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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

 

              Θεζζαινλίθε, 20/11/2019  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ               Αξηζκφο απφθαζεο: 2284  

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ 

Σασ. Δ/νζη : Δγλαηία 45 

Σασ. Κώδικαρ : 54630 - Θεζζαινλίθε 

Σηλέθωνο     : 2313-333267 

ΦΑΞ                : 2313-333258 

e-mail            : ded.thess@aade.gr 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β’ 968/2017) κε ζέκα «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο αλαξηζκήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

γ. Σεο ΠΟΛ.1064/12.04.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27.04.2017). 

2. Σελ ΠΟΛ.1069/04.03.2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

3. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ.Δ.Γ. 1126366/ΔΞ2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/01.09.2016) Απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο». 

4. Σελ απφ 28/06/2019 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ............ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «........................................ Ο.Δ.» κε Α.Φ.Μ. ..................., θαηά ηεο 

ππ’ αξηζ. ......../....05.2019 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ΦΠΑ θνξνινγηθήο 
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πεξηφδνπ 01/10/2018 – 31/12/2018 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΛΑΡΗΑ θαη ηα πξνζθνκηδφκελα 

κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.  

5. Σελ ππ’ αξηζ. ......../....05.2019 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ΦΠΑ θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ 01/10/2018 – 31/12/2018 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΛΑΡΗΑ, ηεο νπνίαο δεηείηαη ε 

αθχξσζε. 

6. Σηο απφςεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΛΑΡΗΑ.  

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο. 

 

Δπί ηεο απφ 28/06/2019 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ............ ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «........................................ Ο.Δ.» κε Α.Φ.Μ. ..................., ε νπνία 

θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην 

ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, 

επαγφκαζηε ηα αθφινπζα: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. ......../....05.2019 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ΦΠΑ 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 01/10/2018 – 31/12/2018 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΛΑΡΗΑ 

εμαιείθζεθε πνζφ 24.000,00€ πξνο επηζηξνθή ιφγσ κε αλαγλψξηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο 

ηνπ θφξνπ εηζξνψλ κε ηνλ νπνίν επηβαξχλζεθε απφθηεζε παγίσλ θαη δε αθηλήησλ ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ λ.2859/2000, ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 100.000,00€ πιένλ ΦΠΑ 24.000,00€, ελψ 

επηπξνζζέησο, κεηψζεθε ην πηζησηηθφ ππφινηπν θφξνπ θαη θαη’ επέθηαζε ην δηθαίσκα κεηαθνξάο 

πξνο έθπησζε απφ ην θφξν εθξνψλ ηεο επφκελεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ, απφ 358,56€ ζε 

98,64€, ήηνη θαηά ην πνζφ ησλ 259,92€, ιφγσ κε αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο θαη ηνπ Φ.Π.Α. δαπαλψλ 

γηα ηελ αγνξά ησλ ελ ιφγσ αθηλήησλ, πνζνχ 1.083,00€ πιένλ ΦΠΑ 259,92€, απφ ηηο 

θνξνινγεηέεο εηζξνέο θαη ηνλ Φ.Π.Α. απηψλ. 

Ζ αλσηέξσ πξνζβαιιφκελε πξάμε εδξάδεηαη επί ηεο απφ 20/05/2019 έθζεζεο κεξηθνχ 

ειέγρνπ Φ.Π.Α. Ν.2859/2000 ηεο Γ.Ο.Τ. ΛΑΡΗΑ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. ......../2019 εληνιήο 

ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 6052/2019 αίηεζεο επηζηξνθήο Φ.Π.Α. ηεο 

πξνζθεχγνπζαο. 

 

 Ζ πξνζθεχγνπζα νκφξξπζκε εηαηξεία, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή, δεηά ηελ αθχξσζε 

ηεο παξαπάλσ πξάμεο κε ηελ νπνία δελ ηθαλνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζ. 6052/2019 αίηεζή ηεο γηα 

επηζηξνθή ΦΠΑ πξνβάιινληαο ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε πξνζβαιιφκελε πξάμε ζηεξείηαη παληειψο 

θάζε πξαγκαηηθνχ θαη λνκηθνχ εξείζκαηνο θαη είλαη πξνδήισο παξάλνκε θαζφζνλ επάγεηαη ηνλ 

αλεπίηξεπην θαη αδηθαηνιφγεην πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ. 

Επειδή, κε ην άξζξν 64 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε έρεη ηελ 

ππνρξέωζε λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα γεγνλόηα θαη ηηο 
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πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεωο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ».  

Επειδή, κε ην άξζξν 30 ηνπ λ.2859/2000 νξίδεηαη φηη: «1. Ο ππνθείκελνο δηθαηνύηαη λα 

εθπέζεη, από ην θόξν πνπ αλαινγεί ζηηο ελεξγνύκελεο από απηόλ πξάμεηο παξάδνζεο αγαζώλ, 

παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ελδνθνηλνηηθήο απόθηεζεο αγαζώλ, ην θόξν κε ηνλ νπνίν έρνπλ 

επηβαξπλζεί ε παξάδνζε αγαζώλ θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ πνπ έγηλαλ ζε απηόλ θαη ε εηζαγωγή 

αγαζώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από απηόλ, θαζώο θαη ην θόξν πνπ νθείιεηαη γηα ηηο 

ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από απηόλ. Η έθπηωζε απηή 

παξέρεηαη θαηά ην κέξνο πνπ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξάμεωλ πνπ ππάγνληαη ζην θόξν. Ειδικά, για ηα αγαθά επένδςζηρ, ηο δικαίωμα έκπηωζηρ 

κπίνεηαι οπιζηικά καηά ηο σπόνο έναπξηρ σπηζιμοποίηζηρ ηων αγαθών αςηών. Σηελ 

πεξίπηωζε πνπ αγαζά επέλδπζεο ρξεζηκνπνηνύληαη, ηόζν γηα ηνπο ζθνπνύο ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θόξν, όζν θαη γηα ηδηωηηθή ρξήζε ηνπ ίδηνπ ή ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ, ή, 

γεληθόηεξα γηα ζθνπνύο άιινπο από ηεο επηρείξεζεο, ν Φ.Π.Α. πνπ βαξύλεη ηηο δαπάλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα επελδπηηθά απηά αγαζά εθπίπηεη κόλν θαη’ αλαινγία ηνπ πνζνζηνύ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο γηα ηνπο ζθνπνύο ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο επηρείξεζεο… 3. Τν δηθαίωκα 

έθπηωζεο γελλάηαη θαηά ην ρξόλν πνπ ν θόξνο θαζίζηαηαη απαηηεηόο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηωλ άξζξωλ 16 έωο θαη 18…». 

Επειδή, κε ην άξζξν 32 ηνπ λ.2859/2000 νξίδεηαη φηη: «1. Τν δηθαίωκα έθπηωζεο ηνπ 

θόξνπ κπνξεί λα αζθεζεί, εθόζνλ ν ππνθείκελνο ζην θόξν θαηέρεη: α) βεβαίωζε πεξί ππνβνιήο 

δήιωζεο έλαξμεο εξγαζηώλ ηεο πεξίπηωζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 36, β) λόκηκν 

ηηκνιόγην ή άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ, από ηα νπνία απνδεηθλύνληαη νη 

παξαδόζεηο αγαζώλ θαη νη παξνρέο ππεξεζηώλ πνπ γίλνληαη ζε απηόλ θαη ν θόξνο κε ηνλ νπνίν 

επηβαξύλζεθαλ,… 3. Όηαλ ην πνζό ηεο έθπηωζεο είλαη κεγαιύηεξν από ηνλ νθεηιόκελν θόξν ζηελ 

ίδηα πεξίνδν, ε επηπιένλ δηαθνξά κεηαθέξεηαη γηα έθπηωζε ζε επόκελε πεξίνδν ή επηζηξέθεηαη, 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ πεξί παξαγξαθήο δηαηάμεωλ». 

Επειδή, κε ην άξζξν 33 ηνπ λ.2859/2000 νξίδεηαη φηη: «1. Η έθπηωζε ηνπ θόξνπ πνπ 

ελεξγείηαη κε βάζε ηηο ππνβαιιόκελεο δειώζεηο ΦΠΑ, ππόθεηηαη ζε ηειηθό δηαθαλνληζκό ζύκθωλα 

κε ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ, εθόζνλ: α) ε έθπηωζε απηή είλαη κεγαιύηεξε 

ή κηθξόηεξε από εθείλε πνπ είρε δηθαίωκα λα ελεξγήζεη ν ππνθείκελνο ζην θόξν,… 2. Εηδηθά γηα ηα 

αγαζά επέλδπζεο, ε έθπηωζε ηνπ θόξνπ πνπ ελεξγήζεθε ππόθεηηαη ζε πεληαεηή δηαθαλνληζκό κε 

αθεηεξία ην έηνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. Ο δηαθαλνληζκόο ελεξγείηαη θάζε έηνο γηα ην έλα πέκπην 

(1/5) ηνπ θόξνπ πνπ επηβάξπλε ην αγαζό, αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ δηθαηώκαηνο έθπηωζεο. Γηα 

ηα αθίλεηα, ε κίζζωζε ηωλ νπνίωλ ππάγεηαη ζην θόξν, θαηόπηλ ηεο επηινγήο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ πεξίπηωζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8, ε έθπηωζε ηνπ θόξνπ πνπ ελεξγήζεθε 

ππόθεηηαη ζε δεθαεηή δηαθαλνληζκό κε αθεηεξία ην έηνο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Ο δηαθαλνληζκόο 

ελεξγείηαη θάζε έηνο γηα ην έλα δέθαην ηνπ θόξνπ πνπ επηβάξπλε ην αγαζό, αλάινγα κε ηηο 
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κεηαβνιέο ηνπ δηθαηώκαηνο έθπηωζεο. Τν πνζό ηνπ θόξνπ πνπ ελαπνκέλεη γηα δηαθαλνληζκό θαηά 

ην ρξόλν άζθεζεο ηεο επηινγήο θνξνιόγεζεο, δηαθαλνλίδεηαη κε βάζε ζπλνιηθή πεξίνδν δέθα 

εηώλ. 3. Σε πεξίπηωζε παξάδνζεο αγαζώλ επέλδπζεο ή νξηζηηθήο παύζεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

απηώλ ζε θνξνινγεηέεο πξάμεηο, θαηά ηε δηάξθεηα πεληαεηίαο ή δεθαεηίαο, πξνθεηκέλνπ γηα αθίλεηα 

ηεο παξαγξάθνπ 2, ελεξγείηαη εθάπαμ δηαθαλνληζκόο κέζα ζην ίδην έηνο θαη ηα αγαζά απηά 

ζεωξνύληαη, γηα ηα έηε πνπ απνκέλνπλ, όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν: α) ζε 

θνξνινγεηέεο δξαζηεξηόηεηεο, εθόζνλ πξόθεηηαη: αα) γηα παξάδνζε ε νπνία ππάγεηαη ζην θόξν, 

ββ) γηα θαηαζηξνθή, απώιεηα ή θινπή, πνπ απνδεηθλύνληαη ή δηθαηνινγνύληαη κε λόκηκα 

παξαζηαηηθά, γγ) γηα παξάδνζε αθηλήηωλ κε ζύκβαζε πώιεζεο θαη επαλακίζζωζεο (sale and 

lease back), ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο γ΄ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

1665/1986. δδ) γηα παξάδνζε έξγωλ ζύλδεζεο ζηαζκώλ απηνπαξαγωγήο ή αλεμάξηεηεο 

παξαγωγήο κέρξη ην δίθηπν ηεο Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή ηνπ Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη 

ζην Ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπωο ηζρύεη. β) ζε αθνξνιόγεηεο δξαζηεξηόηεηεο, ζηηο ινηπέο 

πεξηπηώζεηο. Εάλ εληόο ηεο πεξηόδνπ δηαθαλνληζκνύ, ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο γηα απόθηεζε ή θαηαζθεπή επελδπηηθώλ αγαζώλ 

δελ έρεη γίλεη έλαξμε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο απηώλ, ζεωξείηαη όηη δηαηέζεθαλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε 

αθνξνιόγεηεο πξάμεηο θαη ελεξγείηαη εθάπαμ δηαθαλνληζκόο… 4. Ωο αγαζά επέλδπζεο, γηα ηελ 

εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο λόκνπ, ζεωξνύληαη: α) Τα ελζώκαηα αγαζά, πνπ αλήθνπλ 

θαηά θπξηόηεηα ζηελ επηρείξεζε θαη ηίζεληαη από απηή ζε δηαξθή εθκεηάιιεπζε,…». 

Επειδή, κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.2859/2000, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λ.4281/2014 (ΦΔΚ Α΄ 160/08.08.2014) θαη ηζρχεη, νξίδεηαη φηη: «1. Με ηελ επηθύιαμε ηωλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ παξαγξαθή δηαηάμεωλ ν θόξνο επηζηξέθεηαη εθόζνλ: α) θαηαβιήζεθε ζην Δεκόζην 

εμαξρήο αρξεώζηεηα ή β) ην αρξεώζηεην πξνθύπηεη από επηγελόκελν ιόγν ζηηο θάηωζη 

πεξηπηώζεηο: i) πξνθύπηεη ωο πηζηωηηθό ππόινηπν ην νπνίν δελ κεηαθέξεηαη ζε επόκελε πεξίνδν 

γηα έθπηωζε ή ζε πεξίπηωζε κεηαθνξάο ηνπ ε έθπηωζε δελ θαηέζηε δπλαηή ή ii) αθνξά πξάμεηο, 

πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 30, θαζώο θαη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο 

κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πξνβιέπεηαη αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ ή 

νθείιεηαη ζε δηαθνξά ζπληειεζηώλ εθξνώλ- εηζξνώλ ή iii) αθνξά αγαζά επέλδπζεο, πνπ 

πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 33…». 

Επειδή, απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4281/2014 (ΦΔΚ Α΄ 

160/08.08.2014) πξνθχπηεη φηη ην δηθαίσκα επηζηξνθήο πθίζηαηαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία ζηελ 

νπνία νθείιεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ. Με ηελ δηάηαμε απηή επζπγξακκίδεηαη 

πιήξσο ε εζληθή λνκνζεζία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ (Οδεγία 2006/112/ΔΚ). 

Επειδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 1131481/ΠΟΛ. 1282/23.12.1992 εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΦΠΑ θαη δηεπθξηλίζηεθε φηη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν γηα 
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αγαζά επέλδπζεο θξίλεηαη νξηζηηθά θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αγαζψλ απηψλ. 

Δπνκέλσο, αλ ν ππνθείκελνο ζην θφξν επηβαξχλζεθε κε θφξν εηζξνψλ γηα επελδπηηθά αγαζά, 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.2859/2000 (πξψελ 26 ηνπ λ.1642/1986), ην 

δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ πνπ επηβάξπλε ηα επελδπηηθά απηά αγαζά θαη ην νπνίν 

ήδε αζθήζεθε ζε πξνεγνχκελεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο, δειαδή αλ ην δηθαίσκα απηφ αζθήζεθε 

λφκηκα ή φρη, ζα θξηζεί νξηζηηθά θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ, 

θαζψο θαη ηεο ελ ζπλερεία ρξήζεο απηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία. πλεπψο, αλ ηα 

επελδπηηθά αγαζά θαηά ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θνξνινγεηέεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ν θφξνο θαιψο εθπέζηεθε ή επηζηξάθεθε, αλ φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

αθνξνιφγεηεο δξαζηεξηφηεηεο ή απαιιαζζφκελεο ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο, ζα πξέπεη λα 

απνδνζεί εθάπαμ ζην Γεκφζην ν θφξνο πνπ επηβάξπλε ηελ απφθηεζε ηνπο θαη ν νπνίνο 

επηζηξάθεθε ζηνλ ππνθείκελν ή εθπέζηεθε απφ απηφλ πξνεγνχκελα. 

Επειδή, γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ ΦΠΑ, εηδηθά γηα ηα αγαζά επέλδπζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 33 παξ. 4, ην 

δηθαίσκα έθπησζεο θξίλεηαη νξηζηηθά θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αγαζψλ απηψλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε έθπησζε ηνπ θφξνπ πνπ δηελεξγεί κηα επηρείξεζε ή ε επηζηξνθή ηνπ θφξνπ πνπ 

ιακβάλεη κηα επηρείξεζε γηα επελδπηηθά αγαζά, κέρξη ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, ηειεί 

ππφ ηελ αίξεζε φηη ηα αγαζά απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εληφο πεληαεηίαο απφ ηε δαπάλε γηα 

απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπο γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ θνξνινγεηέσλ ή αθνξνιφγεησλ κε 

δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ. Δπνκέλσο, αλ θαηά ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ αγαζψλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θνξνινγεηέεο δξαζηεξηφηεηεο ή απαιιαζζφκελεο 

ρσξίο δηθαίσκα έθπησζεο, ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην δεκφζην ν ΦΠΑ πνπ έρεη εθπεζηεί ή 

επηζηξαθεί. Καηά ζπλέπεηα εθφζνλ ηα επελδπηηθά αγαζά αγνξάδνληαη κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θνξνινγεηέεο πξάμεηο, ππάξρεη δηθαίσκα επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ πνπ 

επηβαξχλζεθε ε αγνξά ηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρεη μεθηλήζεη ε δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν ε αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. έρεη δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηελ πιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ (ρεη. εγγ. Γ14Α 1107283 ΔΞ 2010, ΓΔΔ C-110/94, C-100/98, C-147/98, C-37/95 

θαη C-400/98) [ΦΠΑ ΑΝΑΛΤΖ – ΔΡΜΖΝΔΗΑ, Γ. ηακαηφπνπινο – Α. Κισλή, Δθδ. 

ηακαηφπνπινπ, 2015 ζει. 905]. 

Επειδή, κε ην άξζξν 202 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα νξίδεηαη φηη: «Αλ κε ηε δηθαηνπξαμία 

εμαξηήζεθε ε αλαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απφ γεγνλφο κειινληηθφ θαη αβέβαην (αίξεζε 

δηαιπηηθή), κφιηο ζπκβεί ην γεγνλφο παχεη ε ελέξγεηα ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη επαλέξρεηαη 

απηνδηθαίσο ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε». Δλφςεη ηεο δηάηαμεο απηήο, ν δηαιπηηθφο φξνο πνπ 

πεξηέρεηαη ζηε ζχκβαζε πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν, ζε πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο, ν νπνίνο αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε γηα νξηζκέλε ελέξγεηα 

κέζα ζε ηαθηή πξνο ηνχην πξνζεζκία, δελ πξνέβε ζηελ εθπιήξσζε απηήο πνπ κπνξεί λα 
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ζπλίζηαηαη θαη ζηελ θαηαβνιή κέξνπο ηνπ πηζησζέληνο ηηκήκαηνο, ζα εθπίπηεη απφ θάζε δηθαίσκα 

ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηελ πψιεζε θαη ην πσιεζέλ ζα θαζίζηαηαη αλαγφξαζην θαη ζα επηζηξαθεί 

ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ζηελ θπξηφηεηα ηνπ πσιεηή, απνηειεί αλακθίβνια παξεκβνιή ζηε 

ζχκβαζε δηαιπηηθήο αθέζεσο, ππφ ηελ νπνία ηειεί φρη κφλν ε θαηά ην άξζξν 1033 ηνπ ΑΚ 

ζπκθσλία γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο, αιιά θαη ε ελνρηθή δηθαηνπξαμία ηεο πψιεζεο, ε 

νπνία απνηειεί, θαηά ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, ηελ λφκηκε αηηία ηεο κεηαβίβαζεο. Όηαλ δε ε 

δηαιπηηθή απηή αίξεζε πιεξσζεί γηαηί πέξαζε άπξαθηε ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία φθεηιε ν 

αγνξαζηήο λα ελεξγήζεη, ηφηε, θαηά ηε βνχιεζε ησλ κεξψλ, πνπ ζαθψο εθθξάζηεθε θαη είλαη 

ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ ΑΚ, αλαηξέπεηαη ε φιε 

ζχκβαζε ηφζν θαηά ηελ ελνρηθή φζν θαη θαηά ηελ εκπξάγκαηε ελέξγεηα ηεο, κε ηελ έλλνηα φηη παχεη 

απηή λα ηζρχεη κφλν αλ επέιζεη ην αηξεηηθφ γεγνλφο θαη επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο ε πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε, άξα θαη ε θπξηφηεηα ζηνλ πσιεηή, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ηνπ 

θαη κάιηζηα δήισζε ππαλαρσξήζεσο, ε νπνία, άιισζηε, εθφζνλ θαηά ηε βνχιεζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ απηνδηθαίσο αηνλεί ε ζχκβαζε κφιηο πιεξσζεί ε αίξεζε, ζηεξείηαη θάζε έλλνηαο 

θαη αληηθεηκέλνπ (ΑΠ 2099/2009, ΑΠ 848/2008, 1017/1988). 

Επειδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ην ππ’ αξηζ. 13995/22.06.2018 ζπκβφιαην 

αγνξαπσιεζίαο ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Λάξηζαο .............................................., ε πξνζθεχγνπζα 

απέθηεζε θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή κία ππφγεηα απνζήθε θαζαξήο επηθάλεηαο 6,84 

η.κ. θαη έλα δηακέξηζκα – γξαθείν (επαγγεικαηηθφ ρψξν) εκβαδνχ 62,14 η.κ., θηηζκέλα επί 

νηθνπέδνπ εληφο ηνπ νηθηζκνχ .................. ηνπ Γήκνπ .........................., έλαληη 100.000,00€ πιένλ 

ΦΠΑ 24.000,00€. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ αλσηέξσ ζπκβνιαίνπ θαηέβαιε επηπξνζζέησο γηα ακνηβή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ πνζφ 1.083,00€ πιένλ ΦΠΑ 259,92€. Ζ πψιεζε ηειεί ππφ ηε δηαιπηηθή αίξεζε 

ηεο εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο εληφο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο. πγθεθξηκέλα, ε πξνζθεχγνπζα 

θαηέβαιε ζηελ πσιήηξηα πνζφ 49.686,00€ έλαληη ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηηκήκαηνο, ην δε ππφινηπν 

πνζφ ησλ 50.314€ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη έσο ηελ 31/12/2022, κε παξαθξάηεζε 

ζην ηέινο θάζε έηνπο πνζνζηνχ 25% ησλ ακνηβψλ ηεο απφ ηελ πσιήηξηα. Ζ πξνζθεχγνπζα 

επηβάξπλε ηηο θνξνινγεηέεο εηζξνέο ηνπ β’ ηξηκήλνπ ηνπ 2018 κε ην πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ησλ 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εμφδσλ 101.083,00€ θαη ηνλ ΦΠΑ απηψλ κε θφξν 24.259,92€. Δθ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο πνζνχ, ε πξνζθεχγνπζα, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 6052/2019 αίηεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ δ’ ηξηκήλνπ ηνπ 2018, δήηεζε ηελ επηζηξνθή ΦΠΑ 

πνζνχ 24.000,00€. Αθνινχζσο, κε ηελ απφ 20/05/2019 έθζεζε ειέγρνπ ΦΠΑ ηεο Γ.Ο.Τ. ΛΑΡΗΑ 

απεξξίθζε ην αίηεκα ηεο πξνζθεχγνπζαο θαζψο θξίζεθε φηη ηα πξναλαθεξζέληα αθίλεηα δελ 

εμππεξεηνχλ ηελ παξαγσγηθή θαη ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο (ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο) αιιά 

απνηεινχλ πξνδήισο εμνρηθή θαηνηθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ 

επηρείξεζε θαη εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά αλάγθεο ζηέγαζεο, θηινμελίαο θαη ςπραγσγίαο θαη 

ζπλεπψο, δελ παξέρεηαη ην θαη’ άξζξν 30 ηνπ λ.2859/2000 δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ αλαινγνχληνο 
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ΦΠΑ. ηελ ελ ιφγσ θξίζε ε ειεγθηηθή αξρή θαηέιεμε έπεηηα απφ απηνςία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ παξαπέκπεη ζε ζεξηλή θαηνηθία κε 

εληαίν ρψξν θνπδίλαο – θαζηζηηθνχ πιένλ δχν ππλνδσκαηίσλ θαη κπάληνπ. Σν αθίλεην δελ 

ειεθηξνδνηείηαη νχηε έρεη ηειεθσληθή ζχλδεζε, ζηνλ εμνπιηζκφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ηδάθη ελψ 

δελ πεξηιακβάλεηαη ειάρηζηνο ειεχζεξνο νηθνπεδηθφο ρψξνο γηα ελαπφζεζε πιηθψλ θαη 

κεραλεκάησλ. Καηά ηνλ ρξφλν ηεο απηνςίαο (28/03/2019) δελ βξέζεθε επίπισζε νχηε ελδείμεηο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο δε νηθηζκφο ηεο ..................ο είλαη απνθιεηζηηθά θαινθαηξηλφο 

παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο κε ειάρηζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηνπ έηνπο, ζηνλ 

νπνίν δελ ζηεγάδνληαη επηρεηξήζεηο, πιελ απηψλ κε επνρηαθή δξαζηεξηφηεηα πξνο εμππεξέηεζε 

ησλ θαινθαηξηλψλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο, ε ειεγθηηθή αξρή έθξηλε φηη ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ φξνπ 

ηεο δηαιπηηθήο αίξεζεο δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο θπξηφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

άξζξσλ 33 θαη 34 ηνπ λ.2859/2000. Ωζηφζν, ε θξίζε ηεο ειεγθηηθήο αξρήο εδξάδεηαη επί εηθαζίαο 

δηφηη, φπσο ε ίδηα θαηαγξάθεη ζηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ ΦΠΑ επί ηεο νπνίαο εδξάδεηαη ε 

πξνζβαιιφκελε πξάμε, ην αθίλεην δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί – έσο ηελ εκέξα ηεο απηνςίαο 

ηνπιάρηζηνλ (28/03/2019) – θαζψο ζηεξείηαη ειεθηξνδφηεζεο θαη επίπισζεο. πλεπψο, ην 

δηθαίσκα έθπησζεο ζα θξηζεί νξηζηηθά θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

αγαζνχ. Ζ δε έθπησζε ηνπ θφξνπ ή ε επηζηξνθή ηνπ θφξνπ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε φηη ην αθίλεην 

απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο πεληαεηίαο απφ ηε δαπάλε γηα απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ γηα 

ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ θνξνινγεηέσλ ή αθνξνιφγεησλ κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ 

εηζξνψλ. Δπηπξνζζέησο, ε θξίζε ηεο ειεγθηηθήο αξρήο πεξί κε ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

θπξηφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ αγαζνχ ιφγσ ηνπ πθηζηάκελνπ φξνπ ηεο δηαιπηηθήο αίξεζεο ζηεξείηαη 

λνκηθήο βάζεο θαζψο ε θπξηφηεηα ηνπ αθίλεηνπ κεηαβηβάδεηαη εμ αξρήο ζηνλ αγνξαζηή.  

Καηά ζπλέπεηα, ν ηζρπξηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο, πεξί αλεπίηξεπηνπ θαη αδηθαηνιφγεηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ θαη θαη’ επέθηαζε επηζηξνθήο ηνπ, πξνβάιιεηαη 

ιπζηηειψο θαη θξίλεηαη βάζηκνο. 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ο ς μ ε  

 

ηελ αποδοσή ηεο ππ’ αξηζ. ............/28.06.2019 ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 

επσλπκία «........................................ Ο.Δ.» κε Α.Φ.Μ. ................... θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ 

αξηζ. ......../....05.2019 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. 
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Τπ’ απιθ. ......../....05.2019 οπιζηικήρ ππάξηρ διοπθωηικού πποζδιοπιζμού ΦΠΑ  

ηηρ θοπολογικήρ πεπιόδος 01/10/2018 – 31/12/2018 

 

ΑΝΑΛΤΖ 
Βάζεη 

δήισζεο 
Βάζεη 

ειέγρνπ  

Βάζεη ηεο 
παξνχζαο 
απφθαζεο 

Γηαθνξά 
απφθαζεο - 

ειέγρνπ 

Φφξνο εθξνψλ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Τπφινηπν θφξνπ εηζξνψλ 24.358,56 € 98,64 € 24.358,56 € 24.259,92 € 

Πηζησηηθφ ππφινηπν 24.358,56 € 98,64 € 24.358,56 € 24. 259,92 € 

Τπφινηπν θφξνπ γηα έθπησζε 358,56 € 98,64 € 358,56 € 259,92 € 

Τπφινηπν θφξνπ γηα επηζηξνθή 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 

 

Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα 

απφθαζε ζηελ ππφρξεε επηρείξεζε. 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
Ζ ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο  
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 

Σκήκαηνο Α8 Δπαλεμέηαζεο 
 
 
 
 

Εαραξάθε Αηθαηεξίλε 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 

ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
 
 
 

 ΚΑΣΗΟΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 η μ ε ί ω ζ η : Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 


