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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

ΠΟΛ 1100 

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του 

ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 

αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 
 

Κοινοποιούµε τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν θέµατα ΦΠΑ και παρέχουµε 

οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους. 

 

Άρθρο 59 του ν.3842 – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. 

 

Α. Γενικά 
 

Με το άρθρο αυτό επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 16 και 36 του Κώδικα ΦΠΑ 

(ν.2859/2000) λόγω υποχρέωσης ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής 

Οδηγίας 2008/117/ΕΚ, από 1.1.2010. Η Οδηγία αυτή τροποποίησε ορισµένες 

διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, µε στόχο την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής 

που συνδέεται µε τις ενδοκοινοτικές πράξεις. 

 

Με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009 η ηµερολογιακή περίοδος κατά την 

οποία υποβάλλεται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών από 

τριµηνιαία από 1.1.2010 έγινε µηνιαία (οδηγία 2008/117/ΕΚ) προκειµένου για άµεσες 

διασταυρώσεις σε κοινοτικό επίπεδο. 

 

Με τις διατάξεις της παραπάνω οδηγίας εναρµονίζεται, µεταξύ των κρατών µελών, ο 

χρόνος δήλωσης των πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και ορίζεται ότι 

είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο φόρος γίνεται απαιτητός. 



 

Οι σχετικές αλλαγές που αφορούν το απαιτητό του φόρου ενσωµατώνονται στο 

εθνικό δίκαιο µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 59 του ν.3842/2010. 

 

Β. Ανάλυση των τροποποιούµενων διατάξεων: 
 

α) Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 5γ΄ στο 

άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ. Εφαρµογή από 01.01.2010. 

 

Σύµφωνα µε τη νέα αυτή παράγραφο, η οποία ισχύει από 1.1.2010, ορίζεται ότι οι 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές παροχές και 

λήψεις υπηρεσιών δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά την 

ηµερολογιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΦΠΑ κατέστη απαιτητός. Η 

διάταξη αυτή ήταν σε ισχύ έως την 31.12.2009 για τις παραδόσεις και αποκτήσεις 

αγαθών, ωστόσο δεν αναφερόταν ρητά στον Κώδικα ΦΠΑ. 

 

β) Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του 

άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ και εναρµονίζεται σε κοινοτικό επίπεδο ο χρόνος κατά 

τον οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός, προκειµένου να είναι αποτελεσµατικός ο 

έλεγχος των διασυνοριακών συναλλαγών, µέσω των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που 

υποβάλλονται από τα κράτη µέλη. 

 

Ο όρος «απαιτητό του ΦΠΑ» σηµαίνει το παρεχόµενο από το νόµο δικαίωµα του 

δηµοσίου, από ένα δεδοµένο χρονικό σηµείο, να απαιτεί την καταβολή του ΦΠΑ από 

τον υπόχρεο. Κατά το χρονικό σηµείο που δηµιουργείται το απαιτητό του φόρου η 

πράξη καταχωρείται στην περιοδική δήλωση της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου 

που υποβάλλεται, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προθεσµίες και παράλληλα και η εν 

λόγω πράξη δηλώνεται την αντίστοιχη ηµερολογιακή περίοδο στους 

ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση (προκειµένου για 

τις ενδοκοινοτικές πράξεις). 

 

Κατά συνέπεια, µε τις διατάξεις της παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α. 

(όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε το άρθρο 59 του ν.3842/2010), ισχύουν 

τα εξής: 

 

1. Σύµφωνα µε τη νέα περίπτωση α΄ «Ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο 

έκδοσης του φορολογικού στοιχείου. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση της 

ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών που φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του 

λήπτη, σύµφωνα µε το άρθρο 14§2α του Κώδικα ΦΠΑ. Για τις εν λόγω υπηρεσίες ο 

φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. 

 

Η περίπτωση αυτή αφορά του ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι εκδίδουν 

φορολογικό στοιχείο όχι µε την πραγµατοποίηση της παροχής των υπηρεσιών αλλά 

µε την κάθε είδους είσπραξη που πραγµατοποιούν. Όταν οι υπηρεσίες αυτές 

παρέχονται προς άλλο κράτος µέλος και φορολογούνται στον τόπο του λήπτη, πρέπει 

να περιλαµβάνονται στην περιοδική δήλωση και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες 

κατά τη φορολογική και ηµερολογιακή περίοδο αντίστοιχα κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. Ο υποκείµενος στο φόρο στην περίπτωση αυτή εκδίδει το 

«Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων». 

 



Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/4.1.2010 υποχρέωση έκδοσης 

«Ειδικού στοιχείου για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων» υπάρχει στην 

περίπτωση αυτή, καθώς και στις παρακάτω περιπτώσεις 2 και 3. 

 

Σηµειώνεται ότι από την 01.01.2011 οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πρέπει να 

εκδίδουν φορολογικό στοιχείο κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της παροχής των 

υπηρεσιών και όχι κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής εκτός από την παροχή 

υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο. Στο πλαίσιο αυτό παρέλκει η εφαρµογή της περίπτωσης 

β΄ της παραγράφου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/4.1.2010. 

 

2. Οι νέες διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ορίζουν ότι 

ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής στην 

περίπτωση ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών ή ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών 

(υπηρεσιών που φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύµφωνα µε το 

άρθρο 14.2α του Κώδικα ΦΠΑ), ώστε να δηλώνονται κατά το χρόνο αυτό στους 

ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.  

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολών που αφορούν 

ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ή ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών, τα ποσά αυτά 

πρέπει να δηλώνονται στην περιοδική δήλωση και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες 

κατά το χρόνο της είσπραξης. Για το λόγο αυτό ο υποκείµενος στο φόρο στην 

περίπτωση είσπραξης προκαταβολής υποχρεούται στην έκδοση «Ειδικού στοιχείου 

για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων», σύµφωνα µε την ΑΥΟ 

ΠΟΛ.1002/4.1.2010. 

 

Παράδειγµα 
Ελληνική επιχείρηση εµπορίας φρούτων µε Βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που 

διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ συµφωνεί µε επιχείρηση Super market στη Γερµανία που 

διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ να της παραδώσει εµπορεύµατα αξίας 20.000€ την 23.7.2010. 

Την 10.6.2010 η ελληνική επιχείρηση εισπράττει από την γερµανική προκαταβολή 

έναντι του συνολικού τιµήµατος 5.000€. Η ελληνική επιχείρηση εκδίδει (σύµφωνα µε 

την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1002/4.1.2010) «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί 

ενδοκοινοτικών πράξεων» για την παραπάνω προκαταβολή και την περιλαµβάνει 

στην περιοδική δήλωση και στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του Ιουνίου. 

 

Ανάλογη εφαρµογή υπάρχει και στην περίπτωση που ελληνική επιχείρηση εισπράττει 

προκαταβολή έναντι αµοιβής για παροχή υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον 

τόπο εγκατάστασης του λήπτη (14§2α). 

 

3. Σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16, (όπως ισχύει 

µετά την τροποποίησή τους µε το άρθρο 59 του ν.3842/2010), προκειµένου για 

ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών που α) φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης 

του λήπτη σύµφωνα µε το άρθρο 14§2α, β) παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους 

συνεχίζεται και µετά τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και γ) δεν έχουν οριστεί ή 

πραγµατοποιηθεί τµηµατικές καταβολές έναντι λογαριασµού ή πληρωµές στη 

διάρκεια της περιόδου παροχής τους, θα πρέπει κατά τη λήξη του ηµερολογιακού 

έτους να δηλώνονται στην περιοδική δήλωση και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες 

κατά το µέρος των υπηρεσιών που έχουν πραγµατοποιηθεί. Για το λόγο αυτό ο 

υποκείµενος στο φόρο υποχρεούται στην έκδοση «Ειδικού στοιχείου για σκοπούς 



ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων», σύµφωνα µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/4.1.2010. 

 

Σηµειώνεται ότι µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, περίπτωση ε) ο φόρος γίνεται 

απαιτητός κατά το χρόνο που έχει συµφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά (η διάταξη 

ίσχυε και µέχρι 31.12.2009 ως περίπτωση γ) στο άρθρο 16) 

 

Παράδειγµα 
Ελληνική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε βουλγαρική επιχείρηση 

που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει τον 

Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2011. Από την έναρξη της 

παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και το τέλος του ηµερολογιακού έτους 

2010 δεν πραγµατοποιείται καταβολή αντιπαροχής, ή µέρους αυτής ως τµηµατική 

καταβολή συµφωνηµένων δόσεων, ή άλλη πληρωµή (που θα δηµιουργούσε απαιτητό 

του φόρου). Οι αντισυµβαλλόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν στους 

ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ηµερολογιακού έτους 2010 το µέρος 

των λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγµατοποιηθεί (η ελληνική επιχείρηση ως 

παρέχουσα και η βουλγαρική επιχείρηση ως λήπτρια των αντίστοιχων υπηρεσιών). 

Αντίστοιχα η ελληνική επιχείρηση έχει υποχρέωση να δηλώσει στην τελευταία 

περιοδική δήλωση του ηµερολογιακού έτους το ποσό αυτό. 

 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 

14§2α από ελληνική επιχείρηση δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ δεδοµένου 

ότι η υπηρεσία φορολογείται στο άλλο κράτος µέλος και υπόχρεος για την καταβολή 

του ΦΠΑ είναι ο λήπτης αυτής. Υπάρχει όµως υποχρέωση καταχώρηση στην 

περιοδική δήλωση ως πράξη µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών που 

φορολογείται εκτός Ελλάδος. 

 

Σηµειώνεται τέλος ότι οδηγίες για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων για 

πράξεις που πραγµατοποιούνται από 01.01.2010, καθώς και την συµπλήρωση των 

εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχουν κοινοποιηθεί µε την Εγκύκλιο 

1091531/7453/1653/∆0014/25.9.2009. 

 

 

Άρθρο 60 – Ενσωµάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ. 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 8 και προστίθεται 

νέα παράγραφος 8.α στο άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν 

τον προσδιορισµό του τόπου φορολόγησης των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, 

αθλητικών, επιστηµονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόµοιων 

εκδηλώσεων, µε έναρξη ισχύος από 1.1.2011. Για τις εν λόγω διατάξεις θα δοθούν 

αναλυτικές οδηγίες µε νεώτερη εγκύκλιο. 

 

 

Άρθρο 61 – Εναρµόνιση εθνικών διατάξεων µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ. 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του Κώδικα 

ΦΠΑ, οι οποίες κρίθηκαν ως µη συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία 

2006/112/ΕΚ). Συγκεκριµένα: 



 

Παράγραφος 1: Αχρεώστητη καταβολή ΦΠΑ για υπηρεσίες οδικής βοήθειας. 
Για το θέµα αυτό έχει ήδη εκδοθεί η εγκύκλιος ΠΟΛ.1083/10.6.2010 

 

Παράγραφοι 2 και 3: 
 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 61 αλλάζει ο τρόπος 

προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας στην παράδοση εφηµερίδων και περιοδικών 

από 1.7.2010. 

 

Συγκεκριµένα, καταργείται η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. του µέρους της αξίας των 

εφηµερίδων και περιοδικών που εισπράττεται ως προµήθεια από τα πρακτορεία, 

εφηµεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές, εφόσον αυτά διακινούνται µέσω 

πρακτορείων διανοµής. 

 

Ο Φ.Π.Α. στην παράδοση των εφηµερίδων και περιοδικών αποδίδεται από τις 

εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις ή από τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν 

ενδοκοινοτική απόκτηση αυτών και ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η τιµή 

λιανικής πώλησης των εν λόγω εντύπων χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας. Ο φόρος 

υπολογίζεται µε εσωτερική υφαίρεση στην τιµή λιανικής πώλησης. 

 

Οι επιχειρήσεις (υποκείµενοι) που µεσολαβούν στη διάθεση των εφηµερίδων και 

περιοδικών στο κοινό δεν επιβαρύνουν µε Φ.Π.Α. την παράδοσή τους και κατά 

συνέπεια οι προµήθειες αυτών δεν επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α., έχουν όµως δικαίωµα 

έκπτωσης του φόρου των εισροών που επιβαρύνει τα γενικά τους έξοδα και τα αγαθά 

επένδυσής τους. 

 

Περαιτέρω, επισηµαίνουµε ότι οι εφηµερίδες και τα περιοδικά (∆.Κ. 4902) υπάγονται 

στον υπερµειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. (5,5%), όσον αφορά στην αξία των εντύπων 

αυτών, ενώ διάφορα αγαθά που παραδίδονται µαζί µε τα έντυπα αυτά υπάγονται στον 

οικείο συντελεστή, όπως π.χ. CD, DVD υπάγονται στον κανονικό συντελεστή (23%), 

προσδιορίζοντας ξεχωριστή φορολογητέα αξία για τα αγαθά αυτά, σύµφωνα µε τη 

διαφοροποίηση της τιµής των εντύπων αυτών που περιέχουν και άλλα αγαθά, σε 

σχέση µε την τιµή της απλής έκδοσης. 

 

 

Άρθρο 62 - Τροποποίηση διαφόρων διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ 
 

Παράγραφος 1 
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του κοινοποιούµενου νόµου, 

προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, µε 

το οποίο προβλέπεται ότι το 0,5 της µονάδας στρογγυλοποιείται στην ανώτερη 

ακέραια µονάδα, µε σκοπό τη σαφήνεια της διάταξης αυτής και ισχύει από 15.3.2010. 

 

Η στρογγυλοποίηση καταλαµβάνει µόνο τους συντελεστές που προκύπτουν κατ’ 

εφαρµογή της προβλεπόµενης από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του Κώδικα 

ΦΠΑ, µείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά 

των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του 

Αιγαίου Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο. 



 

Για παράδειγµα ο µειωµένος κατά 50% συντελεστής ορισµένων αγαθών και 

υπηρεσιών του Παραρτήµατος III, ο οποίος για την λοιπή Ελλάδα είναι 5%, µε την 

µείωση του κατά 30% για τα προαναφερόµενα νησιά, προκύπτει συντελεστής 3,5%, ο 

οποίος κατ’ εφαρµογή της εν λόγω διάταξης στρογγυλοποιείται στην ανώτερη 

ακέραιη µονάδα και διαµορφώνεται έτσι στο 4%. 

 

Παράγραφοι 2 και 3 
 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 62, οι οποίες ισχύουν από 

1.7.2010, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 

1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα µε την αντικατάσταση αυτή 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

 

Ι. Νοσοκοµειακή και ιατρική περίθαλψη 
 

1. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

22, από 1.7.2010 η απαλλαγή της νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και 

διάγνωσης, καθώς και των στενά συνδεόµενων µε αυτές παραδόσεων αγαθών και 

παροχών υπηρεσιών περιορίζεται µόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις 

πραγµατοποιούνται από οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και 

για λοιπούς οργανισµούς ιδιωτικού δικαίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής 

προϋποθέσεις: 

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηµατική επιδίωξη κέρδους, τα ενδεχόµενα δε κέρδη 

τους δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διανέµονται αλλά να διατίθενται για τη 

διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισµών πρέπει να ασκείται από 

πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε µέσω τρίτων προσώπων, άµεσο ή 

έµµεσο συµφέρον από τα αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης των σχετικών 

δραστηριοτήτων, 

iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δηµιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του 

ανταγωνισµού. 

 

2. Η συνδροµή των προϋποθέσεων, οι οποίες είναι σωρρευτικές, προκύπτει από τη 

σύσταση του οργανισµού και άλλα έγγραφα και ελέγχονται τα πραγµατικά 

περιστατικά από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Όσον αφορά την προϋπόθεση περί µη 

δηµιουργίας κινδύνου στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισµού, θα πρέπει να 

εξετάζεται εάν η απαλλαγή συγκεκριµένου ιδιωτικού οργανισµού θέτει σε δυσµενή 

θέση άλλους οργανισµούς ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι υπάγονται στο φόρο. 

 

3. Ως στενά συνδεόµενες, µε τις υπηρεσίες νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης 

και διάγνωσης, παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, νοούνται µόνον αυτές 

που αποτελούν ένα απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών 

αυτών για να επιτευχθούν οι θεραπευτικοί και νοσηλευτικοί σκοποί και λογικά 

εντάσσονται στο πλαίσιο της παροχής τους, όπως φάρµακα, ορθοπεδικά προσθετικά, 

νοσοκοµειακά αναλώσιµα, παροχή κλίνης και τροφής στους ασθενείς. Έσοδα των εν 

λόγω οργανισµών από τυχόν τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εκµίσθωση συσκευών 

τηλεοράσεως, προς τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, επίσης έσοδα από πράξεις 

µεσολάβησης, εκµίσθωσης µηχανηµάτων, ερευνητικών εργασιών, κλπ, δεν εµπίπτουν 

στην απαλλαγή και φορολογούνται µε τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. 



 

4. Η παροχή υπηρεσιών νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, 

καθώς και οι στενά συνδεόµενες µε αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές 

υπηρεσιών από κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπάγονται 

στο φόρο µε το χαµηλό συντελεστή Φ.Π.Α. (11%), σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 1, του άρθρου 21 και της παραγράφου 10, του κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες, 

του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.. 

 

Σηµειώνεται ότι έσοδα των εν λόγω προσώπων από τυχόν τηλεφωνική εξυπηρέτηση, 

εκµίσθωση συσκευών τηλεοράσεως, και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες προς τους 

ασθενείς και τους συνοδούς τους, επίσης έσοδα από πράξεις µεσολάβησης, 

εκµίσθωσης µηχανηµάτων, ερευνητικών εργασιών, κλπ., φορολογούνται µε τον 

κανονικό συντελεστή. 

 

5. Με την ίδια διάταξη απαλλάσσονται από το φόρο και οι υπηρεσίες που παρέχονται 

στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαµατικών πηγών, εφόσον πληρούνται 

οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 (δηµόσιοι οργανισµοί 

ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου). Εποµένως στις εν λόγω 

µονάδες θεραπείας στις οποίες υπό ιατρική παρακολούθηση για λόγους υγείας γίνεται 

χρήση ιαµατικών πηγών, εξακολουθούν να απαλλάσσονται το αντίτιµο του ιαµατικού 

λουτρού, η τυχόν ιατροφαρµακευτική παρακολούθηση και περίθαλψη, 

συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής τροφής, εφόσον αυτή παρέχεται στους 

λουόµενους ασθενείς από την επιχείρηση των θεραπευτικών λουτρών. 

 

6. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 30, 

παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών µε τον οποίο έχουν 

επιβαρυνθεί οι δαπάνες των υπηρεσιών περίθαλψης και διάγνωσης, στην περίπτωση 

που αυτές δεν απαλλάσσονται, µε αποτέλεσµα την µείωση του κόστους των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

ΙΙ. Ιατρική περίθαλψη στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών επαγγελµάτων 

 

1. Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 

συνεχίζουν να απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι 

οποίες πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελµάτων. 

 

Η απαλλαγή αυτή καλύπτει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών µε σκοπό τη διάγνωση, 

περίθαλψη, πρόληψη και στο µέτρο του δυνατού θεραπεία ασθενειών ή ανωµαλιών 

της υγείας του ανθρώπου, οι οποίες πραγµατοποιούνται από ιατρούς ή οδοντιάτρους 

στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή 

του παρέχοντος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), µε την προϋπόθεση ότι τα νοµικά 

πρόσωπα αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως 

φορείς παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.). 

 

2. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄), οι φορείς παροχής 

υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας (άρθρο 

14, π.δ. 84/2001). Έτσι υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη και απαλλάσσονται από τον 

Φ.Π.Α. οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα ιατρούς όλων 

των ειδικοτήτων και οδοντιάτρους στα ιδιωτικά τους ιατρεία και οδοντιατρεία, από 

ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και 



ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

 

3. Υπενθυµίζεται ότι η εν λόγω απαλλαγή καλύπτει τους γιατρούς εργασίας, 

σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί µε την εγκύκλιο 

ΠΟΛ.1168/16.12.2008. 

 

4. Με τη διάταξη αυτή συνεχίζουν να απαλλάσσονται από το φόρο και οι αµοιβές των 

ιατρών ελευθέρων επαγγελµατιών από ιδιωτικές κλινικές και νοσοκοµεία, στην 

περίπτωση που δεν είναι µισθωτοί, και οι οποίες αφορούν περίθαλψη ασθενών των 

προσώπων αυτών. ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η αµοιβή του ιατρού δεν 

αφορά υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης αλλά προµήθεια για σύσταση πελατείας, τότε 

υπάγεται στο φόρο µε τον κανονικό συντελεστή. Επίσης υπάγεται στο φόρο µε τον 

κανονικό συντελεστή η αµοιβή ιατρών φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων µε 

µέλη ιατρούς, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες συµβουλευτικού χαρακτήρα, παροχής 

πληροφοριών για ιατρικά θέµατα και µηχανήµατα και γενικά υπηρεσίες που δεν 

έχουν σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και στο µέτρο του δυνατού θεραπεία 

ασθενειών ή ανωµαλιών της υγείας του ανθρώπου στο πλαίσιο της πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας. 

 

5. Σηµειώνεται ότι η απαλλακτική αυτή διάταξη συνεχίζει να καλύπτει υπηρεσίες 

ιατρικής περίθαλψης που παρέχονται από ψυχολόγους, µαίες, νοσοκόµους, 

φυσικοθεραπερυτές, ενώ η απαλλαγή καλύπτει από 1.7.2010 και τις υπηρεσίες που 

παρέχονται από λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. 

 

6. Υπηρεσίες από δερµατολόγους, χειρούργους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, 

ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, µε τη χρήση λέϊζερ ή µε άλλες τεχνικές της 

ιατρικής επιστήµης, οι οποίες δεν αποσκοπούν στην θεραπεία ασθένειας ή στην 

αποκατάσταση της υγείας, αλλά γίνονται για λόγους αισθητικής, υπάγονται στο φόρο 

µε τον χαµηλό συντελεστή. Εποµένως για την επιβολή ή µη Φ.Π.Α. σε κάθε 

περίπτωση, η διάκριση για την φορολογική µεταχείριση γίνεται ανάλογα µε το σκοπό 

για τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία. 

 

7. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα των ιδιωτικών κλινικών και των 

«διαγνωστικών κέντρων» τα οποία δεν µπορούν να συµβληθούν απευθείας µε το 

δηµόσιο και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς για την είσπραξη νοσηλίων και 

εξετάστρων και για την είσπραξη αυτών µεσολαβεί συµβεβληµένος ιατρός, γίνονται 

δεκτά τα ακόλουθα: 

 

α) όσον αφορά τις υπηρεσίες των φορέων υγείας, οι οποίες απαλλάσσονται από το 

φόρο συνεχίζει να εφαρµόζεται η παράγραφος Α.1. της εγκυκλίου 

1137236/6512/2090/Α0014/ΠΟΛ.1334/23.12.1996, δηλαδή ο συµβεβληµένος ιατρός 

για την είσπραξη των αµοιβών του φορέα υγείας για τον οποίο ενεργεί, εκδίδει το 

προβλεπόµενο φορολογικό στοιχείο προς τον ασφαλιστικό φορέα χωρίς Φ.Π.Α. και 

στη συνέχεια ο φορέας υγείας εκδίδει φορολογικό στοιχείο ίσης αξίας 

(συµπεριλαµβανοµένου και του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήµατος) προς τον 

ιατρό χωρίς Φ.Π.Α.. 

 

β) όσον αφορά τους φορείς υγείας οι υπηρεσίες των οποίων υπάγονται στο φόρο, 

ακολουθείται η διαδικασία ως άνω, µε τη διαφορά ότι τόσο στο φορολογικό στοιχείο 

που εκδίδει ο ιατρός όσο και στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο φορέας υγείας 



αναλογεί Φ.Π.Α. µε τον χαµηλό συντελεστή. 

 

Η ανωτέρω ρύθµιση είναι µεταβατικού χαρακτήρα και ισχύει µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας προσαρµογής των εν λόγω προσώπων µε τις διατάξεις του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή κατά περίπτωση έχει οριστεί (άρθρα 

26 και 29 του ν. 3846/2010). 

 

ΙΙΙ. ∆ιάκριση µεταξύ των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

22. 
 

Για την αποφυγή συγχίσεων, όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων των 

περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως 

αυτές ισχύουν από 1.7.2010, διευκρινίζουµε τα εξής: 

 

1. Στην παράγραφο δ΄ υπάγονται οι υπηρεσίες δευτεροβάθµιας υγείας, ενώ στην 

παράγραφο ε΄ υπάγονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθµιας υγείας, δηλαδή οι προϋποθέσεις 

που τίθενται στην περίπτωση δ΄ για τους ιδιωτικούς οργανισµούς δεν ισχύουν για την 

παροχή πρωτοβάθµιας υγείας, η οποία υπάγεται στην περίπτωση ε΄. 

 

2. Κατά συνέπεια και µε σκοπό την ίση µεταχείριση ίδιων πράξεων: 

 

- Υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης που παρέχονται από νοσηλευτικά 

ιδρύµατα (φορείς δευτεροβάθµιας υγείας) στα εξωτερικά ιατρεία και διαγνωστικά 

εργαστήρια που διαθέτουν, απαλλάσσονται από το φόρο µε τις διατάξεις και τις 

προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22. 

- Υπηρεσίες διάγνωσης που πραγµατοποιούνται από νοσηλευτικά ιδρύµατα (φορείς 

δευτεροβάθµιας υγείας) σε ασθενείς που νοσηλεύονται σ’ αυτά υπάγονται στις 

διατάξεις της περίπωσης δ΄, κατά συνέπεια στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις 

ιδιωτικού δικαίου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται, υπάγονται στο φόρο. 

- Υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς δευτεροβάθµιας υγείας, οι οποίες συνίσταται 

στην εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων οι οποίες, σύµφωνα µε διατάξεις 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαγορεύεται να εκτελούνται 

από φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, όπως χειρουργικές 

επεµβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται διανυκτέρευση, υπάγονται στην περίπτωση 

δ΄, κατά συνέπεια στην περίπτωση κερδοσκοπικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 

υπάγονται στο φόρο µε τον το χαµηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 

- Οι υπηρεσίες των Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης εκτός Νοσοκοµείων και 

Κλινικών του π.δ. 225/2000 (ΦΕΚ194/Α/7.9.2000) υπάγονται στην περίπτωση ε΄, 

κατά συνέπεια απαλλάσσονται από το φόρο. Επίσης απαλλάσσονται οι υπηρεσίες των 

Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρέχονται σε 

εξωτερικούς, µη νοσηλευόµενους ασθενείς των ιδιωτικών κλινικών που δεν 

απαλλάσσονται µε την διάταξη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, 

ενώ οι ίδιες υπηρεσίες που παρέχονται σε νοσηλευόµενους ασθενείς υπάγονται στο 

φόρο. 

- Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης τα οποία 

ανήκουν σε φυσικά ή Ν.Π.Ι.∆. του π.δ. 395/1993, που λειτουργούν, αναλόγως µε την 

άδεια λειτουργίας τους, ως πρωτοβάθµιοι ή ως δευτεροβάθµιοι ή ως µικτοί φορείς 

υγείας, διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο µόνο οι υπηρεσίες που 

παρέχονται σε εξωτερικούς ασθενείς που δεν διανυκτερεύουν στις εγκαταστάσεις 

τους (περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22). 



 

 

IV. Κατάργηση της απαλλαγής των υπηρεσιών δικηγόρων, συµβολαιογράφων, 

άµισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιµελητών. 
 

Στη νέα διάταξη της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22, δεν 

περιλαµβάνονται τα επαγγέλµατα των δικηγόρων, συµβολαιογράφων, άµισθων 

υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιµελητών, κατά συνέπεια από 1.7.2010 οι 

υπηρεσίες των προσώπων αυτών υπάγονται στο ΦΠΑ µε τον κανονικό συντελεστή 

(23%). Η φορολογητέα αξία συνίσταται στο σύνολο της αµοιβής των προσώπων 

αυτών, δηλαδή στο συνολικό ποσό που συνιστά την αντιπαροχή για τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες τους, προσαυξηµένη µε οποιαδήποτε παροχή συνδέεται άµεσα µε αυτή. 

 

Ειδικότερα διευκρινίζουµε τα εξής: 

 

1. Όσον αφορά τους δικηγόρους, υπάγεται στο φόρο το συνολικό ποσό που 

καταβάλλεται ως προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλόγους σε όσες περιπτώσεις 

αυτό προβλέπεται, όπως επίσης και κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται 

συµπληρωµατικά ή ανεξάρτητα και αυτοτελώς από αυτό ως αµοιβή για τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες. Σηµειώνεται ότι τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από 

τους δικηγόρους θα πρέπει να αναγράφουν τη συνολική αµοιβή που εισπράττεται από 

τον πελάτη, ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις που ισχύουν για τη φορολογία του 

εισοδήµατός τους. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι, µε τις ισχύουσες διατάξεις, σε ορισµένες περιπτώσεις η 

ελάχιστη αµοιβή των δικηγόρων προεισπράττεται από τους δικηγορικούς συλλόγους, 

κατά την προείσπραξη αυτή θα πρέπει να εισπράττεται και ο αναλογών ΦΠΑ. Στη 

συνέχεια κατά την απόδοση της αµοιβής στους δικηγόρους, µετά την παρακράτηση 

των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδίδεται στους δικηγόρους και το σύνολο του 

ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί, προκειµένου να αποδοθεί στο δηµόσιο µε την υποβολή της 

περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που υποβάλλεται από τους δικηγόρους. 

 

Οι δικηγορικοί σύλλογοι ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη φορολογική 

αρχή για τα ποσά που έχουν προεισπράξει για λογαριασµό των δικηγόρων, καθώς και 

τον αναλογούντα ΦΠΑ, υποβάλλοντας τα στοιχεία αυτά µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

∆ιευκρινίζεται τέλος ότι οι δικηγόροι που εργάζονται µε πάγια αντιµισθία και, κατά 

τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος θεωρούνται ως µισθωτοί, δεν υπάγονται 

στο ΦΠΑ για τις εν λόγω αµοιβές. 

 

2. Όσον αφορά τους άµισθους υποθηκοφύλακες, η φορολογητέα αξία συνίσταται στο 

δικαίωµα άµισθου υποθηκοφύλακα (3‰) που εισπράττεται σύµφωνα µε το ν. 

325/1976. Τα υπόλοιπα τέλη και δικαιώµατα που εισπράττονται, σύµφωνα µε το ν. 

325/1976, υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων και αποδίδονται άµεσα στο δηµόσιο, δεν 

υπάγονται στο φόρο. 

 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την ΑΥΟ1100721/661/0015/19.10.2007, οι άµισθοι 

υποθηκοφύλακες στο βιβλίο εσόδων εξόδων που τηρούν µπορούν να καταχωρούν τα 

ακαθάριστα έσοδά τους (παρακρατηθέντα δικαιώµατα άµισθου υποθηκοφύλακα) 

κάθε ηµερολογιακού τριµήνου µε ένα ποσό, µέχρι τη δέκατη ηµέρα από το τέλος του 

τριµήνου, µε µεταφορά των σχετικών δεδοµένων όπως προκύπτουν από το βιβλίο 



εισοδηµάτων που τηρούν κατ’ εφαρµογή της 28771/20.3.1971 απόφασης του 

Υπουργού ∆ικαιοσύνης. 

 

∆εδοµένου ότι µε τη ρύθµιση αυτή είναι προφανές ότι τα ακαθάριστα έσοδα για τη 

φορολογία εισοδήµατος δεν ταυτίζονται µε τη φορολογητέα αξία για το ΦΠΑ, στο 

τηρούµενο βιβλίο εσόδων εξόδων, θα πρέπει σε ιδιαίτερες στήλες να αναγράφεται η 

φορολογητέα αξία ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από τη στήλη 19 του Βιβλίου Τελών 

και ∆ικαιωµάτων που τηρούν, καθώς και ο αναλογών φόρος. 

 

Στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται προς τον αντισυµβαλλόµενο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ, στην περίπτωση που το συνολικό αντίτιµο 

περιλαµβάνει και τα υπόλοιπα δικαιώµατα που εισπράττονται υπέρ του δηµοσίου ή 

τρίτων που δεν υπόκεινται στο ΦΠΑ, θα πρέπει, έστω χειρόγραφα, να αναφέρεται το 

συνολικό εισπραττόµενο δικαίωµα άµισθου υποθηκοφύλακα και ο αναλογών ΦΠΑ, 

εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος είναι επιτηδευµατίας. Στην περίπτωση που ο 

αντισυµβαλλόµενος είναι ιδιώτης (µη επιτηδευµατίας), το εισπραττόµενο αυτό 

δικαίωµα αναγράφεται συνολικά περιλαµβάνοντας και το ΦΠΑ και τίθεται, µε 

σφραγίδα ή χειρόγραφα, η ένδειξη «στο δικαίωµα άµισθου υποθηκοφύλακα 

περιλαµβάνεται ΦΠΑ µε τον κανονικό συντελεστή 23%». 

 

Παράγραφος 4 
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 62 καταργείται η περίπτωση ια΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), ήτοι η απαλλαγή από 

το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερµηνευτές έργων 

τέχνης προς άλλους υποκείµενους στο φόρο. 

 

Η εν λόγω διάταξη ισχύει από 1.7.2010, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92, 

παράγραφος 1, περίπτωση ιστ΄ του ιδίου νόµου. Έτσι, από 1ης Ιουλίου 2010, όλες οι 

υπηρεσίες που παρέχονται από τους καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερµηνευτές έργων 

τέχνης, στα πλαίσια της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλµατός τους, υπάγονται στο 

φόρο. 

 

Στο φόρο υπάγονται και τα περιουσιακά και συγγενικά δικαιώµατα, καθώς και η 

εύλογη αµοιβή που εισπράττουν τα πρόσωπα αυτά µέσω των οργανισµών συλλογικής 

διαχείρισης στους οποίους έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή/και προστασία της 

εκµετάλλευσης και διάδοσης του έργου τους, καθόσον πλέον αυτά δεν προέρχονται 

από άσκηση δραστηριότητας η οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. 

 

Η έννοια του όρου «καλλιτέχνης» αναφέρεται στο πρόσωπο το οποίο καλλιεργεί ή 

ασκεί κάποια από τις καλές τέχνες, τούτων θεωρουµένων ως του ειδικού κύκλου 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δηµιουργίας που παραδοσιακά περιλαµβάνουν τη 

µουσική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, το χορό, το θέατρο, τον 

κινηµατογράφο κλπ. Ως «ερµηνευτής έργων τέχνης» χαρακτηρίζεται το πρόσωπο 

εκείνο που µε διάφορους εκφραστικούς τρόπους που χρησιµοποιεί ερµηνεύει ένα 

έργο τέχνης, όπως για παράδειγµα ο τραγουδιστής, ο κιθαριστής, ο πιανίστας, οι 

µονωδοί και χορωδοί του λυρικού θεάτρου, οι χορευτές. Ως καλλιτέχνες 

χαρακτηρίζονται και εκείνοι από τους διακοσµητές, που είναι γραµµένοι ως µέλη του 

Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ή διαθέτουν τα προσόντα να εγγραφούν, 

ήτοι αυτοί που είναι εικαστικοί (ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες), όχι όµως οι απλοί 



διακοσµητές βιτρινών ή εσωτερικών χώρων. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, 

καλλιτέχνες και ερµηνευτές έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώµατα αυτών, 

υπάγονται στο χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ (11%), σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 3) του Κεφαλαίου Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, του Παραρτήµατος ΙΙΙ, του Κώδικα 

ΦΠΑ. 

 

Οι συγγραφείς δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι καθώς και οι συνταξιούχοι για την 

πρώτη µετά τη συνταξιοδότησή τους έκδοση βιβλίου, οι οποίοι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, περίπτωση γ) του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων δεν θεωρούνται επιτηδευµατίες εφόσον δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη 

αιτία και κατά συνέπεια δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων, δεν 

υπάγονται στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών (διάθεση βιβλίων από τους 

ίδιους ή µε ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο) ή παροχής υπηρεσιών (εκχώρηση 

συγγραφικών τους δικαιωµάτων) που πραγµατοποιούν. 

 

Οι εγκύκλιοι Α.13794/4353/ΠΟΛ.347/11.12.1987 και 

1011511/441/37/0014/ΠΟΛ.1032/26.1.2001, παύουν να ισχύουν κατά το µέρος που 

αναφέρονται σε οδηγίες εφαρµογής της απαλλαγής που καταργήθηκε 

 

Παράγραφος 5 
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 62 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 

του άρθρου 34 καθόσον είχαν παρατηρηθεί παρερµηνείες µε αποτέλεσµα να µην 

εφαρµόζεται οµοιόµορφα η διάταξη. ∆εδοµένου δε ότι ο ΦΠΑ οφείλει να είναι 

ουδέτερος για την επιχείρηση, εκτός των περιπτώσεων που αυτή λειτουργεί ως 

τελικός καταναλωτής, το πιστωτικό υπόλοιπο αυτού είναι επιστρεπτέο σε κάθε 

περίπτωση, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές 

αποφάσεις. Επίσης καθίσταται σαφές ότι η επιστροφή ΦΠΑ αφορά σε κάθε 

περίπτωση ποσό φόρου που καταβλήθηκε στο δηµόσιο αχρεώστητα, ανεξαρτήτως αν 

η καταβολή ήταν εξ αρχής αχρεώστητη ή ήταν νόµιµη κατά τον χρόνο που αυτή 

έγινε, η δε υποχρέωση προς απόδοση των καταβληθέντων προκύπτει από 

επιγενόµενους λόγους. Θεωρείται ότι υπάρχει εξ' αρχής αχρεώστητη καταβολή όταν 

από νοµικό ή πραγµατικό σφάλµα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογητέα αξία µη 

υποκείµενη σε φόρο ή αξία υπερβαίνουσα την πραγµατική ή καταβλήθηκε φόρος για 

συναλλαγή η οποία δεν ολοκληρώθηκε και γενικά όταν κατά το χρονικό σηµείο της 

καταβολής δεν υφίστατο όντως υποχρέωση καταβολής για πραγµατικό ή νοµικό 

λόγο. 

 

Παράγραφοι 6, 7 & 8: Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες 
 

Με την ΑΥΟ 1091535/7452/1652/∆0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 ορίστηκε: 

 

- Ο τύπος, το περιεχόµενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχοµένων υπηρεσιών. 

- Ο τύπος, το περιεχόµενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και 

 - Η υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εµπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών 

πινάκων µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω του ειδικού δικτύου 



(TAXIS net). 

 

Επίσης, µε την εγκύκλιο 1091531/7453/1653/∆0014/25.09.2009, κοινοποιήθηκαν 

οδηγίες για τη συµπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και την 

υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγµατοποιούνται από 

01.01.2010. 

 

Παράγραφοι 9, 10 & 11: Κατάργηση βιβλίου αγορών 
 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 62, προσαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, κατόπιν της σταδιακής κατάργησης της 

δυνατότητας τήρησης βιβλίου αγορών από τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στο ΦΠΑ. 

Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού που αφορούν τις µικρές επιχειρήσεις 

που τηρούν βιβλίο αγορών και δεν καταργήθηκαν, καθίστανται ανενεργείς από το 

χρόνο κατά τον οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ, καταργείται το βιβλίο 

αγορών. 

 

1. Προαιρετική µετάταξη κατά τη διάρκεια του έτους 
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 62 προστίθεται παράγραφος 9α στο 

άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ, σύµφωνα µε την οποία από 1.4.2010 δίνεται η 

δυνατότητα στις µικρές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του 

άρθρου αυτού να µετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς και κατά τη διάρκεια της 

διαχειριστικής περιόδου, αλλά µόνο από την έναρξη ηµερολογιακού µήνα. Η 

µετάταξη αυτή γίνεται µε την υποβολή δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και δεν µπορεί 

να ανακληθεί πριν από την παρέλευση µιας πενταετίας, η οποία αρχίζει από την 

επόµενη της µετάταξης διαχειριστική περίοδο. Σηµειώνεται ότι η διάταξη αυτή έχει 

στόχο τη χορήγηση της δυνατότητας στις επιχειρήσεις να εκδίδουν αποδείξεις, πριν 

την υποχρεωτική τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων. 

Κατά την εν λόγω µετάταξη και προκειµένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση 

των αγαθών τους, οι επιχειρήσεις συντάσσουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά απογραφή 

των αποθεµάτων που υπάρχουν κατά το χρόνο της µετάταξης. Τα ακαθάριστα έσοδα 

της τελευταίας φορολογικής περιόδου ή µέρους αυτής, πριν από την αλλαγή της 

κατηγορίας βιβλίων, προσδιορίζονται µε βάση τα αγορασθέντα εµπορεύσιµα αγαθά ή 

τα παραχθέντα έτοιµα προϊόντα, µειωµένα µε την αξία των αγαθών που εµφανίζονται 

στην απογραφή. Η διάταξη αυτή ισχύει και στην περίπτωση υποχρεωτικής µετάταξης 

κατά τη διάρκεια του έτους, λόγω της σταδιακής κατάργησης του βιβλίου αγορών 

εντός του έτους 2010. Σε περίπτωση µη σύνταξης προαιρετικής απογραφής, 

θεωρείται ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει αποθέµατα. 

 

2. Μετάταξη κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 

 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 62 αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 

39 του Κώδικα ΦΠΑ προκειµένου να απλοποιηθεί ο προσδιορισµός των 

ακαθαρίστων εσόδων στην περίπτωση µετάταξης από το ειδικό καθεστώς των µικρών 

επιχειρήσεων στο κανονικό και αντίστροφα, κατά την έναρξη διαχειριστικής 

περιόδου. 

 

Όταν µία επιχείρηση µετατάσσεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσει απογραφή µε τα αποθέµατα των 



εµπορευσίµων αγαθών, τα οποία υπάρχουν την τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής 

περιόδου που προηγείται της µετάταξης. Η απογραφή αυτή, είτε είναι υποχρεωτική, 

είτε προαιρετική, γίνεται κατά συντελεστή φόρου, όπως αυτός ισχύει κατά την 

τελευταία ηµέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της µετάταξης. 

 

Η επιχείρηση που µετατάσσεται από τις απαλλασσόµενες, λόγω τζίρου ή από το 

ειδικό καθεστώς µε βιβλία Α΄ κατηγορίας στο κανονικό καθεστώς, συντάσσει 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά απογραφή των αποθεµάτων της κατά το χρόνο της 

µετάταξης. ∆ιευκρινίζεται ότι η προαιρετική απογραφή των εµπορευσίµων αγαθών 

έχει στόχο την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, στην περίπτωση µετάταξης από το 

ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς τα αποθέµατα αυτά µειώνουν 

τις αγορές, που πρέπει να µετατραπούν σε τεκµαρτές πωλήσεις κατά την τελευταία 

πριν τη µετάταξη διαχειριστική περίοδο. Σε περίπτωση µη σύνταξης προαιρετικής 

απογραφής, θεωρείται ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει αποθέµατα. 

 

∆ικαίωµα έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε τα αποθέµατα έχουν µόνο οι 

επιχειρήσεις που µετατάσσονται από το καθεστώς των απαλλασσοµένων λόγω τζίρου 

επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς, καθόσον αυτές δεν έχουν εκπέσει το φόρο 

κατά την αγορά των αγαθών. Αντίθετα, η επιχείρηση που µετατάσσεται από το 

κανονικό καθεστώς στο καθεστώς απαλλασσοµένων λόγω τζίρου επιχειρήσεων, 

υπάρχει υποχρέωση καταβολής του φόρου που επιβάρυνε τα αποθέµατα που 

υπάρχουν κατά το χρόνο της µετάταξης. 

 

3. Με την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 39 

του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που µετατάσσονται σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στις παραγράφους 9 α, 10 και του πρώτου εδαφίου αυτής υποχρεούνται 

στην υποβολή δήλωσης αποθεµάτων µετάταξης εντός δύο (2) µηνών από τη 

µετάταξη. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα αποθέµατα κατά συντελεστή ΦΠΑ, 

καθώς και ο φόρος που αναλογεί. 

 

4. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 

3842/2010 ειδικά για τη διαχειριστική χρήση 2010, η προαιρετική σύνταξη 

απογραφής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, δεν συνεπάγεται την 

υποχρεωτική σύνταξη απογραφών για µια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης 

προαιρετικής απογραφής λήξης σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.. 

 

5. Υπενθυµίζεται ότι για τη υποχρεωτική µετάταξη από το ειδικό καθεστώς µικρών 

επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιες 

ΠΟΛ.1032/30.3.2010 για τα πρατήρια καυσίµων από 1.5.2010, ΠΟΛ.1096/21.6.2010, 

για τους εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ από 1.7.2010, και γενικά για την υποχρεωτική 

µετάταξη από 1.7.2010 η εγκύκλιος ΠΟΛ.1091/14.6.2010. 

 

Παράγραφοι 12 και 13: Τροποποιήσεις ειδικού καθεστώτος αγροτών 
 

1. Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 62, µε την οποία 

αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ 

προβλέπεται αύξηση του κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής φόρου στους αγρότες 

του ειδικού καθεστώτος. Ο νέος αυξηµένος συντελεστής 11% ισχύει για πωλήσεις 

αγροτικών προϊόντων και παροχής αγροτικών υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν 



από 1.1.2009, δηλαδή εφαρµόζεται για τις αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται 

κατά το έτος 2010 και µεταγενέστερα (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1045/22.4.2010). 

 

2. Με τα δύο νέα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως 

προστέθηκαν µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 62, καθώς και τις 

διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύουν µετά την 

αντικατάσταση τους µε την παράγραφο 13 του άρθρου 62 του ν. 3842/2010, 

προβλέπεται ότι: 

 

α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν αγροτικά προϊόντα δικής τους 

παραγωγής από δικό τους κατάστηµα ή από λαϊκές αγορές ή τα εξάγουν ή τα 

παραδίδουν σε άλλο κράτος - µέλος θεωρείται ότι ασκούν εµπορική δραστηριότητα 

και για το λόγο αυτό υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

 

Οι αγρότες αυτοί δικαιούνται επιστροφής ΦΠΑ µε την εφαρµογή ενός κατ’ αποκοπή 

συντελεστή 5%, επί της αξίας πώλησης των αγροτικών προϊόντων τους, όπως αυτή 

προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία. 

 

Παράλληλα, οι εν λόγω αγρότες παραµένουν στο ειδικό καθεστώς για τη 

δραστηριότητα της αγροτικής παραγωγής τους, για την οποία δικαιούνται να 

λαµβάνουν επιστροφή ΦΠΑ εφαρµόζοντας τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%, επί 

της αξίας των παραδιδόµενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόµενων αγροτικών 

υπηρεσιών προς άλλους υποκείµενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού 

καθεστώτος. 

 

β) Ειδικά για τους αγρότες που διαθέτουν τα προϊόντα παραγωγής τους σε λαϊκές 

αγορές η ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς, µε την υποχρέωση τήρησης βιβλίου 

εσόδων εξόδων και έκδοση αποδείξεων, ισχύει από 1.10.2010, σύµφωνα µε την 

Α.Υ.Ο. 1065/18.5.2010.  

Οι αγρότες αυτοί στο τηρούµενο βιβλίο εσόδων – εξόδων θα καταχωρούν µόνο τα 

έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη διάθεση των προϊόντων παραγωγής τους στις 

λαϊκές αγορές. 

 

γ) Η παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκµετάλλευση στην εµπορική 

δραστηριότητα γίνεται µε την έκδοση ειδικού στοιχείου, στο οποίο περιλαµβάνεται 

το είδος, η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και η κανονική αξία των προϊόντων αυτών, 

όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ. 

 

δ) Οι αγρότες που ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές 

υπηρεσίες του άρθρου 42 του Κώδικα ΦΠΑ µε οποιαδήποτε µορφή εταιρείας ή 

αγροτικών συνεταιρισµών ή πωλούν τα παραγόµενα αγροτικά προϊόντα, µετά από 

επεξεργασία που προσδίδει σε αυτά βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό χαρακτήρα, καθώς και 

αυτοί που ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για την οποία 

υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων Β΄ ή ανώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, εκτός των 

αγροτών που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α), εντάσσονται στο κανονικό 

καθεστώς ΦΠΑ για τις δραστηριότητες αυτές και δεν έχουν δικαίωµα επιστροφής του 

φόρου µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%. 

 

ε) Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών που πωλούν προϊόντα παραγωγής 



τους από λαϊκές αγορές γίνεται µε την υποβολή δήλωσης έναρξης ή µεταβολής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, η 

οποία υποβάλλεται µέχρι 31.10.2010. 

 

στ) Σηµειώνεται ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν προϊόντα 

παραγωγής από δικό τους κατάστηµα, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων 

εξόδων από 1.7.2010, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του ΚΒΣ. 

 

Παράγραφος 14 
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του ίδιου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται το 

άρθρο 57 του Κώδικα ΦΠΑ προκειµένου να συµπληρωθούν και να διευκρινιστούν οι 

διατάξεις σχετικά µε την παραγραφή υπέρ και κατά του δηµοσίου. 

 

Αξίωση του δηµοσίου 
 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του νέου άρθρου 57 αποτελούν στην ουσία επανάληψη των 

προηγουµένων διατάξεων, µε τη διαφορά ότι ορίζεται πλέον σαφώς ο χρόνος εντός 

του οποίου µπορεί να κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισµού του φόρου η οποία 

εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα ΦΠΑ. Συγκεκριµένα 

αποσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις περί παραγραφής ισχύουν και για την προσωρινή 

πράξη προσδιορισµού του φόρου, καθώς επίσης πράξη προσδιορισµού του φόρου 

που εκδίδεται κατόπιν τακτικού ή προσωρινού ελέγχου που αφορά υπόχρεο για 

υποβολή έκτακτης δήλωσης, χωρίς υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, 

µπορεί να κοινοποιηθεί εντός πενταετίας από την προβλεπόµενη προθεσµία υποβολής 

της έκτακτης δήλωσης. Η διάταξη αφορά π.χ. έκτακτη δήλωση η οποία πρέπει να 

υποβληθεί από πρόσωπο που διενεργεί απαλλασσόµενες πράξεις βάσει του άρθρου 

22 του Κώδικα ΦΠΑ, προκειµένου να αποδώσει τον φόρο που αναλογεί σε 

ενδοκοινοτική απόκτηση που διενήργησε). 

 

Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι η κοινοποίηση πράξης 

προσδιορισµού του φόρου, η οποία εκδίδεται κατόπιν τακτικού ή προσωρινού 

ελέγχου (αρθ. 49 και 50 αντίστοιχα), δεν µπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο 

πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την 

υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που 

δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής ή η προθεσµία για την υποβολή 

των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση και την απόδοση του 

επιστρεπτέου φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 41. 

 

Σύµφωνα δε µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της 

παραγράφου 1, µπορεί να κοινοποιηθεί πράξη και µετά την πάροδο πενταετίας, όχι 

όµως και µετά την πάροδο δεκαετίας εφόσον: 

 

α) δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ή έκτακτη στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής 

 

β) η µη άσκηση του δικαιώµατος του δηµοσίου για την επιβολή του φόρου, εν όλω ή 

εν µέρει, οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του υπόχρεου στο φόρο µε 

σύµπραξη του αρµόδιου φορολογικού οργάνου, 

 



γ) αφορά συµπληρωµατική πράξη που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 3 του 

άρθρου 49, δηλαδή συµπληρωµατική πράξη προσδιορισµού του φόρου η οποία 

εκδίδεται ύστερα από την διενέργεια επανελέγχου υπόθεσης για την οποία είχε ήδη 

διενεργηθεί ήδη τακτικός ελέγχος εκ των υστέρων όµως προέκυψαν νεώτερα 

στοιχεία, βάσει των οποίων η υπόθεση κρίνεται εκ νέου ελεγκτέα κατά το µέρος 

αυτό. 

 

Περαιτέρω τροποποιείται η παράγραφος 3 µε την οποία διευκρινίζονται οι διατάξεις 

της παραγραφής στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής εκκαθαριστικής ή έκτακτης 

δήλωσης δεδοµένου ότι υπήρχε ασάφεια ως προς το χρόνο παραγραφής στην 

περίπτωση υποβολής των κατά τα παραπάνω δηλώσεων εκπροθέσµως. Με τις νέες 

διατάξεις, υπάρχει για το δηµόσιο επαρκής χρόνος για την κοινοποίηση των πράξεων 

των άρθρων 49 και 50, καθόσον η παραγραφή δεν συντελείται πριν την παρέλευση 

τριετίας από την λήξη του έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση. 

 

Παράδειγµα 
Η εκκαθαριστική δήλωση για την χρήση 2009 πρέπει να υποβληθεί εντός του 2010 

στις καθορισµένες ηµεροµηνίες ανάλογα µε την κατηγορία βιβλίων. Έστω ότι η 

δήλωση υποβλήθηκε στις 10.5.2010. Το δηµόσιο έχει δικαίωµα να εκδώσει πράξη 

προσδιορισµού του φόρου για την χρήση του 2009 έως 31.12.2015. Εάν όµως η 

εκκαθαριστική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσµα στις 3.4.2014, το δηµόσιο έχει 

δικαίωµα να εκδώσει πράξη προσδιορισµού του φόρου για την χρήση του 2009 έως 

31.12.2017. 

 

Αξίωση κατά του δηµοσίου 
 

Μέχρι την δηµοσίευση του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α), η παραγραφή της αξίωσης 

επιστροφής ΦΠΑ, κατά του δηµοσίου, ρυθµιζόταν από τις διατάξεις του ν.2362/1995 

περί δηµοσίου λογιστικού. Έχουν δηµιουργηθεί όµως παρερµηνείες λόγω της 

ιδιαιτερότητας του ΦΠΑ (µεταφορά πιστωτικού υπολοίπου κλπ.) και εξ αιτίας αυτών 

προστριβές µεταξύ φορολογουµένων και ∆ΟΥ. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η 

επαναδιατύπωσή τους και η ενσωµάτωσή τους στον Κώδικα ΦΠΑ. Με τις νέες 

διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 57 διατηρείται ο ίδιος χρόνος παραγραφής 

της αξίωσης κατά του δηµοσίου όπως ορίζεται στις διατάξεις του δηµοσίου 

λογιστικού για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων (τριετία), 

διευκρινίζεται όµως το σηµείο έναρξης του χρόνου αυτού σε κάθε περίπτωση είτε 

πρόκειται για εκκαθαριστική είτε για έκτακτη δήλωση (ακόµη και στις περιπτώσεις 

που η υποβολή των σχετικών δηλώσεων έγινε εκπροθέσµως). Έτσι η κατά του 

δηµοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται µετά τρία έτη από την 

υποβολή της εκκαθαριστικής ή της έκτακτης δήλωσης κατά περίπτωση, γεγονός που 

ίσχυε και µε τις προηγούµενες διατάξεις εφόσον η εκκαθαριστική ή η έκτακτη 

δήλωση αποτελούσαν το αφετήριο γεγονός του επιγενόµενου λόγου από τον οποίο 

ξεκινούσε η τριετία. Σε περίπτωση δε υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων 

εκπροθέσµως, ο χρόνος παραγραφής συµπληρώνεται σε τρία χρόνια από την 

ηµεροµηνία που οι δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί εµπρόθεσµα. 

 

Τέλος η παραποµπή στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του κώδικα 

φορολογίας εισοδήµατος σχετικά µε την αναβίωση της αξίωσης κατά του δηµοσίου 

σε περίπτωση κοινοποίησης πράξεως προσδιορισµού του φόρου καταργείται καθόσον 

δεν είναι εφικτή η αντίστοιχη εφαρµογή και εισάγεται αυτούσια διάταξη µε την οποία 



ορίζονται οι περιπτώσεις καθώς και ο χρόνος αναβίωσης του δικαιώµατος. Έτσι η 

αξίωση κατά του δηµοσίου προς επιστροφή φόρου, αναβιώνει από της κοινοποιήσεως 

πράξεως προσδιορισµού του φόρου, για ίσο χρόνο, δηλαδή για τρία χρόνια από της 

κοινοποιήσεως της πράξης, µόνον εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα προς επιστροφή 

πριν το χρόνο παραγραφής της αξίωσης, συµπληρώθηκε δε ο χρόνος παραγραφής, 

χωρίς την ικανοποίηση του αιτήµατος ή την αιτιολογηµένη απόρριψη αυτού, από 

υπαιτιότητα του δηµοσίου. 

 

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναστολή, διακοπή, συνέπειες παραγραφής κλπ. έχουν 

εφαρµογή οι διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Αν το αίτηµα δεν ικανοποιηθεί, παρότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ικανοποίησης 

του ή αν δεν απορριφθεί έγγραφα και αιτιολογηµένα στις περιπτώσεις που κρίνεται 

ότι αυτό δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, συντελείται πειθαρχικό αδίκηµα το οποίο 

τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. 

 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή από την δηµοσίευση του νόµου στην εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως δηλαδή από 23.4.2010 

 

Παράγραφος 16 – Μειωµένος συντελεστής στην τηλεθέρµανση 
 

Με την παράγραφο 16 αντικαθίσταται η παράγραφος 55 του Κεφαλαίου Α΄- Αγαθά 

του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι η παροχή θέρµανσης 

µέσω δικτύου (τηλεθέρµανση) υπάγεται στο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, από 

23.4.2010 (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1049/27.4.2010). 

 

Παράγραφος 17 – Κατάργηση µειωµένου συντελεστή στις υπηρεσίες χρήσης 

αθλητικών εγκαταστάσεων 
 

Με την παράγραφο 17 καταργείται η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Β΄- Υπηρεσίες 

του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, κατά συνέπεια η χρήση αθλητικών 

εγκαταστάσεων υπάγεται στον κανονικό συντελεστή από 23.4.2010 (σχετική 

εγκύκλιος ΠΟΛ.1049/27.4.2010). 

 

Παράγραφοι 15, 18 & 19 
 

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται µε τις εν λόγω παραγράφους είναι τεχνικής φύσεως 

και δεν απαιτούν την παροχή διευκρινίσεων. 

 

 

Άρθρο 63 – Κατάργηση της τµηµατικής καταβολής ΦΠΑ 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 63 καταργείται η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής 

Φ.Π.Α., που υιοθετήθηκε µε την από 16.9.2009 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

(ΦΕΚ 181 Α΄), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.3814/2010 (ΦΕΚ 3Α΄), 

όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του ν.3814/2010 

(ΦΕΚ 3Α΄). Η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγµατοποιούνται από 1.7.2010 

και εφεξής. 

 

Κατά συνέπεια οι υποκείµενοι στο φόρο µπορούν να επωφεληθούν της τµηµατικής 



καταβολής µόνο για πράξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι 30.6.2010, και µε την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλουν εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση. Μετά τη λήξη της 

προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής περιοδικών δηλώσεων για φορολογικές 

περιόδους που λήγουν στις 30.6.2010 δεν υπάρχει δυνατότητα τµηµατικής καταβολής 

του οφειλόµενου φόρου. 

 

 

Άρθρο 81 – Αύξηση της προβεβαίωσης 
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 81 του ν.3842/Φ.Ε.Κ.58 Α, 

τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι 

αυξάνεται από 10% σε 25%, το ποσοστό βεβαίωσης του αµφισβητούµενου κύριου 

και πρόσθετου φόρου προστιθέµενης αξίας, σε περίπτωση άσκησης εµπρόθεσµης 

προσφυγής. 

 

Με τις νέες διατάξεις, σε περίπτωση που ασκηθεί από τον υπόχρεο εµπρόθεσµη 

προσφυγή, βεβαιώνεται αµέσως από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ποσοστό 25% (αντί 

του 10% που ίσχυε) του αµφισβητούµενου Φ.Π.Α., και του πρόσθετου φόρου 

(προσαύξηση) που συµβεβαιώνεται µε αυτόν. Το ίδιο ποσοστό προβεβαίωσης ισχύει 

και για τα πρόστιµα ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 

2523/1997. 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 92 του νόµου 

αυτού, για τις προσφυγές που κατατίθενται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

νόµου στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µετά, δηλαδή από 23.4.2010 και µετά, 

ανεξάρτητα από την διαχειριστική περίοδο την οποία αφορούν. 

 

Υποβολή δήλωσης µεταβολών µετάταξης 
 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 

του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, οι υποκείµενοι στο φόρο που σύµφωνα µε τις 

κοινοποιούµενες διατάξεις εντάσσονται σε διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση µεταβολής – µετάταξης. Η δήλωση αυτή 

υποβάλλεται εντός 30 ηµερών από την πραγµατοποίηση της µεταβολής. 

 

Για τη διευκόλυνση των φορολογουµένων, η ανωτέρω δήλωση µπορεί να υποβληθεί 

µέχρι την προθεσµία υποβολής της πρώτης περιοδικής δήλωσης που θα υποβληθεί 

υπό το νέο καθεστώς. Ειδικά για την περίπτωση δικηγόρων, συµβολαιογράφων, 

άµισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιµελητών, δεν απαιτείται υποβολή 

δήλωσης µεταβολής, καθώς η απαιτούµενη µεταβολή του µητρώου θα διενεργηθεί 

αυτόµατα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

Έκδοση φορολογικών στοιχείων 
 

Υποκείµενοι στο φόρο οι οποίοι σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις 

εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ, όπως δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κλπ., µπορούν 

να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία που διαθέτουν ήδη, µε την προϋπόθεση ότι, στην 

περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος είναι επιτηδευµατίας θα αναγράφεται 

διακεκριµένα ο αναλογών ΦΠΑ, ενώ στην περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος δεν 

είναι επιτηδευµατίας, θα τίθεται σφραγίδα µε τη διευκρίνιση ότι στην αντιπαροχή που 



λαµβάνεται συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ – προσδιορίζοντας τον εφαρµοζόµενο 

συντελεστή, ή η ένδειξη αυτή θα αναγράφεται χειρόγραφα. 

 

∆ιακανονισµός παγίων και εµπορευσίµων αγαθών 
 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, ο 

υποκείµενος στο φόρο έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει την 

αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, εφόσον τα αγαθά αυτά 

χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση φορολογητέων πράξεων. 

 

Κατά συνέπεια τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο µέχρι 30.6.2010 

και από 1.7.2010 υποχρεούνται στην επιβολή ΦΠΑ, έχουν δικαίωµα έκπτωσης του 

φόρου για τα αγαθά που ενδεχοµένως κατέχουν την 30η Ιουνίου 2010. 

 

2. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που 

έχει επιβαρύνει επενδυτικά αγαθά διακανονίζεται εντός πενταετίας από την έναρξη 

χρησιµοποίησής τους, ανάλογα µε τη χρησιµοποίησή τους σε φορολογητέες ή µη 

πράξεις. (Σχετική η απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην 

υπόθεση C-184/2004) 

 

Κατά συνέπεια τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο µέχρι 30.6.2010 

και από 1.7.2010 υποχρεούνται στην επιβολή ΦΠΑ, εφόσον κατέχουν επενδυτικά 

αγαθά τα οποία αποκτήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν εντός της τελευταίας 

πενταετίας, έχουν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που αντιστοιχεί στα εναποµένοντα 

έτη της πενταετίας. 

 

3. Για την άσκηση του δικαιώµατος έκπτωσης των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, οι 

υποκείµενοι στο φόρο θα πρέπει, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην 

ΠΟΛ.1032/30.3.2010, να συντάξουν απογραφή των εν λόγω αγαθών που κατέχουν 

στις 30.6.2010, ανάλογα µε το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγονται και να 

υποβάλλουν δήλωση «αποθεµάτων – µετάταξης – έντυπο 012-ΦΠΑ» εντός δύο 

µηνών από την µεταβολή δηλαδή µέχρι 31/8/2010. Ο προς έκπτωση φόρος 

αναγράφεται στα προστιθέµενα ποσά της περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται για 

την πρώτη φορολογική περίοδο για την οποία υπάγονται στο φόρο. 

 

 

 

 

 

 

Ο Υπουργός Οικονοµικών 

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 


