%
Ως αλλαγή επωνυμίας του φορέα της επένδυσης, λογίζεται και η αλλαγή του διακριτικού τίτλου αυτού
ii. Ημερομηνία συντέλεσης των μεταβολών.
Σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης: «4. Γνωστοποίηση
μεταβολών όρων των επενδυτικών σχεδίων.
α. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων οφείλουν να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία, τις παρακάτω
μεταβολές εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή τους:
i. Κάθε μεταβολή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, της έδρας ή και λοιπών στοιχείων επικοινωνίας. Η
γνωστοποίηση συνοδεύεται από ισχύον καταστατικό της επιχείρησης και βεβαίωση καταχώρισης της
μεταβολής στο ΓΕΜΗ.
ii. Κάθε μεταβολή της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του φορέα που έχει εγκριθεί με την απόφαση
υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης, πριν ή μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, η
γνωστοποίηση συνοδεύεται:
- Από ισχύον καταστατικό της επιχείρησης και βεβαίωση της καταχώρισης της μεταβολής στο ΓΕΜΗ, σε
περίπτωση προσωπικών εταιρειών. Σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών ή ΕΠΕ, υποβάλλεται απόσπασμα
Γ.Σ. ή αντίγραφο βιβλίου μετόχων/εταίρων. Σε περίπτωση εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή
αγορά, η ενημέρωση πρέπει να αφορά σε μεταβολή μετόχων που κατέχουν, έκαστος, άνω του 25% του
μετοχικού κεφαλαίου......
Ως ημερομηνία συντέλεσης των μεταβολών της επωνυμίας, της νομικής μορφής, της έδρας και της
μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του φορέα, λογίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης των παραπάνω μεταβολών
στο ΓΕΜΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ,ΑΡΙΘM. 136180/2018 (Β' 5760/2012-2018) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
Στο Κεφάλαιο αυτό παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα με τα οποία υπολογίζονται τα ποσά των
κυρώσεων, στη βάση ενδεικτικών στοιχείων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επί μέρους άρθρα της υπ'
αριθμ. 136180/2018 Υπουργικής απόφασης σχετικά με την μη τήρηση των ορίων απόκλισης των δεικτών
αξιολόγησης των επενδύσεων που υπήχθησαν στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.
Σημείωση 1.: Η στρογγυλοποίηση για τον προσδιορισμό της απόκλισης γίνεται στη μονάδα σύμφωνα με
τους κανόνες των μαθηματικών. Εφόσον πριν την στρογγυλοποίηση προκύπτει ποσοστό απόκλισης
μικρότερο του 15% τότε δεν επιβάλλεται κύρωση.
Ως εγκεκριμένη ενίσχυση εννοείται κάθε φορά η ενίσχυση όπως αυτή διαμορφώνεται την χρονική στιγμή
έκδοσης της ατομικής πράξης. Στην περίπτωση του υπολογισμού των κυρώσεων κατά την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης, ως εγκεκριμένη ενίσχυση εννοείται η ενίσχυση που προκύπτει με την
οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Σημείωση 2. Στην κάθε παράγραφο (α, β......) αναφέρεται ο δείκτης βαθμολογίας με τον κωδικό αριθμό του,
όπως ορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 17299/19.4.2011 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός στοιχείων
αξιολόγησης δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών
σχεδίων του νόμου 3908/2011» (Β'652/20-04-2011) καθώς και το αντίστοιχο άρθρο της υπ' αριθμ.
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136180/2018 απόφασης που προσδιορίζει το ποσό της κύρωσης σε περίπτωση υπέρβασης των
επιτρεπόμενων ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης.
α. Ποσοστό πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο (Δείκτης 7)
- άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 136180/2018 απόφασης.
Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος, που αφορά στο ποσοστό πτυχιούχων Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ - στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο
υπολογιζόμενων σε Ε.Μ.Ε. (ΝΠτ) (Δείκτης 7) δεν τηρείται κάθε έτος από ημερομηνία της ολοκλήρωσης της
επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παραπάνω απόφασης.
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Δείκτη 7,
πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Παράδειγμα 1ο
Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 3.800.000,00€, ύψος επιχορήγησης 1.520.000,00€
και προβλεπόμενο στην απόφαση υπαγωγής ποσοστό ΝΠτ 13% (50 ΕΜΕ νέες θέσεις στο επενδυτικό εκ
των οποίων 6,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους).
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου
ανήλθε στα 3.650.000€ και οι νέες θέσεις εργασίας που αφορούν στο επενδυτικό σχέδιο, ανήλθαν σε 50
ΕΜΕ εκ των οποίων 4,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους.
Το ποσοστό πτυχιούχων ΝΠτ σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται σε 9%.
Επομένως ο όρος ΝΠτ δεν τηρείται με απόκλιση 30,76%. Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 31%.
ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΥΠΑΓΩΓΗ (€)
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ
3.800.000,00
3.650.000,00
ΕΡΓΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.520.000,00
1.460.000,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
40%
40%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
13%
9%
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα
πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους: (1+χ/100)%*1.460.000,00€ = (1 +
0,31)%*1.460.000,00€ =1,31%*1.460.000,00€= 19.126,00€
Παράδειγμα 2ο
Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 3.800.000,00€, ύψος επιχορήγησης 1.520.000,0€ και
προβλεπόμενο στην απόφαση υπαγωγής ποσοστό ΝΠτ 13% (50 ΕΜΕ νέες θέσεις στο επενδυτικό εκ των
οποίων 6,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους).
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου
ανήλθε στα 3.650.000€ και οι νέες θέσεις εργασίας που αφορούν στο επενδυτικό σχέδιο, ανήλθαν σε 60
ΕΜΕ εκ των οποίων 4,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους.
Το ποσοστό πτυχιούχων ΝΠτ σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται σε 7,5%.
Ωστόσο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παραπάνω απόφασης, σε περίπτωση αύξησης
των συνολικών θέσεων εργασίας (ΕΜΕ) η τήρηση του όρου ΝΠτ θα εξεταστεί ως προς τον αρχικά
προβλεπόμενο αριθμό νέων θέσεων εργασίας (στο συγκεκριμένο παράδειγμα 50 ΕΜΕ).
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Το ποσοστό πτυχιούχων επομένως είναι 9% και ο όρος ΝΠτ δεν τηρείται με απόκλιση 30,76%.
Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 31% και ισχύει η επιβολή κύρωσης του παραδείγματος 1.
Σημείωση:
Στην περίπτωση δημιουργίας 60 ΕΜΕ νέων θέσεων εργασίας στο επενδυτικό σχέδιο εκ των οποίων τα 6,5
ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους, δεν επιβάλλεται κύρωση.
β. Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας
(Δείκτης 15) - άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 136180/2018 απόφασης.
Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών
που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος
της επένδυσης (ΔΤ) (Δείκτης 15) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε
περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο
σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της παραπάνω απόφασης.
Παράδειγμα
Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 2.500.000,00€, προβλεπόμενες δαπάνες που
αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας στην απόφαση υπαγωγής 175.000€ και
ποσοστό ΔΤ 7%.
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου
είναι 2.350.000€ και οι δαπάνες που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας ανήλθαν
στις 120.000€.
Το ποσοστό ΔΤ σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζεται στο 5,106%.
Ο όρος ΔΤ δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση 27,05%.
Στρογγυλοποίηση στη μονάδα 27%.
ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΥΠΑΓΩΓΗ (€)
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ
2.500.000,00
2.350.000,00
ΕΡΓΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.000.000,00
940.000,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
40%
40%
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
175.000,00
120.000,00
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα
πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:
(0,5+χ/100)% * 940.000,00€ = (0,5+0,27)% * 940.000,00€ = 0,77% * 940.000,00€ = 7.238,00€
γ. Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση
αποβλήτων (Δείκτης 22) - άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 136180/2018 απόφασης.
Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών
που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων ως προς το συνολικό επιλέξιμο
κόστος της επένδυσης (ΔΠ) (Δείκτης 22) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε
περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο
σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της παραπάνω απόφασης.
Παράδειγμα
Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 3.800.000,00€, προβλεπόμενες δαπάνες που
αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείρισης αποβλήτων στην απόφαση υπαγωγής 420.000€
και ποσοστό ΔΠ 11,05%.
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου
είναι 3.650.000€ και οι δαπάνες που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείρισης αποβλήτων
έφτασαν τις 325.000€. Το ποσοστό ΔΠ σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζεται στο 8,90%.
Επομένως, ο όρος ΔΠ δεν τηρείται με απόκλιση 19,45%. Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 19%.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

3.800.000,00

3.650.000,00

1.520.000,00
40%

1.460.000,00
40%

420.000,00

325.000,00

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα
πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:
(0,5+χ/100)% * 2 * 1.460.000,00€ = (0,5+0,19)% * 2 * 1.460.000,00€ = 0,69% * 2 * 1.460.000,00€ =
20.148,00€.
δ. Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση (Δείκτης 24) - άρθρο 5 της υπ' αριθμ.
136180/2018 απόφασης.
O αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στον αριθμό νέων θέσεων εξαρτημένης
εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της,
υπολογιζόμενων σε Ε.Μ.Ε. (ΝΘ) (Δείκτης 24), πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της
επένδυσης (το πρώτο έτος κατά 50%, το δεύτερο έτος κατά 75% και από το τρίτο έτος κατά 100%), με
δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης, μέχρι 15% (στρογγυλοποίηση σε μονάδα).
Οι νέες θέσεις εργασίας υπολογίζονται αν από τα στοιχεία του υπό εξέταση έτους αφαιρεθούν οι θέσεις
εργασίας που είχαν δηλωθεί ως υφιστάμενες κατά την υπαγωγή.
Κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ο
όρος NΘ εξετάζεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 11 της απόφασης 136180/2018, και η
απόφαση εκδίδεται με την προϋπόθεση διαπίστωσης της δημιουργίας του 50% του πρώτου έτους, με
δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15%, ήτοι του 42,5% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην
απόφαση υπαγωγής και με την πλήρωση των λοιπών όρων της εγκριτικής πράξης.
Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται, σε περίπτωση
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας του πρώτου έτους σε αριθμό μικρότερο του ως άνω αναφερόμενου και
επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού
των υπολειπομένων μέχρι το 42,5% των νέων θέσεων εργασίας με τον αριθμό των ετών (3 - τρία ή 5 πέντε) που η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζόμενου με το μέσο ετήσιο
κόστος απασχόλησης, που ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.
Παράδειγμα
Έστω επένδυση μικρομεσαίας εταιρίας με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 15.800.000,00€, ύψος
επιχορήγησης 4.740.000,00€ και όρο στην απόφαση υπαγωγής δημιουργίας 23 νέων θέσεων εργασίας
που αντιστοιχούν σε 19 ΕΜΕ.
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου
διαμορφώθηκε στα 14.900.000€ και οι νέες θέσεις εργασίας όπως αυτές προσδιορίζονται κατά την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 6 ΕΜΕ (στο 1ο έτος λειτουργίας της επένδυσης).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
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ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

15.800.000,00

14.900.000,00

4.740.000,00
30%

4.470.000,00
30%
6 ΕΜΕ (στο 1ο έτος λειτουργίας της
επένδυσης)

19 ΕΜΕ
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Επομένως ο όρος για την δημιουργία του 50% με απόκλιση 15% (ήτοι 42,5%) των νέων θέσεων εργασίας
στο πρώτο έτος λειτουργίας της επένδυσης δεν πληρείται και η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται με επιβολή κύρωσης ποσού ενίσχυσης που
υπολογίζεται ως εξής:
Υπολειπόμενες θέσεις εργασίας (42,5% * 19 ΕΜΕ) - 6 ΕΜΕ = 8,075 ΕΜΕ - 6 ΕΜΕ = 2,075 ΕΜΕ 3 * 4.000 *
2,075 = 24.900,00€
Τίθεται νέος όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης για τις θέσεις εργασίας 8,075 ΕΜΕ + 6 ΕΜΕ = 14,075
Ε.Μ.Ε.
Σημείωση
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Δείκτη 24,
πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
ε. Ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που αφορούν την
ενισχυόμενη επένδυση (Δείκτης 29) - άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 136180/2018 απόφασης.
Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων
σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (ΕΞ)
(Δείκτης 29), δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης
αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 4
της παραπάνω απόφασης. Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, η εξέταση, κατά τη
διαδικασία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του
Δείκτη 29, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη
ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Παράδειγμα
Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 2.500.000,00€, ποσοστό ενίσχυσης 40% και
προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορούν
την ενισχυόμενη επένδυση ΕΞ 40% .
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου
ανήλθε σε 2.350.000€ ενώ κατά τον πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε
2.550.000,00€ και οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 350.000,00€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση ΕΞ ανήλθε σε 350.000,00/2.550.000,00= 13,73%.
Η απαίτηση για πωλήσεις στο εξωτερικό θα πρέπει να καλύπτεται κατά 50% (με δυνατότητα απόκλισης
15% ήτοι 42,5%) κατά τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Επομένως, ο όρος ΕΞ
(42,5%*40%=17% για το πρώτο έτος) δεν τηρείται με απόκλιση 19,23%. Στρογγυλοποίηση στην μονάδα
19%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΥΠΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

2.500.000,00€

2.350.000,00€

40%
1.000.000,00€

40%
940.000,00€

40%

13,73%
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα
πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους: (0,5+χ/100)% * 2 * 940.000,00€ = (0,5+0,19)% * 2 *
940.000,00€ = 0,69% * 2 * 940.000,00€ = 1,38% * 940.000,00 = 12.972,00€.
Σημείωση
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Δείκτη 29,
πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
στ. Ύψος του επενδυτικού σχεδίου (Δείκτης 30) - άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 136180/2018 απόφασης.
Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ύψος του επενδυτικού σχεδίου και
ειδικότερα στο επιλέξιμο κόστος (Κ) (Δείκτης 30) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με
απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται
πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της παραπάνω απόφασης.
Ο όρος αυτός δεν έχει εφαρμογή για επενδύσεις κάτω των 5.000.000,00€ ενώ η μέγιστη απόκλιση μπορεί
να ανέλθει μέχρι το ποσοστό του 40%. Σε περιπτώσεις απόκλισης με ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του
ορισθέντος κατά την υπαγωγή ύψους του επιλέξιμου κόστους, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται κατόπιν γνωμοδότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
του άρθρου 27 του ν.4399/2016, και μόνο εφόσον αιτιολογηθεί επαρκώς ότι το επενδυτικό σχέδιο
εξακολουθεί να διατηρεί τα χαρακτηριστικά της αρχικής επένδυσης, ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί
παραγωγικής λειτουργίας και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου,
σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής.
Παράδειγμα
Έστω επένδυση με επιλέξιμο 8.000.000,00€, ενισχυόμενο κόστος 7.800.000,00€ και ποσοστό ενίσχυσης
40,00%.
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, το επιλέξιμο κόστος ανήλθε στα 6.500.000,00€ και τα
ενισχυόμενο στα 6.200.00,00€. Η απόκλιση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται
στα 18,75% (στρογγυλοποίηση στην μονάδα 19%) και συνεπώς ο όρος Κ δεν τηρείται.
ΥΠΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

8.000.000,00€ 7.800.000,00€ 6.500.000,00€ 6.200.000,00€
40%
3.120.000,00€

40%
2.480.000,00€

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα
πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:
(0,5+χ/100)% * 2.480.000,00€ = (0,5+0,19)% * 2.480.000,00€ = 0,69% * 2.480.000,00€ = 17.112,00€.
ζ. Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής με κεφάλαια Εξωτερικού (Δείκτης 31) - άρθρο της υπ' αριθμ.
136180/2018 απόφασης.
Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με
κεφάλαια εξωτερικού ΚΕ (Δείκτης 31) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε
περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο
σύμφωνα με τον Πίνακα 6 της παραπάνω απόφασης. Σε περίπτωση αύξησης της ΙΣ ως προς το
οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, η τήρηση του όρου ΚΕ εξετάζεται σε σχέση με την
υλοποιηθείσα εισροή κεφαλαίων εξωτερικού ως ποσοστό της ΙΣ που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής.
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Παράδειγμα
Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 5.000.000,00€, ποσοστό ενίσχυσης 40,00%,
προβλεπόμενη ίδια συμμετοχή (ΙΣ) 1.250.000,00€ (25%) και προβλεπόμενο ποσοστό κάλυψης της ίδιας
συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού (ΚΕ) 60%, ήτοι ποσό 750.000,00€. Σύμφωνα με την έκθεση του
οργάνου ελέγχου, το ενισχυόμενο κόστος του έργου ανήλθε στα 4.800.000,00€, η ΙΣ στα 1.350.000,00€
(πάνω από 25% της απόφασης υπαγωγής) και τα ΚΕ στα 610.000,00€.
Συνεπώς το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ως προς το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
ανήλθε σε 28,12% ενώ το ποσοστό των ΚΕ ανήλθε σε 50,83% υπολογιζόμενο ως ποσοστό της
απαιτούμενης
ΙΣ
(0,25*4.800.000=1.200.000)
σύμφωνα
με
την
απόφαση
υπαγωγής
(610.000/1.200.000=50,83%).
Η απόκλιση του προβλεπόμενου ποσοστού κάλυψης της ΙΣ με ΚΕ ανέρχεται σε 15,28% (στρογγυλοποίηση
στην μονάδα 15%) και συνεπώς ο όρος δεν τηρείται.
ΥΠΑΓΩΓΗ (€)
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΙΣ
ΚΕ

5.000.000,00€
40%
2.000.000,00€
1.250.000,00€
750.000,00€

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)
4.800.000,00€
40%
1.920.000,00€
1.350.000,00€
610.000,00€

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα
πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:
(0,5+χ/100) * 3% * 1.920.000,00€ = (0,5+0,15) * 3% * 1.920.000,00€ = 1,95% * 1.920.000,00€ =
37.440,00€.
η. Υφιστάμενες θέσεις εργασίας που διατηρούνται στη νέα επένδυση - άρθρο 9 της υπ' αριθμ.
136180/2018 απόφασης.
Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται σε περίπτωση
μείωσης κατά την ολοκλήρωση του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης που αποτελούν όρο
στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης
ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης με το ποσό των
τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά απασχολούμενο, επί 12 μήνες.
Παράδειγμα
Έστω επενδυτικό σχέδιο με ενισχυόμενο κόστος 5.000.000,00€, ποσοστό ενίσχυσης 40,00% και με όρο
διατήρησης 14 υφιστάμενων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν σε 10 ΕΜΕ. Σύμφωνα με την έκθεση του
οργάνου ελέγχου, το ενισχυόμενο κόστος του έργου ανήλθε στα 4.600.000,00€ και οι θέσεις εργασίας σε 11
που αντιστοιχούν σε 8 ΕΜΕ και συνεπώς ο σχετικός όρος δεν τηρείται.
ΥΠΑΓΩΓΗ (€)
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΜΕ

5.000.000,00€
40%
2.000.000,00€
10

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)
4.600.000,00€
40%
1.840.000,00€
8

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 136180/2018 για την μη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους: 2 (οι μειούμενες υφιστάμενες θέσεις) *
350,00€ * 12μήνες = 8.400,00€.
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θ. Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην
εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων (Δείκτης 28) - άρθρο 10 της υπ' αριθμ. 136180/2018
απόφασης.
Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών
που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων ως
προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (ΔΕ) (Δείκτης 28) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της
επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 7 της παραπάνω απόφασης.
Παράδειγμα
Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 4.000.000,00€, προβλεπόμενες δαπάνες που
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων στην
απόφαση υπαγωγής 920.000€ και ποσοστό ΔΕ 23%.
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου
ανήλθε σε 3.650.000€ και οι δαπάνες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην
εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων ανήλθαν στις 685.000€. Το ποσοστό ΔΕ σύμφωνα με τα
παραπάνω υπολογίζεται σε 18,77%. Επομένως ο όρος ΔΕ δεν τηρείται με απόκλιση 18,39%.
Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 18%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

4.000.000,00

3.650.000,00

1.600.000,00
40%

1.460.000,00
40%

920.000,00

685.000,00

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα
πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:
(0,5+χ/100)% * 3 * 1.460.000,00€ = (0,5+0,18)% * 3 * 1.460.000,00€ = 0,68% * 3 * 1.460.000,00€ =
29.784,00€.
ι. Παράδειγμα επιβολής πολλαπλών κυρώσεων.
Έστω επένδυση μεγάλης εταιρίας με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 15.800.000,00€, ύψος
επιχορήγησης 2.370.000,00€ και όρο στην απόφαση υπαγωγής δημιουργίας 50 νέων θέσεων εργασίας
που αντιστοιχούν σε 50 ΕΜΕ εκ των οποίων οι πτυχιούχοι ανέρχονται σε ποσοστό 45%.
Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου
διαμορφώθηκε στα 12.900.000€ και οι νέες θέσεις εργασίας όπως αυτές προσδιορίζονται κατά την έκδοση
της απόφασης ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 6 ΕΜΕ (στο 1ο έτος λειτουργίας της επένδυσης) εκ των οποίων
το ποσοστό των πτυχιούχων ανήλθε σε 16,66%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
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ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

15.800.000,00

12.900.000,00

2.370.000,00
15%

1.935.000,00
15%
6 ΕΜΕ (στο 1ο έτος λειτουργίας
της επένδυσης)

50 ΕΜΕ
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 136180/2018 για την απόκλιση για τις νέες θέσεις
εργασίας θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως:
Η επένδυση οφείλει να έχει σχηματίσει στον 1ο χρόνο λειτουργίας της τουλάχιστον 42,5% * 50ΕΜΕ = 21,25
ΕΜΕ. Επομένως οι υπολειπόμενες θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε 21,25 - 6 ΕΜΕ = 15,25 ΕΜΕ
5 έτη (καθώς η εταιρία είναι Μεγάλη) * 4.000€ * 15,25 = 305.000,00€
Τίθεται νέος όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης για τις νέες θέσεις εργασίας 21,25+6 ΕΜΕ = 27,25 ΕΜΕ.
2. Επίσης λόγω μη τήρησης του ΝΠτ (αντί ποσοστό 45% πτυχιούχων έχουμε 16,66%, η απόκλιση ανήλθε
σε 62,98%, στρογγυλοποίηση 63%) επιβάλλεται κύρωση ύψους: (1+χ/100)% * 2 * 1.935.000,00€ = (1 +
0,63)% * 2 * 1.935.000,00€ = 1,63 * 2 * 1.935.000,00€ = 63.081,00€
3. Επιπλέον για την παραπάνω επένδυση επιβάλλεται κύρωση για το Ύψος του επενδυτικού σχεδίου ως
εξής:
Η απόκλιση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται στα 18,35% (στρογγυλοποίηση
στην μονάδα χ=18%).
Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της Υπουργικής Απόφασης 136180/2018 για την παραπάνω απόκλιση θα
πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους: (0,5+χ/100)% * 2 * 1.935.000,00€ = (0,5+0,18)% * 2 *
1.935.000,00€ = 0,68% * 2 * 1.935.000,00€ = 26.316,00€.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η συνολική κύρωση για το επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε
394.397,00€ και δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του 30% της ενίσχυσης (580.500,00€)
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης 136180/2018.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
κ.α.α.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Η. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 1/2020
Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ.
23 Ιανουάριος 2020
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α'167), που ισχύει από 30/10/2019
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και της υπ' αριθμ. Β/7/οικ.53026/4585/14-11-2019 απόφασης
Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις για την
εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Β'4290/27-11-2019).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για τους οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ.
χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές αυξάνοντας το ποσό της οφειλής τους.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε εργοδότες που αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α., με την ανάπτυξη σε
πολλές περιπτώσεις στρατηγικών εισφοροδιαφυγής, που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του φορέα από
την περιουσία του οφειλέτη ή αποσκοπούν στην αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων.
Επίσης με την ενεργοποίηση, μετά την εφαρμογή του μέτρου, του ελεγκτικού μηχανισμού για διενέργεια
ουσιαστικού ελέγχου στους συγκεκριμένους εργοδότες, επιδιώκεται ο εντοπισμός και η παρεμπόδιση
ανάπτυξης παραβατικών συμπεριφορών σχετικά με εικονικότητα ασφάλισης μέσω εικονικών επιχειρήσεων
ή εικονικών υπευθύνων.
Ειδικότερα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπονται τα εξής:
Ι. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
Η αρμοδιότητα για την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου παρέχεται στο Κ.Ε.Α.Ο. , που μπορεί να το
επιβάλει παράλληλα με τα λοιπά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον Κ.Ε.Δ.Ε..
Αρμόδια για την επιβολή του μέτρου είναι η Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. (Διεύθυνση Ανάλυσης &
Αξιολόγησης Κινδύνου), που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στο τμήμα Υποστήριξης Ιστότοπου και
Διαδικτυακής Πύλης της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
Παράλληλα ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., 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. Το τμήμα
Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α, όταν προβεί στην απενεργοποίηση των κωδικών του εργοδότη για υποβολή
Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, ενημερώνει τον εργοδότη για την ενέργεια αυτή με αποστολή σχετικού
ηλεκτρονικού μηνύματος.
ΙΙ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης, το μέτρο μπορεί να επιβληθεί
εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλει τις τρέχουσες μηνιαίες
ασφαλιστικές εισφορές.
β) 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.
Αν όμως ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του
Ε.Φ.Κ.Α. από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων,
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το μέτρο μπορεί να επιβληθεί και πριν την παρέλευση έξι μισθολογικών περιόδων χωρίς καταβολή
εισφορών, προκειμένου να αποτραπεί βλάβη του φορέα. Οι μέθοδοι αυτοί εξειδικεύονται περαιτέρω από
την ίδια τη διάταξη, με μια ενδεικτική απαρίθμηση των παρελκυστικών τακτικών, που όταν συνδυάζονται
με τη μη καταβολή των εισφορών, επισύρουν την άμεση επιβολή του μέτρου. Τέτοιες μέθοδοι είναι:
· Η δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή τον ίδιο διακριτικό τίτλο
με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού ή
μέρους αυτού.
· Η 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.
· Η δημιουργία οφειλής από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη (απότομη) αύξηση στον
αριθμό των εργαζομένων σε μικρό χρονικό διάστημα, όταν αυτή δεν δικαιολογείται από το είδος ή τη
δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως πχ. σε εποχικές επιχειρήσεις).
· Η μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. Στην περίπτωση αυτή, ως προηγούμενη αναστολή μπορεί
να θεωρηθεί και αυτή που είχε επιβληθεί με την προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3846/2010,
αφού η υπουργική απόφαση αναφέρεται γενικά σε άρση προηγούμενης αναστολής .
ΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.
Μετά την επιβολή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι Α.Π.Δ. των χρονικών
περιόδων της αναστολής υποβάλλονται από τον εργοδότη με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια
υπηρεσία μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α.. Είναι δυνατή η υποβολή μιας ή και περισσότερων Α.Π.Δ. Στις
περιπτώσεις που οι Α.Π.Δ. δεν υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης αλλά από
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (π.χ. λογιστές), θα πρέπει να ελέγχεται επισταμένως το νόμιμο της
εξουσιοδότησης, η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, να
αναγράφονται ο' αυτή τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθ. ταυτότητας, Α.Φ.Μ.) καθώς και η ιδιότητα
ή η σχέση με την επιχείρηση του εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτούμενου.
Μαζί με τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του
Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεωτικά προσκομίζονται φορολογικά στοιχεία του εργοδότη και των συνυπεύθυνων
προσώπων και συγκεκριμένα:
- Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών (Έντυπα Ε1 για φυσικά
πρόσωπα / Έντυπα Ν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες).
- Πράξεις Διοικητικού προσδιορισμού φόρου/Εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων
φορολογικών ετών.
- Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών (Έντυπα Ε2)
όπου απαιτείται.
- Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα των τριών τελευταίων φορολογικών
ετών (Έντυπα Ε3 ) όπου απαιτείται.
- Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) / Δήλωση-Πράξη Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α
τελευταίου φορολογικού έτους.
- Μισθωτήρια συμβόλαια / Δηλώσεις Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας έδρας και παραρτημάτων
(αν υπάρχουν).
Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο., με επιμέλεια του
υποκαταστήματος μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη διασφάλιση και
ικανοποίηση των απαιτήσεων του φορέα.
IV. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Α.Π.Δ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΜΕΣΟ
Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Φ.Κ.Α. των δεδομένων των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με
ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. γίνεται εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές
ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές.
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Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η καταχώριση στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατά την πρώτη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν
προσώπου στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α., 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 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 Α.Π.Δ. 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.
Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής και καταχώρισης των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με
ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α., θα ρυθμιστούν με οδηγίες της
Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α.
V. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. στην οποία κοινοποιείται το έγγραφο της αναστολής υποβολής
Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου , πρέπει να ερευνήσει ιδίως:
- Αν λειτουργεί η επιχείρηση στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί για την έδρα και τα παραρτήματα .
- Αν ασκείται η δηλωθείσα δραστηριότητα.
- Αν απασχολείται το προσωπικό στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και εάν όχι, λόγω της φύσεως των
επιχειρήσεων (καθαρισμός, φύλαξη κλπ) , να εξεταστούν η επιχείρηση και ο τόπος που παρέχεται η
εργασία και οι σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών .
- Αν συντρέχουν περιπτώσεις μη νόμιμου δανεισμού εργαζομένων από επιχειρήσεις που δεν είναι ΕΠΑ.
- Αν στη διεύθυνση που έχουν δηλωθεί ως έδρα του εργοδότη λειτουργούν κι άλλες επιχειρήσεις που
συνδέονται με τον εργοδότη και μπορούν να χαρακτηριστούν συνυπεύθυνες.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο.
Για τα θέματα του ελέγχου θα δοθούν οδηγίες από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία τη Γενική Διεύθυνση
Ελέγχων.
VI. ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., μπορεί να αρθεί μετά από αίτηση του
οφειλέτη εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο εργοδότης εξόφλησε ή ρύθμισε τη συνολική οφειλή του. Στο ποσό που εξοφλήθηκε ή ρυθμίστηκε,
πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπεριληφθεί και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με
τις Α.Π.Δ. των χρονικών περιόδων αναστολής οι οποίες είχαν παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία
μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης, δηλαδή με την καταβολή των
εισφορών της τελευταίας Α.Π.Δ. ή του ενός τρίτου των δηλωθέντων εισφορών.
β) Έχουν αποσταλεί στο Κ.Ε.Α.Ο. τα φορολογικά στοιχεία που προσκόμισε ο εργοδότης.
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Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάρχουν διαπιστώσεις ή ενδείξεις εικονικότητας (επιχειρήσεων,
ασφαλίσεων, υπευθύνων) για την άρση του μέτρου απαιτείται να έχει διενεργηθεί επιτόπιος και ουσιαστικός
έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης και τη διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης
του προσωπικού που έχει δηλωθεί στις υποβληθείσες από τον εργοδότη Α.Π.Δ., πριν και μετά την
εφαρμογή του μέτρου της αναστολής της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α για υποβολή
Α.Π.Δ.. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια για την παραλαβή της Α.Π.Δ υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α και
διαβιβάζεται με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Ανάλυσης & Αξιολόγησης
Κινδύνου του Κ.Ε.Α.Ο. Η άρση γίνεται από τη Διεύθυνση Ανάλυσης & Αξιολόγησης Κινδύνου του Κ.Ε.Α.Ο.
με ειδοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τμήμα Υποστήριξης Ιστότοπου και
Διαδικτυακής Πύλης της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
VII. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ. ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Οι Α.Π.Δ. του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη ρύθμιση της οφειλής μέχρι την άρση της
αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α. και
η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με
αυτές.
VIII. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το άρθρο 69 του Ν. 4635/2019 ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή από
30/10/2019. Κατά συνέπεια το μέτρο της αναστολής εφαρμόζεται μετά την ημερομηνία αυτή.
Από την ημερομηνία που αναστέλλεται η δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την
υποβολή Α.Π.Δ. και μετά εφαρμόζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μισθολογικών περιόδων που
επιτρέπεται η καταχώριση των Α.Π.Δ. αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της
τελευταίας απαιτητής Α.Π.Δ.
ΙΧ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τις περιπτώσεις εργοδοτών για τους οποίους είχε απενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ.
μέσω διαδικτύου με το προηγούμενο καθεστώς (του άρθρου 17 ν. 3846/2010) και εξακολουθεί να βρίσκεται
σε αναστολή η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. η διαχείριση της καταχώρησης Α.Π.Δ. θα γίνει
ως εξής:
· Α.Π.Δ. που έχουν παραληφθεί πριν την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων και αφορούν μισθολογικές
περιόδους μέχρι και τον 10/ 2019 θα καταχωρηθούν στο σύστημα εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες που έχουν
δοθεί με την αριθ. 18/2019 εγκύκλιο.
· Για τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, ανεξάρτητα των
μισθολογικών περιόδων στις οποίες αναφέρονται θα εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦO
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α/α
ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΜΑΝΗ
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Αριθμ. 2541/Δ1.853/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας
κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ.
40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/ Β΄/19.09.2019), απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», για το έτος 2020
21 Ιανουάριος 2020
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),
β. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης»,(Α’ 168), όπως ισχύει,
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»(Α’ 121),
ε. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων»(Α’ 123),
στ. του άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α’/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του ν. 4052/2012
«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» (ΦΕΚ
41/Α’/1-3-2012),
ζ. της παρ. 4.23 του άρθρου 4, της υπ. αριθ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 (3520/Β΄/19-9-2019)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει.
2. Την από 20/1/2020 σχετική εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και
προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προς
τούτο,
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4 για την ηλεκτρονική υποβολή του
εντύπου της παρ. 2.9 του άρθρου 2 (E11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της αριθμ.
οικ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως
ισχύει, έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 3/2020
Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών
3 Μάρτιος 2020
Σχετικά: Τα άρθρα 32, 35, 36 και 37 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/ΤΑ/28.02.2020).
Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 περί «Ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και Ψηφιακού μετασχηματισμού του
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», μεταξύ άλλων, θεσπίζεται νέο πλαίσιο εισφορών Ελεύθερων
Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών.
Με τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 36, 39, 40 και 41 του
Ν.4387/2016, όπως ίσχυαν, με τις οποίες ως βάση υπολογισμού εισφορών είχε καθοριστεί το καθαρό
φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας και εισάγεται σύστημα
ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους.
Για τις γενικές αρχές που διέπουν το νέο εισφοροδοτικό σύστημα, το πεδίο εφαρμογής και το ύψος των
εισφορών παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις - οδηγίες:
1. Γενικές Αρχές
Με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα: - Θεσπίζονται έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες για Ελεύθερους
Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους και μία (1) η οποία θεωρείται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία που
απευθύνεται σε νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη ασφάλισης και έξι (6) ασφαλιστικές
κατηγορίες για ασφαλισμένους του π.ΟΓΑ.
Κατώτατη, εκ των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών λογίζεται η πρώτη και ανώτατη η έκτη.
- Το ποσό εισφοράς κλάδου υγείας, μετά την 2η ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό.
- Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική.
- Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και δηλώνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
Η κατάταξη στον Κλάδο Υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά την κατηγορία του Κλάδου Σύνταξης.
- Κατά την πρώτη εφαρμογή, σε περίπτωση μη επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται
υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.
- Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική
αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης
του προηγούμενου έτους.
- Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται
κατώτατη, κατά περίπτωση, κατηγορία καταβολής εισφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Εφόσον
το ποσό των εισφορών από την μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του ποσού εισφοράς της κατώτατης
κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά.
Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης κατηγορίας καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά κλάδου
σύνταξης.
Στις
περιπτώσεις
πολλαπλής
μη
μισθωτής
δραστηριότητας
(Ελ.
Επαγγελματίας/
Αυτοαπασχολούμενος/Αγρότης) θεσπίζεται η καταβολή μιας εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των έξι (6)
ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων με ελεύθερη
επιλογή.
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- Οι ασφαλιστικές εισφορές από 01.01.2020 καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης
πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
2. Έναρξη Ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο, ορίζεται η
01.01.2020.
3. Πεδίο Εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, και οι οποίοι:
- κατά την 31.12.2019 είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εισφορών Μη Μισθωτών
- έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στην ασφάλιση μετά την 1.1.2020.
4. Νέες ασφαλιστικές εισφορές
Παρατίθενται πίνακες ασφαλιστικών εισφορών ανά κλάδο και κατηγορία.
Α. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι
Πίνακας εισφορών
Ασφαλιστική κατηγορία
1η
2η
3η
4η
5η
6η

Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος
155
5
50
186
6
60
236
6
60
297
6
60
369
6
60
500
6
60

Σύνολο
210
252
302
363
435
566

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ)
ύψους 10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.
Β. Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης)
Θεσπίζεται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες και
Αυτοαπασχολούμενους κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.
Το πεδίο εφαρμογής των προσώπων που δύνανται να καταταγούν στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία
διευρύνεται και πλέον το δικαίωμα παρέχεται σε όλους τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και
Αυτοαπασχολούμενους (και όχι μόνο στους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι
εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ).
Πίνακας Ειδικής Κατηγορίας

Ειδική κατηγορία

Κλ. Σύνταξης
93

Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος
3
30

Σύνολο
126

Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ)
ύψους 10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.
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Επισημαίνονται τα εξής:
- Το δικαίωμα επιλογής της ειδικής κατηγορίας ασκείται κατά την έναρξη της ασφάλισης ή κατά τη διάρκεια,
για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών.
- Το δικαίωμα ασκείται μόνο μία φορά και σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης δεν μπορεί να ασκηθεί εκ
νέου.
- Κατά την πρώτη πενταετία, παρέχεται δυνατότητα επιλογής μίας εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών,
ανά έτος, και επανόδου στην ειδική κατηγορία.
- Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, και έως το τέλος του έτους, προβλέπεται μετάταξη στην πρώτη
ασφαλιστική κατηγορία. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη κατηγορία η κατάταξη θα παραμείνει στην επιλεγείσα
κατηγορία.
- Συνταξιούχοι που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στην ασφάλιση δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή της εν
λόγω διάταξης.
Προσοχή!
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 35 του Ν.4670/2020, η ασφαλιστική οφειλή που
δημιουργήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39 και 39Α του Ν.4387/2016, περί μειωμένης
καταβολής εισφορών, κατά την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2019, για τους ασφαλισμένους κάτω της
πενταετίας, δεν αναζητείται.
Η καταβολή εισφορών στην Ειδική κατηγορία μετά την 01.01.2020 δεν δημιουργεί ασφαλιστική οφειλή.
Γ. Ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΓΑ
Πίνακας εισφορών

Ασφαλιστική
κατηγορία
1η
2η
3η
4η
5η
6η

Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος 2020
Κλ. Υγείας Κλ. Υγείας Εισφορά Αγροτικής
Κλ. Σύνταξης
σε χρήμα
σε είδος
Εστίας
87
3
29
2
104
3
35
2
132
3
35
3
166
3
35
3
207
3
35
4
280
3
35
6

Σύνολο
121
144
173
207
249
324

Δ. Παράλληλη ασφάλιση
Με τη διάταξη του άρθρου 32 του Ν.4670/2020, ρυθμίζονται θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
όταν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις, συντρέχει παράλληλη ασφάλιση.
Στις περιπτώσεις αυτές διακρίνεται η πιο κάτω κατηγοριοποίηση:
1. Μοναδική Μη μισθωτή δραστηριότητα - Μισθωτή απασχόληση
Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, λαμβάνονται
υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον
προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη εισφορά.
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Ειδικότερα:
α) Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες με Μισθωτή απασχόληση.
Το ποσό εισφοράς από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης (2ης),
κατά περίπτωση, ασφαλιστικής κατηγορίας. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη κατηγορία καταβάλλεται η αντίστοιχη
διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης.
β) Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι (Ειδική ασφαλιστική κατηγορία) με Μισθωτή
απασχόληση.
Το ποσό εισφοράς από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της πρώτης (1ης)
ασφαλιστικής κατηγορίας. Αν έχει επιλεγεί ανώτερη της ειδικής κατηγορίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στην περίπτωση α).
2. Πολλαπλή Μη Μισθωτή δραστηριότητα - Μισθωτή απασχόληση
Στις περιπτώσεις πολλαπλής Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση,
λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται,
εφόσον προκύπτει, η διαφορά από τη δεύτερη (2η) ασφαλιστική κατηγορία Ελευθέρων
Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.
Αν έχει επιλεγεί ανώτερη της δεύτερης (2ης) κατηγορία, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά μόνο για τον
Κλάδο Σύνταξης.
3. Πολλαπλή Μη Μισθωτή δραστηριότητα
Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά εκ
των έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων,
χωρίς δυνατότητα επιλογής της Ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας.
Εξαιρούνται αγρότες που ασκούν πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες για τις οποίες προκύπτει
υποχρέωση ασφάλισης στον π. ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση σε περιοχές
με πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι επιλέγουν από τις ασφαλιστικές κατηγορίες
αγροτών.
4. Συνεισπραττόμενες εισφορές
- Στις περιπτώσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων με παράλληλη μισθωτή
απασχόληση καταβάλλεται, όπου απαιτείται, μία εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας και υπέρ της Στέγης
Υγειονομικών, από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή τους από την μισθωτή
απασχόληση, συνεισπράττονται με τις εισφορές της μη μισθωτής ασφάλισης.
- Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται, όπου
απαιτείται, εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας, από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η
καταβολή από την μισθωτή απασχόληση συνεισπράττεται εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής
Εστίας (ΛΑΕ) από την μη μισθωτή ασφάλιση.
Ε. Γραμμάτια προείσπραξης Δικηγόρων
Η διάταξη της παρ. 11α του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, περί συμψηφισμού ασφαλιστικών εισφορών με
ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση,
παραμένει σε ισχύ.
ΣΤ. Μείωση εισφορών λόγω μητρότητας
Σε ασφαλισμένες - μητέρες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 141 του Ν.3655/2008, περί μείωσης κατά 50% των
ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Σύνταξης, για τους πρώτους 12 μήνες μετά τον τοκετό.
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Ζ. Εισφορές αμειβομένων με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ)
Η διάταξη της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, περί εισφοροδότησης αμειβομένων με Δ.Π.Υ για
τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, παραμένει σε ισχύ.
Η. Μείωση εισφορών λόγω πολυετούς ασφάλισης
Από 01.01.2020 καταργείται η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 σχετικά με την
δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κλάδου σύνταξης κατά 50%, ασφαλισμένων που είχαν
συμπληρώσει σαράντα (40) έτη ασφάλισης.
5. Κοινοποίηση ασφαλιστικών εισφορών
Το ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών θα αναρτηθεί στον Ατομικό λογαριασμό του
ασφαλισμένου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), κατά τα γνωστά. Το ειδοποιητήριο
θα περιλαμβάνει στοιχεία του ασφαλισμένου, την επιλεγείσα κατηγορία, στοιχεία πληρωμών υποχρεώσεων, το πληρωτέο ποσό και τον κωδικό πληρωμής μηνιαίας εισφοράς.
6. Επιβαρύνσεις
Εισφορές που καταβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής τους, επιβαρύνονται
με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης, υπολογισμένο σε ετήσια βάση (άρθρο 2, παρ.4 του ν.4158/2013).
7. Αναπροσαρμογή ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών
Προβλέπεται μεταβατική αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών κλάδου σύνταξης και υγείας. 1. Για τα έτη
2021, 2022 η αναπροσαρμογή αφορά μόνο τις εισφορές των ασφαλισμένων π. ΟΓΑ, οι οποίες
διαμορφώνονται κατά έτος ως εξής:
Ασφαλιστική
κατηγορία
1η
2η
3η
4η
5η
6η

Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος2021
Κλ. Υγείας Κλ. Υγείας
Εισφορά
Κλ. Σύνταξης
σε χρήμα
σε είδος Αγροτικής Εστίας
89
3
29
2
107
3
35
2
136
3
35
3
171
3
35
3
212
3
35
4
288
3
35
6

Ασφαλιστική
κατηγορία
1η
2η
3η
4η
5η
6η

Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος 2022
Κλ. Υγείας Κλ. Υγεία σε
Εισφορά
Κλ. Σύνταξης
σε χρήμα
είδος
Αγροτικής Εστίας
91
3
29
2
110
3
35
2
139
3
35
3
175
3
35
3
218
3
35
4
295
3
35
6

Σύνολο
123
147
177
212
254
332

Σύνολο
125
150
180
216
260
339

2. Από 01.01.2023 έως 31.12.2024, οι εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων προσαυξάνονται κατά
έτος, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου
έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση
αρνητικής τιμής παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.
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Από 01.01.2025 και εφεξής προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό
αρμοδιότητος σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Α.ΚΑΠΡΑΛΟΥ
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Φωκίωνος Νέγρη 3
112 57 Αθήνα
Τ: 210 8691100
F: 210 8617328 - 210 8618016
E: solcrowe@solcrowe.gr
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