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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ο Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο Φ.Π.Α. απνηειεί έκκεζν θαη γεληθφ θφξν θαηαλάισ-

ζεο  ν νπνίν επηβιήζεθε απφ ην “παξαγσγηθφ δίθαην” ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζηα 

θξάηε κέιε ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Παξφκνηνο θφξνο πθίζηαηαη θαη ζε θξάηε εθηφο 

Κνηλφηεηαο ζε δηάθνξεο επείξνπο. ηε ρψξα καο θαζηεξψζεθε απφ 1/1/1987 κε ηνλ 

λφκν 1642 ηνπ 1986 ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζε ζηελ έκκεζε θνξνινγία ησλ θξα-

ηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, κε βάζε ηελ 6ε Οδεγία γηα ην 

Φ.Π.Α. 77/388/Δ.Ο.Κ αληηθαζηζηψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 10 πθηζηάκελνπο θφξνπο 

θαη θπξίσο ην Φφξν Κχθινπ Δξγαζηψλ Φ.Κ.Δ. θαη ην ραξηφζεκν ηηκνινγίσλ.   

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ πε-

ξηέρνληαη ζην λφκν 2859 ηνπ 2000, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ν Κψδηθαο Φ.Π.Α., ζηελ 

ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ΦΠΑ κέρξη ην επίπεδν 

ηξηηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. θαζψο θαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ θφξνπ ζηελ νηθνλνκία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ειιεληθή νηθν-

λνκία φπσο απηά έρνπλ πξνθχςεη έπεηηα απφ κεηξήζεηο κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απν-

δνηηθφηεηαο ηνπ Φ.Π.Α.. 
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1  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 

1.1 Τπνθείκελα ζην θόξν πξόζωπα  

Πξφζσπν ππνθείκελν ζην θφξν γηα ζθνπνχο Φ.Π.Α. άξζξν 3 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. 

ζεσξείηαη: 

α) θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ 

αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, 

β) θάζε πξφζσπν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί πεξηζηαζηαθά παξάδνζε ελφο θαηλνχξγηνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη πξνο άιιν θξάηνο κέινο.     

 γ) θάζε πξφζσπν, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί επθαηξηαθά πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, εθφζνλ 

κε δήισζή ηνπ εληαρζεί ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.A.. 

δ) ε θνηλνπξαμία πνπ θαηαζθεπάδεη αθίλεην κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο, θαζψο 

θαη ε θνηλσλία πνπ θαηαζθεπάδεη αθίλεην ζε νηθφπεδν ή αγξνηεκάρην πνπ αλήθεη ζηα 

κέιε ηεο, γηα ηηο παξαδφζεηο θαη απηνπαξαδφζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα κέιε 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7. 

Γε ζεσξείηαη φηη αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νη κη-

ζζσηνί θαη ινηπά θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ε κε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο 

εμάξηεζεο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο εξγαζίαο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επ-

ζχλε ηνπ εξγνδφηε.                                

Σν ειιεληθφ Γεκφζην, νη δήκνη, νη θνηλφηεηεο θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ δε ζεσξνχληαη Τπνθείκελνη ζην θφξν γηα ηηο πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ελεξγνχλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, αθφκε 

θαη αλ εηζπξάηηνπλ ηέιε, δηθαηψκαηα ε εηζθνξέο. Δλ ηνχηνηο ηα πξφζσπα απηά ζεσ-

ξνχληαη σο ππνθείκελνη ζην θφξν θαηά ην κέηξν πνπ ε κε ππαγσγή ζην θφξν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο νδεγεί ζε ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα πξφζσ-

πα απηά εμαηξνχληαη απφ ην θφξν κφλν γηα ηηο πξάμεηο θαηά ηηο νπνίεο ελεξγνχλ σο 

δεκφζηα εμνπζία, ελψ γηα ηηο ινηπέο πξάμεηο ππφθεηληαη ζην θφξν. 

Οηθνλνκηθή ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαγσγνχ, ηνπ εκπφξνπ ή απηνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο. 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ε εμφξπμε, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

αγξνηψλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ελφο ελζψ-

καηνπ ή άπινπ αγαζνχ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε απφ απηφ εζφδσλ. Οηθνλνκηθή δξα-

ζηεξηφηεηα αζθεί θαη ε θνηλσλία επί αθηλήηνπ πνπ θαηαζθεπάδεη νηθνδνκή πξνο πψ-

ιεζε ζην θνηλφθηεην νηθφπεδν ή αγξνηεκάρην, εθφζνλ φινη ή θάπνηνη απφ ηνπο θνη-



5 
 

λσλνχο δηελεξγνχλ θαηά ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηελ θαηαζθεπή νηθνδνκψλ πξνο πψ-

ιεζε. 

1.2 Αληηθείκελν ηνπ θόξνπ 

Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο είλαη: 

α) ε παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ε-

παρζή αηηία ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ελεξγεί κε απηή 

ηελ ηδηφηεηα. 

β) ε εηζαγσγή αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

γ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αίηηα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν, ν νπνίνο ελεξγεί κε απηή ηνπ ηελ 

ηδηφηεηα ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, φηαλ ν πσιεηήο είλαη ππν-

θείκελνο ζην θφξν εγθαηαζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο - κέινο, ελεξγεί κε απηή ηελ η-

δηφηεηα θαη δελ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ιφγσ χςνπο πξαγκαηνπνηεζέληνο εηήζηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ηνπ, νχηε ππάγεηαη ζηηο δηα-

ηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13. Δηδηθά, ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε 

θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ππάγεηαη ζην θφξν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξνζψπνπ, 

δ) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, ηα νπνία ππάγνληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισ-

ζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν ή απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν 

λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ άξζξνπ 11. 

1.3 Φνξνινγεηέεο πξάμεηο 

Παξάδνζε αγαζνύ. Παξάδνζε αγαζψλ, άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ζεσξείηαη θά-

ζε πξάμε κε ηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη ην δηθαίσκα λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θχξηνο ελ-

ζψκαηα θηλεηά αγαζά, θαζψο θαη ηα αθίλεηα ηνπ άξζξνπ 6. Δμνκνηψλνληαη κε ελζψ-

καηα αγαζά ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ην αέξην, ε ζεξκφηεηα ή ην ςχρνο θαη παξφκνηα 

αγαζά. 

Ωο παξάδνζε ινγίδεηαη επίζεο: α) ε πψιεζε αγαζψλ κε ηνλ φξν ηεο παξαθξάηεζεο 

ηεο θπξηφηεηαο κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο θαη β) ε κεηαβίβαζε, κε θαηα-

βνιή απνδεκίσζεο, ηεο θπξηφηεηαο αγαζνχ, πνπ ελεξγείηαη θαηφπηλ επηηαγήο δεκφζη-

αο αξρήο ή ζην φλνκά ηεο ε ζε εθηέιεζε λφκνπ. 

Γελ ζεσξείηαη σο παξάδνζε αγαζψλ ε κεηαβίβαζε αγαζψλ επηρείξεζεο σο ζπλφινπ, 

θιάδνπ ή κέξνπο ηεο απφ επαρζή ή ραξηζηηθή αηηία ή κε ηε κνξθή εηζθνξάο ζε πθη-
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ζηάκελν ή ζπληζηψκελν λνκηθφ πξφζσπν. 

Παξάδνζε αθηλήηωλ. Παξάδνζε αθηλήησλ, άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., είλαη ε 

κεηαβίβαζε απνπεξαησκέλσλ ή εκηηειψλ θηηξίσλ ή ηκεκάησλ ηνπο θαη ηνπ νηθνπέ-

δνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη καδί κε απηά σο εληαία ηδηνθηεζία ή ηδαληθψλ κεξηδίσλ νηθν-

πέδνπ εθφζνλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία πξηλ απφ ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε 

ζε απηά. 

Παξάδνζε αθηλήησλ ζεσξείηαη επίζεο: α) ε κεηαβίβαζε ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, ε ζχ-

ζηαζε, ε κεηαβίβαζε ή ε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα πξνζσπηθήο ή πξαγκαηηθήο 

δνπιείαο, ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, ε κεηαβίβαζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηεο επηθαξπίαο θαη β) ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηα αθίλεηα. 

Πξάμεηο ζεωξνύκελεο ωο Παξάδνζε αγαζώλ. Θεσξείηαη σο παξάδνζε αγαζψλ, 

άξζξν 7 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ε δηάζεζε απφ ππνθείκελν ζην θφξν αγαζψλ ηεο επηρεί-

ξεζήο ηνπ γηα αλάγθεο δηθέο ηνπ ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή γηα 

ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ επηρείξεζε γηα ηα νπνία δελ παξέρεηαη Γηθαίσκα έθπησζεο 

ηνπ θφξνπ ζε πεξίπησζε απφθηεζήο ηνπο απφ άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν.  

Δπίζεο, σο Παξάδνζε αγαζψλ ζεσξνχληαη εθφζνλ ην αγαζφ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 

δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ: α) ε δηάζεζε αγαζνχ απφ ππνθείκελν ζην θφξν ζε 

ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο κε ππαγφκελνπ ζην θφξν, β) ε αλάιεςε απφ ππνθείκελν ζην 

θφξν αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπη-

θνχ ηνπ θαη γ) ε δσξεάλ δηάζεζε αγαζψλ γηα απνθπγή πξνλνκηαθήο θνξνινγηθήο κε-

ηαρείξηζεο εθείλνπ πνπ δηελεξγεί ηε κνξθή απηή απηνπαξάδνζεο.   

Θεσξείηαη επίζεο σο Παξάδνζε αγαζψλ ε κεηαθνξά απφ έλαλ ππνθείκελν ζην θφξν 

αγαζψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ πξνο έλα άιιν θξάηνο - κέινο. 

Παξνρή ππεξεζηώλ. Παξνρή ππεξεζηψλ, άξζξν 8 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ζεσξείηαη 

θάζε πξάμε πνπ δε ζπληζηά παξάδνζε αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

5 έσο 7. Η πξάμε απηή κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ηδίσο ζε: α) κεηαβίβαζε ή παξαρψξεζε 

ηεο ρξήζεο ελφο άπινπ αγαζνχ, β) ππνρξέσζε γηα παξάιεηςε ή αλνρή κηαο πξάμεο ή 

θαηάζηαζεο. 

Ωο Παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη επίζεο: α) ε εθκεηάιιεπζε μελνδνρείσλ, επηπισ-

κέλσλ δσκαηίσλ θαη νηθηψλ, θαηαζθελψζεσλ θαη παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ, ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηξνρφζπηησλ, β) ε δηάζεζε ηξνθήο 

θαη πνηψλ απφ εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, θέληξα δηαζθέδαζεο θαη παξφκνηεο επη-

ρεηξήζεηο γηα επηηφπηα θαηαλάισζε, γ) ε εθηέιεζε ππεξεζίαο κε θαηαβνιή απνδεκί-

σζεο χζηεξα απφ επηηαγή δεκφζηαο αξρήο ή ζην φλνκά ηεο ή ζε εθηέιεζε λφκνπ, δ) ε 

εθκίζζσζε βηνκεραλνζηαζίσλ θαη ρξεκαηνζπξίδσλ, ε εθκίζζσζε ρψξσλ γηα άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηζζσηή ππνθείκελν ζην θφξν, απηνηειψο ή ζηα 

πιαίζηα κηθηψλ ζπκβάζεσλ, εθφζνλ ν εθκηζζσηήο ην επηζπκεί θαη ππνβάιιεη γηα απ-
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ηφ αίηεζε επηινγήο θνξνιφγεζεο, ε) νη εξγαζίεο θαζφλ επί ελζψκαησλ θηλεηψλ αγα-

ζψλ.  

Πξάμεηο ζεωξνύκελεο ωο παξνρή ππεξεζηώλ. Θεσξείηαη σο παξνρή ππεξεζηψλ, 

άξζξν 9 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ε απφ ππνθείκελν ζην θφξν: α) ρξεζηκνπνίεζε αγαζψλ 

ηεο επηρείξεζήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο 

ή γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο απηή, εθφζνλ θαηά ηελ απφθηεζε ησλ αγαζψλ απηψλ δε-

κηνπξγήζεθε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ, β) παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή γηα ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ επηρείξεζή 

ηνπ θαη γ) ε ρξεζηκνπνίεζε δηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ γηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ πνπ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ γηα 

ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ζε πεξίπησζε ιήςεο φκνησλ 

ππεξεζηψλ απφ άιινλ ππνθείκελν ζην θφξν. 

Δηζαγωγή αγαζνύ. Ωο Δηζαγσγή αγαζψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα 

Φ.Π.Α., ζεσξείηαη ε είζνδνο ηνπ αγαζνχ απηνχ ζην εζσηεξηθφ ηηο ρψξαο απφ ηξίηε 

ρψξα. Ωο εζσηεξηθφ ινγίδεηαη ε ειιεληθή επηθξάηεηα, εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αγίνπ 

Όξνπο. Ωο εηζαγσγή ζεσξείηαη θαη ε είζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αγαζψλ πνπ 

δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 (πξψελ 9 θαη 10 πλζ. Δ.Ο.Κ.). 

Δλδνθνηλνηηθή απόθηεζε αγαζνύ. Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε, άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα 

Φ.Π.Α., ζεσξείηαη ε απφθηεζε ηεο εμνπζίαο λα δηαζέηεη θάπνηνο σο θχξηνο ελζψκαηα 

θηλεηά αγαζά, πνπ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζηνλ απνθηψληα απφ ηνλ πσιεηή ή 

ηνλ απνθηψληα ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο απφ άιιν θξάηνο - κέινο, απφ ην νπνίν αλαρψξεζε ε απνζηνιή ή ε κεηαθνξά 

ηνπ αγαζνχ.  

Γελ ζεσξείηαη ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ: α) ε απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκα-

ηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ ππάγεηαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ησλ αγξνηψλ 

ηνπ άξζξνπ 41, β) απφ ππνθείκελν ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηεί κφλν παξαδφζεηο 

αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ, πνπ δελ ηνπ παξέρνπλ θαλέλα δηθαίσκα έθπησζεο, γ) 

απφ κε ππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ απ-

ηψλ, ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ νθείιεηαη ζην θξάηνο - κέινο ηεο αλα-

ρψξεζεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο, δελ ππεξβαίλεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δη-

αρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ησλ 10.000 επξψ. 

Πξάμεηο ζεωξνύκελεο ωο ελδνθνηλνηηθή απόθηεζε αγαζώλ. Θεσξείηαη σο ελδν-

θνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, άξζξν 12 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.: α) ε παξαιαβή αγαζνχ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ππνθείκελν ζην θφξν γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ή κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ίδην ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ ε-

λεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, απφ έλα άιιν θξάηνο - κέινο εληφο ηνπ νπνίνπ έρεη παξα-

ρζεί, εμνξπρζεί, κεηαπνηεζεί, αγνξαζζεί, απνθηεζεί ή έρεη εηζαρζεί ζ’ απηφ ην θξάηνο 

-κέινο  απφ ηνλ ίδην, ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ, β) ε παξαιαβή αγαζψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ λνκηθφ πξφζσπν κε ππνθείκελν ζην θφξν, ηα νπνία απν-
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ζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ην ίδην πξφζσπν απφ άιιν θξάηνο κέινο, ζην νπνίν 

είραλ εηζαρζεί απφ ην πξφζσπν απηφ θαη γ) ε κεηαθίλεζε αγαζψλ απφ άιιν θξάηνο - 

κέινο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

1.4 Σόπνο πξαγκαηνπνίεζεο θνξνινγεηέωλ πξάμεωλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. σο ηφπνο παξάδνζεο αγαζψλ ζεσξείηαη 

ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο εθφζνλ, θαηά ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσ-

ζεο ηα αγαζά βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή πάλσ ζε πινίν, αεξνπιάλν ή 

ηξαίλν θαη παξαδίδνληαη πξνο επηβάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηκήκαηνο κεηαθνξάο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο, εθφζνλ ε αλαρψξεζε πξαγκαην-

πνηείηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. ε πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ κεηά απφ 

εγθαηάζηαζε ή ζπλαξκνιφγεζε, κε ή ρσξίο δνθηκή ιεηηνπξγίαο, σο ηφπνο παξάδνζεο 

ζεσξείηαη ν ηφπνο φπνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ή ε ζπλαξκνιφγεζε.  

Σφπνο παξάδνζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ άξζξν 20 Κψδηθα Φ.Π.Α. 

πξνο ππνθείκελν ζηνλ θφξν πξφζσπν, πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα απηή, ζεσξείηαη ν 

ηφπνο φπνπ ην ελ ιφγσ πξφζσπν έρεη ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, 

θαη ζηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο  κε ππνθείκελν ζηνλ θφξν πξφζσπν 

είλαη ν ηφπνο ηεο έδξαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξέρνληνο ηηο ππεξε-

ζίεο. Τπάξρνπλ κεξηθέο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ ηφπν παξνρήο ππεξε-

ζηψλ ζε πεξηπηψζεηο ζρεηηθέο: α) κε αθίλεηα, β) κε κεηαθνξά επηβαηψλ, γ) κε πνιηηη-

ζηηθέο, αζιεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δ) κε ππεξεζί-

εο εζηίαζεο. 

Γηα ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ζεσξείηαη 

φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ ηα αγαζά θαηά ην ρξφλν ηεο 

άθημεο ηεο απνζηνιήο ή ηεο κεηαθνξάο πξνο ηνλ απνθηψληα βξίζθνληαη ζην εζσηε-

ξηθφ ηεο ρψξαο ή εθφζνλ γίλεηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν εγθαηαζηεκέλν ζην εζσ-

ηεξηθφ ηεο ρψξαο, ν νπνίνο δελ απνδεηθλχεη φηη ηα αγαζά απηά απνηέιεζαλ αληηθείκε-

λν ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο. 

1.5 Υξόλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέωζεο 

Σν άξζξν 16 ηνπ Κψδηθα .Φ.Π.Α. ζέηεη ηελ αξρή φηη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελ-

λάηαη θαη ν θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο απφ ην Γεκφζην θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαην-

πνηείηαη ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ θαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
1
. Η παξάδνζε ησλ 

αγαζψλ ζπληειείηαη θαηά ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ηα αγαζά ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ηα απνθηά. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ αλαιακβάλεη ηελ ππν-

ρξέσζε απνζηνιήο ηνπο, ε παξάδνζε ζπληειείηαη θαηά ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν αξ-

ρίδεη ε απνζηνιή, εθηφο αλ ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη θαη ηελ ππνρξέσζε ζπλαξ-

                                                           
1
 Φηλνθαιηψηεο Κ. ,Φνξνινγηθφ Γίθαην , ζει 389-390 
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κνιφγεζεο ή εγθαηάζηαζεο ησλ αγαζψλ, νπφηε ε παξάδνζε ζπληειείηαη θαηά ην 

ρξφλν απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

Καη’ εμαίξεζε ηεο αξρήο φηη ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο θαηά ην ρξφλν παξάδν-

ζεο ηνπ αγαζνχ, πξνβιέπεηαη φηη ν θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο: α) θαηά ην ρξφλν έθδν-

ζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ κε εμαίξεζε ηηο παξν-

ρέο ππεξεζηψλ νη νπνίεο θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε , β) ζε 

πεξίπησζε παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, 

φηαλ απηφ εθδίδεηαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, γ) θαηά ην 

ρξφλν έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ην αξγφηεξν 15 ηνπ επφκελνπ κήλα θαηά ηνλ νπνίν 

γελλήζεθε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνθεηκέλνπ γηα παξάδνζε αγαζψλ ζε άιιν 

θξάηνο, πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, δ) θαηά ηνλ ρξφλν είζπξαμεο ηεο πξνθαηα-

βνιήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ παξάδνζε αγαζψλ, ε) θαηά ην ζπκθσλεζέληα 

ρξφλν θαηαβνιήο θάζε δφζεο φηαλ ε αληηπαξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαηαβάιιεηαη πεξη-

νδηθά, ζη) θαηά ηελ ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

ζπλερψο θαη ε παξνρή ηνπο ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 

γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζπλερψο θαη ε παξνρή ηνπο ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εθφζνλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηαβνιέο έλαληη 

ινγαξηαζκνχ θαη δ) θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο, ζηελ πεξίπησζε πα-

ξάδνζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα απφ επηηαγή 

δεκφζηαο αξρήο. 

ε πεξίπησζε παξάδνζεο αθηλήησλ ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαη ν θφξνο 

θαζίζηαηαη απαηηεηφο είηε θαηά ην ρξνληθφ ππνγξαθήο πνπ ζπκθσλνχλ εάλ θαηαβιε-

ζεί ζην ζχλνιν ηνπ ην ηίκεκα θαη παξαδνζεί ε λνκή ηνπ αθηλήηνπ, είηε θαηά ηελ ππν-

γξαθή ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ θαη ηνπ ζρεηηθνχ εξγνιαβηθνχ, ζε πεξίπησζε αλέ-

γεξζεο πνιπθαηνηθίαο επί αληηπαξνρή, είηε θαηά ηε κεηαγξαθή, εθφζνλ δελ απαηηεί-

ηαη ε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. 

ηελ εηζαγσγή αγαζψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. ε γελεζηνπξγφο 

αηηία επέξρεηαη θαη ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο εηζαγσγήο ηνπ αγαζνχ. ε πεξίπησζε πνπ ηα αγαζά πνπ εηζάγνληαη ππφθεηληαη ζε 

δαζκνχο, γεσξγηθέο εηζθνξέο ή θφξνπο ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο, ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε γελλάηαη θαη ν θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο θαηά ην ρξφλν πνπ ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε γελλάηαη θαη γίλνληαη απαηηεηέο απφ ην Γεκφζην νη παξαπάλσ επηβαξχλ-

ζεηο. 

Δηδηθή ξχζκηζε πξνβιέπεηαη γηα ηηο εηζαγσγέο πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο ειεχζεξεο 

δψλεο, ζε θαζεζηψο ηεισλεηαθήο απνηακηεχζεσο , ή ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνζσξη-

λήο εηζαγσγήο ή δηακεηαθφκηζεο, κε ηνλ εηεξνρξνληζκφ κεηαμχ ηεο γέλεζεο ηεο θν-

ξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζην ηεισληαθφ έδαθνο θαη ηνπ απαηηε-

ηνχ ηνπ θφξνπ πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έμνδν ηνπο απφ ην εηδηθφ θαζεζηψο θαη ηελ ε-
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ιεχζεξε θπθινθνξία ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πνπ γίλεηαη κε ηελ απνδνρή ηνπ 

παξαζηαηηθνχ ζε αλάισζε. 

ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, άξζξν 18 ηνπ Κψδηθά Φ.Π.Α., ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε γελλάηαη θαηά ην ρξφλν πνπ ηα αγαζά ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνζψ-

πνπ πνπ ηα απνθηά ελψ ν θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο κε ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ή 

άιινπ ζηνηρείνπ πνπ επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ θαη ην αξγφηεξν 15 ηνπ επφκελνπ κήλα 

θαηά ηνλ νπνίν γελλήζεθε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. 

1.6 Φνξνινγεηέα Αμία 

Η βάζε επηβνιήο ηνπ θφξνπ, είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηνπ ζπζηή-

καηνο ηνπ Φ.Π.Α., αθνχ απνηειεί έλα απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ην χ-

ςνο ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο, ελψ ζπγρξφλσο ζπληζηά ηε βάζε γηα ηελ εηζθνξά ησλ 

θξαηψλ – κειψλ ζηνπο ίδηνπο πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο.   

χκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. ζηελ παξάδνζε αγαζψλ, ζηελ ελδνθνη-

λνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, σο θνξνινγεηέα αμία 

ιακβάλεηαη ε αληηπαξνρή πνπ έιαβε ή πξφθεηηαη λα ιάβεη γηα ηηο πξάμεηο απηέο ν 

πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ ή απηφο πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απφ ηνλ αγνξαζηή, ην 

ιήπηε ή ηξίην πξφζσπν, πξνζαπμεκέλε κε νπνηαδήπνηε παξνρή πνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

κε απηή. 

ηε θνξνινγεηέα αμία πεξηιακβάλνληαη: α) oη ηφθνη ησλ επί πηζηψζεη πσιήζεσλ, 

θαζψο θαη ηα παξεπφκελα έμνδα κε ηα νπνία ν πξνκεζεπηήο επηβαξχλεη ηνλ αγνξα-

ζηή ησλ αγαζψλ ή ην ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ, β) νη θάζε είδνπο θφξνη, ηα δηθαηψκαηα, 

νη εηζθνξέο, ηα ηέιε ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ή ηξίησλ θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, κε εμαίξε-

ζε ην θφξν ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ηε θνξνινγεηέα αμία δελ πεξηιακβάλνληαη: α) oη ρνξεγνχκελεο ζηνλ αγνξαζηή ή ην 

ιήπηε εθπηψζεηο, εθφζνλ απνδεηθλχνληαη απφ ζηνηρεία, ηα νπνία εθδίδνληαη ζχκθσ-

λα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, β) νη επηζηξνθέο ηνπ ηηκήκαηνο, ζε πεξίπησζε νιη-

θήο ή κεξηθήο αθχξσζεο ηεο παξάδνζεο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γ) ηα πν-

ζά ηα νπνία ιακβάλεη ν ππνθείκελνο ζην θφξν απφ ηνλ αγνξαζηή ησλ αγαζψλ ή ην 

ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ, γηα θάιπςε δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αγνξαζηή ή ηνπ ιήπηε, εθφζνλ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε πξνζσξηλφ 

ινγαξηαζκφ ζηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία θαη ηα νηθεία παξαζηαηηθά έρνπλ εθδνζεί ζην 

φλνκα ηνπ αγνξαζηή ησλ αγαζψλ ή ηνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ, απφ ηα νπνία πξνθχ-

πηεη ην πξαγκαηηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ θαη παξαδίδνληαη ζηνλ αγνξαζηή ησλ αγαζψλ 

ή ην ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ. 

ηελ εηζαγσγή αγαζψλ άξζξν 20 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. ε θνξνινγεηέα αμία δηακνξ-

θψλεηαη: α) απφ ηε δαζκνινγεηέα αμία ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ, φπσο απηή πξνζδη-

νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο, β) απφ ηνπο δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, 
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εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα πνπ νθείινληαη εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη 

φζα εηζπξάηηνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, εθηφο απφ ην 

θφξν ηνπ παξφληνο λφκνπ, γ) απφ ηα παξεπφκελα έμνδα ηεο εηζαγσγήο αγαζψλ, φπσο 

ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεζηηείαο, ηφθσλ, ζπζθεπαζίαο, θφξησζεο, εθθφξησζεο, α-

ζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο κέρξη ηνπ πξψηνπ ηφπνπ ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο ζην εζσηεξη-

θφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε δαζκνιν-

γεηέα αμία, σο πξψηνο ηφπνο πξννξηζκνχ λνείηαη ν ηφπνο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηε 

θνξησηηθή ή ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν κε ην νπνίν εηζάγνληαη ηα αγαζά ζηε ρψξα ελψ 

αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε, σο πξψηνο ηφπνο πξννξηζκνχ ζεσξείηαη ν ηφπνο ηεο 

πξψηεο εθθφξησζεο ησλ αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη  δ) απφ ηα αλαθεξφ-

κελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε γ ΄ έμνδα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, γηα ηπρφλ 

κεηαθνξά ησλ αγαζψλ απφ ηνλ πξψην ηφπν πξννξηζκνχ ζε άιιν ηφπν ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο ή ζην εζσηεξηθφ άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ είλαη γλσ-

ζηφο θαηά ην ρξφλν ηεισληζκνχ ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο ζε αλάισζε.  

1.7 πληειεζηέο θαη ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ 

Μέρξη ηνλ λφκν 2093 ηνπ 1992, νη ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ήηαλ 

ηξείο, ελψ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ κεηψζεθαλ ζε δχν: ηνλ θαλνληθφ 18% θαη ηνλ 

κεησκέλν 8%, πνπ επηβάιιεηαη θπξίσο ζε είδε πξψηεο αλάγθεο. ιφγν ηεο πξνζαξκν-

γήο ηεο λνκνζεζίαο καο ζηελ Οδεγία 92/72/ΔΚ, πνπ πξνέβιεπε φηη ν θαλνληθφο ζπ-

ληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ηνπ 15%, θαη θαλέλαο κεησκέλνο ζπληειε-

ζηήο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ηνπ 5%.  

ήκεξα ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο Φ.Π.Α., άξζξν 21 ηνπ Κψδη-

θα Φ.Π.Α., νξίδεηαη ζε 23% επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο. Καη’ εμαίξεζε, γηα ζπγθε-

θξηκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ 

λ.2859/2000 ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε 13% θαη 6%. Πξνβιέπεηαη θαη ε 

εθαξκνγή κεησκέλσλ  θαηά 30% ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αγαζά 

πνπ πσινχληαη κε πξννξηζκφ, εηζάγνληαη ή βξίζθνληαη ζηα λεζηά ησλ λνκψλ Λέ-

ζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Γσδεθαλήζνπ, Κπθιάδσλ θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Θάζν, α-

κνζξάθε, Βφξεηεο πνξάδεο θαη θχξν. Οη πξνβιεπφκελεο κεηψζεηο ησλ ζπληειε-

ζηψλ Φ.Π.Α. θαηαξγνχληαη ζηαδηαθά απφ 1.10.2015 κε ηελ πξψηε νκάδα λεζηψλ 

Θήξα, Μχθνλνο, Νάμνο, Πάξνο, Ρφδνο θαη θηάζνο, απφ 1.6.2016 ζηε δεχηεξε νκάδα 

λεζηψλ θαη απφ 1.1.2017 ζηα ππφινηπα λεζηά κε ηελ εθαξκνγή ην λ. 4336/2015.  

Καηά ηεο εμαγσγή θαη ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο αγαζψλ εθαξκφδεηαη κεδεληθφο 

ζπληειεζηήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή, πέξαλ ηεο απαιιαγήο θαη ε επηζηξν-

θή ηνπ θφξνπ πνπ επηβαξχλεη ηα εμαγφκελα αγαζά θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, έηζη 

ψζηε λα εμαρζνχλ ζηηο ηξίηεο ρψξεο απαιιαγκέλα απφ ην θφξν. 

1.8 Απαιιαγέο από ην Φ.Π.Α.              

Απαιιαγέο ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν: α) δξαζηεξηφ-
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ηεηεο  γεληθνχ ζπκθέξνληνο λνζνθνκεία θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, παξαδφζεηο αίκαηνο, 

ππεξεζίεο ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ΔΛ.ΣΑ., παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, παξνρή κε εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη ε α-

πνρέηεπζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Ο.Σ.Α., νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηθηχσλ ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο εθφζνλ δελ εί-

λαη εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, ε παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ε παξνρή ππεξεζηψλ 

απφ ζπκβνιαηνγξάθνπο, άκηζζνπο ππνζεθνθχιαθεο, δηθαζηηθνχο επηκειεηέο, γηα-

ηξνχο, νδνληνγηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, καίεο, λνζνθφκνπο θαη θπζηθνζεξαπεπηέο θαη β) 

ινηπέο απαιιαγέο, φπνπ εληάζζνληαη θπξίσο νη ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο 

αιιά θαη ε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, άξζξν 22 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

Απαιιαγέο θαηά ηελ εηζαγωγή. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν: α) ε επαλεηζαγσγή 

αγαζψλ εθφζνλ έρνπλ αηέιεηα, β) ε νξηζηηθή εηζαγσγή αγαζψλ, ε παξάδνζε ησλ ν-

πνίσλ απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, γ) ε εηζαγσγή πξν-

τφλησλ αιηείαο απφ επηρεηξήζεηο ζαιάζζηαο αιηείαο, δ) ε εηζαγσγή αγαζψλ ηα νπνία 

ζηε ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη απφ ηνλ εηζαγσγέα ή απφ άιιν πξφζσ-

πν πνπ ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εηζαγσγέα ζε άιιν θξάηνο – 

κέινο, άξζξν 23 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

Απαιιαγέο θαηά ηελ εμαγωγή. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν: α) ε παξάδνζε αγα-

ζψλ πνπ εμάγνληαη, εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο, απφ ηνλ πσιεηή ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πσιεηή β) ε παξάδνζε αγαζψλ πνπ εμάγνληαη, εθηφο ηεο 

Κνηλφηεηαο, απφ ην κε εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αγνξαζηή ή απφ άι-

ιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αγνξαζηή, γ) ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

αθνξά ζηελ επεμεξγαζία θηλεηψλ αγαζψλ, ηα νπνία έρνπλ απνθηεζεί ή εηζαρζεί γηα 

ην ζθνπφ απηφλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα εμάγνληαη, δ) ε παξάδνζε 

αγαζψλ ζε αλαγλσξηζκέλα ζσκαηεία, ηδξχκαηα θαη ινηπά κε θεξδνζθνπηθνχ ραξα-

θηήξα λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ ηα αγαζά εμάγνληαη, ε) ε παξνρή ππεξεζηψλ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακ-βάλνληαη νη κεηαθνξέο θαη νη βνεζεηηθέο εξγαζίεο ηνπο, εθφζνλ νη 

ππεξεζίεο απηέο ζπλδένληαη άκεζα κε εμαγσγέο αγαζψλ, ζη) ε παξνρή ππεξεζηψλ 

απφ κεζίηεο ή άιια πξφζσπα πνπ κεζνιαβνχλ, ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγα-

ξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ, δ) ε εηζαγσγή θαη ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππνθείκελν ζην θφξν, θαζψο θαη ε παξάδνζε αγαζψλ πξνο 

ππνθείκελν ζην θφξν, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ, άξζξν 24 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

Απαιιαγέο αλαγόκελεο ζηε δηεζλή δηαθίλεζε αγαζώλ. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφ-

ξν: α) ε παξάδνζε θαη β) ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε, νη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ ζπλ-

δένληαη άκεζα κε ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη λα ηεζνχλ θαζεζηψο 

αλαζηνιήο ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, φπσο ην θαζεζηψο ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο, ειεχζεξεο δψλεο, ειεχζεξεο απνζήθεο ή λα γίλνπλ δεθηά ζηα ρσξηθά 

ζαιάζζηα χδαηα, γηα λα ελζσκαησζνχλ ζε εμέδξεο γεσηξήζεσλ ή εθκεηάιιεπζεο, γ) 

νη παξαδφζεηο θαη ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ, θαζψο θαη νη παξνρέο ππεξε-

ζηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο, άξζξν 25 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. 
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Απαιιαγέο ζην θαζεζηώο θνξνινγηθώλ απνζεθώλ. Ωο θαζεζηψο θνξνινγηθήο α-

πνζήθεπζεο λνείηαη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο Φ.Π.Α.. Φν-

ξνινγηθή απνζήθε  ζεσξείηαη θάζε ηφπνο πνπ νξίδεηαη σο ηέηνηνο κε άδεηα ηεο αξκφ-

δηαο αξρήο, φπνπ απνζεθεχνληαη αγαζά θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν νη παξαδφζεηο θαη νη ελ-

δνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη λα ηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο ζε θαζεζηψο θνξνινγηθήο απνζήθεπζεο, νη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ ζπλδέν-

ληαη άκεζα θαη νη παξαδφζεηο αγαζψλ θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ εθηφο απφ απηέο πνπ 

αθνξνχλ παξαγσγή ή θαηαζθεπή ησλ αγαζψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο 

ρψξνπο απηνχο, άξζξν 26 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

Δηδηθέο απαιιαγέο. Η παξάδνζε θαη ε εηζαγσγή πινίσλ, αεξνζθαθψλ, θαπζίκσλ, 

ιηπαληηθψλ, ηξνθνεθνδίσλ θαη ινηπψλ αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ ηηο 

έλνπιεο δπλάκεηο θαη ην Γεκφζην γεληθά θαη ε παξάδνζε θαη ε εηζαγσγή αγαζψλ, 

θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. άξζξν 27 

ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

Απαιιαγέο ζηε δηαθίλεζε αγαζώλ ζηελ εληαία αγνξά. Απαιιάζζεηαη: α) ε παξά-

δνζε αγαζψλ ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζε άιιν θξάηνο-κέινο απφ ηνλ 

πσιεηή ή ηνλ απνθηψληα ή απφ άιινλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, πξνο άιινλ 

ππνθείκελν ζην θφξν ή πξνο κε ππνθείκελν λνκηθφ πξφζσπν, β) ε πεξηζηαζηαθή πα-

ξάδνζε θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πνπ απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη πξνο 

άιιν θξάηνο – κέινο, γ) ε παξάδνζε αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο θα-

ηαλάισζεο, ηα νπνία απνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη πξνο άιιν θξάηνο – κέινο, δ) ε 

εηζαγσγή θαη ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππν-

θείκελν ζην θφξν θαη ε παξάδνζε αγαζψλ πξνο ππνθείκελν ζην θφξν, κε ζθνπφ ηελ 

παξάδνζή ηνπο θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ απηέο ηηο παξαδφζεηο, 

άξζξν 28 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

Απαιιαγέο ζηελ ελδνθνηλνηηθή απόθηεζε αγαζώλ. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ε 

ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή ή ε παξάδνζε απαιιάζζε-

ηαη απφ ην θφξν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ, γηα 

ηα νπνία, ν απνθηψλ (αγνξαζηήο) ηα αγαζά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δηθαηνχηαη, ζε 

θάζε πεξίπησζε, νιηθήο επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, άξζξν 29 ηνπ 

Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

1.9 Δθπηώζεηο θαη επηζηξνθέο ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο  

Ο ππνθείκελνο δηθαηνχηαη λα εθπέζεη, απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηηο ελεξγνχκελεο 

απφ απηφλ πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ελδνθνηλνηηθήο απφ-

θηεζεο αγαζψλ, άξζξν 30 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ην θφξν κε ηνλ νπνίν έρνπλ επηβα-

ξπλζεί ε παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έγηλαλ ζε απηφλ θαη ε εηζα-

γσγή αγαζψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ απηφλ, θαζψο θαη ην θφξν πνπ νθείιεηαη 

γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ απηφλ. Η έθ-
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πησζε απηή παξέρεηαη θαηά ην κέξνο πνπ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ πνπ ππάγνληαη ζην θφξν. 

Γελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν γηα δαπάλεο: α) αγν-

ξάο, εηζαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο θαπλνβηνκεραληψλ πξντφλησλ, β) αγν-

ξάο, εηζαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο νηλνπλεπκαησδψλ ή αιθννινχρσλ πν-

ηψλ, εθφζνλ απηά πξννξίδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ, 

γ) δεμηψζεσλ, ςπραγσγίαο θαη θηινμελίαο, δ) ζηέγαζεο, ηξνθήο, πνηψλ, κεηαθίλεζεο 

θαη ςπραγσγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο επηρείξεζεο, ε) αγνξάο, 

εηζαγσγήο ή ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο 

κέρξη ελλέα (9) ζέζεσλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, ζθαθψλ θαη αεξνζθαθψλ 

ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 

θαπζίκσλ, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, κίζζσζεο θαη θπθινθνξίαο απηψλ. 

Ο εθπηπηφκελνο θφξνο νξίδεηαη, άξζξν 31 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., σο ν ιφγνο ηνπ εηήζη-

νπ θχθινπ εξγαζηψλ, ρσξίο θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ αθνξά πξάμεηο γηα ηηο 

νπνίεο παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ πξνο ην άζξνηζκα ηνπ πφζνπ ησλ 

παξαπάλσ πξάμεσλ θαη ησλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησ-

ζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ, νηθνλνκηθψλ εληζρχ-

ζεσλ, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

παξαγξαθή δηαηάμεσλ ν θφξνο επηζηξέθεηαη εθφζνλ: α) θαηαβιήζεθε ζην Γεκφζην 

εμαξρήο αρξεψζηεηα, β) εθφζνλ ην αρξεψζηεην πξνθχπηεη σο πηζησηηθφ ππφινηπν ην 

νπνίν δελ κεηαθέξεηαη ζε επφκελε πεξίνδν γηα έθπησζε ή ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο 

ηνπ ε έθπησζε δελ θαηέζηε δπλαηή, θνξά πξάμεηο, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 30, θαζψο θαη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο κε απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνβιέπεηαη αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ ή νθείιεηαη ζε 

δηαθνξά ζπληειεζηψλ εθξνψλ – εηζξνψλ, αθνξά αγαζά επέλδπζεο.  

Δπηζηξνθή επίζεο πξνβιέπεηαη θαη ζε ππνθείκελνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξά-

ηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ πξνυπνζέζεηο.    

1.10 Τπόρξενη ζην θόξν θαη ππνρξεώζεηο απηώλ 

Τπφρξενο ζην θφξν είλαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ θαηά ηνλ λφκν νθείιεη λα θαηαβά-

ιεη ηνλ θφξν. χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. ππφρξενη ζην θφξν είλαη: 

α) ν εγθαηεζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππνθείκελνο ζηνλ θφξν, γηα ηηο ελεξ-

γνχκελεο απ' απηφλ πξάμεηο, β) ν εγθαηεζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ άιινπ θξάηνπο – 

κέινπο ππνθείκελνο ζηνλ θφξν, γηα ηηο ελεξγνχκελεο απφ απηφλ πξάμεηο, γηα ηηο ν-

πνίεο ν ηφπνο θνξνινγίαο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο,  ν θνξνινγηθφο αληη-

πξφζσπνο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εθηφο Διιάδνο ππνθείκελνπ ζην θφξν, γ) ν θνξνιν-

γηθφο αληηπξφζσπνο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εθηφο Διιάδνο ππνθείκελνπ ζην θφξν γηα 

ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ απηφλ πξάμεηο, γηα ηηο νπνίεο ν ηφπνο θνξνινγίαο βξί-
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ζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, θαη δ) ν εγθαηεζηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

ιήπηεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νξηζηεί θνξνιν-

γηθφο αληηπξφζσπνο απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν εθηφο Διιάδαο ππνθείκελν ζην θφξν. 

ηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο νη ηδηφηεηεο ηνπ ππνθείκελνπ θαη ηνπ ππφρξενπ ζπκπί-

πηνπλε
2
.  

Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηηο παξαθάησ δειψζεηο
3
:  

α) δήισζε έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ απηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ππνθείκελνη εγγξάθνληαη ζην ζχζηεκα ηνπ 

Φ.Π.Α. θαη θαηαρσξνχληαη ζην ζρεηηθφ κεηξψν θαη ρνξεγείηαη κνλαδηθφο αξηζκφο 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ Α.Φ.Μ. 

β) δήισζε κεηαβνιήο – κεηάηαμεο, κε ηελ νπνία δειψλεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ε-

ληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, φπσο αιιαγή ηεο επσλπκίαο, ηνπ ηφπνπ επαγγεικαηηθήο 

ηνπ εγθαηάζηαζεο, ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελδνθνηλνηηθψλ 

απνθηήζεσλ αγαζψλ θαη παξαδφζεσλ αγαζψλ πνπ απαιιάζζνληαη. 

γ) δήισζε νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ, Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη γηα κελ ηα θπ-

ζηθά πξφζσπα εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, 

γηα δε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ εληφο ηξηάληα (30)εκεξψλ απφ 

ηε ιχζε ηνπο. 

Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ππνρξενχηαη επίζεο λα ηεξεί βηβιία θαη λα εθδίδεη ζηνηρεία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ 

Κ.Φ.Α.., εθηφο αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έ-

λσζεο θαη δελ δηαζέηεη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 

1.11 Δηδηθά θαζεζηώηα Φ.Π.Α. 

Δηδηθό θαζεζηώο κηθξώλ επηρεηξήζεωλ. χκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Κψδηθα 

Φ.Π.Α. απαιιάζζνληαη  απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θαη θαηαβνιήο θφ-

ξνπ ππνθείκελνη, νη νπνίνη, θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, πξαγκαην-

πνίεζαλ αθαζάξηζηα έζνδα, ρσξίο ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, κέρξη δέθα ρηιηάδεο 

(10.000) επξψ. Ωο αθαζάξηζηα έζνδα λννχληαη φια ηα έζνδα, ηα νπνία ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 

Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή: α) ζηνπο αγξφηεο 

ηνπ άξζξνπ 41, β) ζηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ δελ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, γ) ζηελ παξάδνζε θαηλνχξγηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

Δηδηθό θαζεζηώο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ από ηνλ ιήπηε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. 

                                                           
2
 Φηλνθαιηψηεο Κ., Φνξνινγηθφ Γίθαην, ζει366  

3
 Φιψξνο Α., ινγηζηηθή θαη πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ Φ.Π.Α., ζει 86 
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Οη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε άιινπο ππνθείκελνπο παξαδφζεηο 

αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, άξζξν 39
α
 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., ζεσξείηαη φηη δηε-

λεξγνχλ πξάμεηο απαιιαζζφκελεο κε δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ ησλ εηζξνψλ 

ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επηβαξχλνπλ κε Φ.Π.Α. ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εθ-

δίδνπλ. Τπνρξενχληαη φκσο λα αλαγξάθνπλ ζην ζηνηρείν απηφ ηελ έλδεημε «Άξζξν 

39α, ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη ν αγνξαζηήο ησλ αγαζψλ». 

Ωο παξαδφζεηο αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ζεσξνχληαη νη παξαδφζεηο: α) απνξξηκκάησλ ζηδεξνχρσλ θαη κε 

ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, β) εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ απφ ζηδεξνχρα θαη κε ζηδε-

ξνχρα κέηαιια, γ) ππνιεηκκάησλ θαη ινηπψλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ απνηεινχκελσλ 

απφ ζηδεξνχρα θαη κε ζηδεξνχρα κέηαιια, θξάκαηα, ζθνπξηέο, θνιίδεο ή ηέθξα θαη 

βηνκεραληθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια ή θξάκαηα κεηάιισλ, δ) μεζκά-

ησλ θαη απνθνκκάησλ, απνξξηκκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ αλαθπθιψζηκσλ πιη-

θψλ, ε) απνθνκκάησλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία πξψ-

ησλ πιψλ θαη ζη) πιηθψλ κεηά απφ θαζαξηζκφ, ζηίιβσζε, δηαινγή, θνπή, ηεκαρηζκφ 

θαη ζπκπίεζε. 

Δηδηθό θαζεζηώο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ θαηά ηωλ ρξόλν είζπξαμεο ηεο αληηπα-

ξνρήο. Καηά παξέθθιηζε ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κψδηθα, ησλ νπνίσλ 

ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηηο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ, 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ άξζξνπ 39β  ηνπ 

Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

Γηα ηα πξφζσπα πνπ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ απηφ θαζεζηψο: α) ν θφξνο θαζίζηαηαη 

απαηηεηφο θαηά ην ρξφλν είζπξαμεο ηεο αληηπαξνρήο ή κέξνπο απηήο πνπ αθνξά ηηο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ ηα πξφζσπα απηά θνξνινγεηέεο πξάμεηο, β) θφξνο εηζξνψλ 

εθπίπηεηαη θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο ή κέξνπο απηνχ πνπ αθνξά ηηο 

θνξνινγεηέεο πξάμεηο πνπ ιακβάλνπλ απφ άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν. 

Οη ππνθείκελνη ζην θφξν ιήπηεο παξάδνζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην εηδηθφ θαζεζηψο, εθπίπηνπλ ην θφξν πνπ αλαινγεί 

ζηηο πξάμεηο απηέο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο. 

Δηδηθό θαζεζηώο θαη’ απνθνπή θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ. Καζηεξψλεηαη εηδηθφ θαη' 

απνθνπή θαζεζηψο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, άξζξν 40 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., γηα νξηζκέ-

λνπο θιάδνπο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο, ιφγσ ηεο θχζεο άζθεζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ηεο δνκήο ηνπο θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπο, ε ηήξεζε ησλ ππν-

ρξεψζεσλ ππαγσγήο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο ηνπ θφξνπ, ζπλεπάγεηαη δπζαλάινγα 

πςειφ δηνηθεηηθφ θφζηνο. 

Η ππαγσγή ζην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γίλεηαη θαηά θιάδν νηθνλνκη-

θήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ νηθείσλ 

θιάδσλ. 
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Σν εηδηθφ θαζεζηψο ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο θαη' απνθνπή εηήζηνπ πνζνχ 

Φ.Π.Α. γηα θαηαβνιή ζην Γεκφζην, απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην θαζε-

ζηψο απηφ. Σν θαη' απνθνπή απηφ πνζφ Φ.Π.Α. πξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε 

καθξννηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά θπξίσο: α) ηηο εηζξνέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνλ αληίζηνηρν θφξν πνπ ηηο επηβαξχλεη, β) ηηο εθξνέο ηεο δξα-

ζηεξηφηεηαο θαη ηνλ αληίζηνηρν θφξν, πνπ αλαινγεί, γ) ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ 

(%) ιηαληθψλ πσιήζεσλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

ην εηδηθφ θαζεζηψο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ επηρεηξήζεηο 

πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ππφ κνξθή εηαηξίαο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, εθηφο απφ 

ηηο θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηηο ζπληδηνθηεζίεο, ελψ κπνξνχλ λα απνθιείνληαη 

επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο ή ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο, θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ παξάιιεια άιιε δξαζηεξηφηεηα θαη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ 

δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 

Δηδηθό θαζεζηώο αγξνηώλ. Οη αγξφηεο, νη νπνίνη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξη-

ζηηθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζαλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγξνηηθψλ πξν-

τφλησλ παξαγσγήο ηνπο θαη ηελ παξνρή αγξνηηθψλ ππεξεζηψλ θαηψηεξα ησλ δεθαπέ-

ληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ θαη δηθαηνχληαλ λα ιάβνπλ δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο 

θαηψηεξα ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο, άξζξν 

41 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. 

Οη ελ ιφγσ αγξφηεο δελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρεί-

σλ θαη δηθαηνχληαη επηζηξνθήο ηνπ θφξνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ επηβάξπλε ηηο α-

γνξέο αγαζψλ ή ιήςεηο ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζήο ηνπο. 

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο αγξφηεο πνπ: α) αζθνχλ ηηο αγξνηη-

θέο εθκεηαιιεχζεηο θαη παξέρνπλ ηηο αγξνηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηά-

μεηο ηνπ άξζξνπ 42, κε ηε κνξθή εηαηξείαο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ή αγξνηηθψλ ζπλε-

ηαηξηζκψλ, β) πσινχλ αγξνηηθά πξντφληα παξαγσγήο ηνπο, χζηεξα απφ επεμεξγαζία 

πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ζε απηά ραξαθηήξα βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ πξντφ-

λησλ, γ) αζθνχλ παξάιιεια θαη άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία έ-

ρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ βηβιία ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία.  

Δηδηθό θαζεζηώο πξαθηνξείωλ ηαμηδίωλ. Οη επηρεηξήζεηο πξαθηνξείσλ ηαμηδηψλ, κε 

ηηο νπνίεο εμνκνηψλνληαη θαη νη νξγαλσηέο ηνπξηζηηθψλ πεξηεγήζεσλ πνπ ελεξγνχλ 

ζην φλνκά ηνπο έλαληη ησλ ηαμηδησηψλ, ππάγνληαη ζην εηδηθφ θαζεζηψο ππνινγηζκνχ 

ηνπ θφξνπ, άξζξν 43 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α., εθφζνλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ ή ηεο πεξηήγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ πξνο άκεζε εμππεξέ-

ηεζε ησλ ηαμηδησηψλ παξαδφζεηο αγαζψλ ή παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ 

άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν. Οη πξάμεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ηαμηδηνχ ή ηεο πεξηήγεζεο, ζεσξνχληαη σο εληαία παξνρή ππεξεζίαο ηνπ πξαθηνξείνπ 

πξνο ηνλ ηαμηδηψηε. 
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Η παξνρή απηή θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ε έδξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο ηνπ πξαθηνξείνπ ή ε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ, απφ ηελ νπνία απηφ ελεξγεί 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ, βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη κφλν θαηά ην κέ-

ξνο πνπ αλαινγεί ζε ππεξεζίεο πνπ ην πξαθηνξείν αλαζέηεη ζε άιινπο ππνθείκελνπο 

ζην θφξν θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο ή εληφο ηεο Κνηλφηεηαο. Αληίζεηα δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ην κέξνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην πξαθηνξείν ηαμηδηψλ πνπ αλα-

ινγεί ζηηο πξάμεηο ηηο νπνίεο απηφ αλαζέηεη ζε άιινπο ππνθείκελνπο ζην θφξν θαη νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο 

Ο θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηεο δηαθνξάο ηνπ πνζνχ πνπ θαηαβάιεη ν πειάηεο ρσξίο 

Φ.Π.Α. θαη ηνπ θφζηνπο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ην πξαθηνξείν απφ ηελ παξάδνζε 

αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, καδί κε ην θφξν, πνπ γίλνληαη ζ’ απηφ απφ άιινπο 

ππνθείκελνπο ζην θφξν. 

Δηδηθό θαζεζηώο βηνκεραλνπνηεκέλωλ θαπλώλ. χκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ 

Κ.Φ.Π.Α.,   ζηηο πεξηπηψζεηο παξάδνζεο, ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο ή εηζαγσγήο 

απφ ηξίηεο ρψξεο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ, ν θφξνο ππνινγίδεηαη ζηελ ηηκή ιηα-

ληθήο πψιεζεο, ρσξίο θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Η θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαη ν θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο θαηά ηε ζέζε ησλ 

πξντφλησλ ζε αλάισζε ή θαηά ηε δηαπίζησζε ησλ ειιεηκκάησλ, θαη θφξνο θαηαβάι-

ιεηαη καδί κε ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ. 

Δηδηθό θαζεζηώο γηα παξαδόζεηο κεηαρεηξηζκέλωλ πξνϊόληωλ. Η παξάδνζε κεηα-

ρεηξηζκέλσλ αγαζψλ θαζψο θαη αληηθεηκέλσλ θαιιηηερληθήο, ζπιιεθηηθήο ή αξραην-

ινγηθήο αμίαο, ππάγεηαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

ηνπ ππνθείκελνπ ζην θφξν κεηαπσιεηή, άξζξν 45 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. Φνξνινγεηέα 

αμία ηεο παξάδνζεο αγαζψλ είλαη ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ππν-

θείκελνο ζην θφξν κεηαπσιεηήο. 

Δηδηθό θαζεζηώο πωιήζεωλ ζε δεκνπξαζία. ηηο πεξηπηψζεηο παξάδνζεο κεηαρεη-

ξηζκέλσλ αγαζψλ θαη αληηθεηκέλσλ θαιιηηερληθήο, ζπιιεθηηθήο ε αξραηνινγηθήο α-

μίαο απφ ην δηνξγαλσηή δεκνπξαζίαο ε θνξνινγεηέα αμία πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 46 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α.. Ωο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε αμία κε ηελ 

νπνία ν δηνξγαλσηήο ηεο δεκνπξαζίαο ρξεψλεη ηνλ αγνξαζηή κεησκέλε: α) Καηά ην 

θαζαξφ πνζφ πνπ θαηέβαιε ή ζα θαηαβάιεη ν δηνξγαλσηήο ηεο δεκνπξαζίαο ζηνλ 

εληνιέα ηνπ θαη β) Καηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ πξνκήζεηα πνπ 

εηζπξάηηεη ν δηνξγαλσηήο ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηνλ εληνιέα ηνπ  

Δηδηθό θαζεζηώο επελδπηηθνύ ρξπζνύ. χκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ Κ.Φ.Π.Α., 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν: α) ε παξάδνζε, ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαη εηζαγσγή 

επελδπηηθνχ ρξπζνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ρξπζνχ γηα ηνλ νπνίν 

ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά θαη β) Οη ππεξεζίεο κεζηηψλ, νη νπνίνη ελεξγνχλ ζην φλνκα 
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θαη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, φηαλ παξεκβαίλνπλ ζηελ παξάδνζε επελδπηηθνχ ρξπζνχ 

γηα ηνλ εληνιέα ηνπο. 

Δηδηθό θαζεζηώο γηα ηειεπηθνηλωλίεο, ξαδηνθωληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειε-

θηξνληθέο ππεξεζίεο. χκθσλα κε ηα άξζξα 47 α 47 β θαη 47 γ ηνπ Κ.Φ.Π.Α., ζην 

θαζεζηψο απηφ εληάζζνληαη: α) νη κε εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Κνηλφηεηα ππνθείκελνη 

ζην θφξν πνπ παξέρνπλ ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ή ειε-

θηξνληθέο ππεξεζίεο ζε εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Κνηλφηεηα κε ππνθείκελνπο ζην θφξν 

θαη β) νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνθείκελνη ζην θφξν, πνπ παξέρνπλ ηηο αλσ-

ηέξσ ππεξεζίεο ζε κε ππνθείκελνπο ζην θφξν εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιν θξάηνο κέ-

ινο, ζην νπνίν απηνί δελ δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε. 
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2  ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 

2.1 Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Φ.Π.Α.  

Ωο έκκεζνο θφξνο, ν Φ.Π.Α. επηβαξχλεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. ηελ κεγάιε πιεην-

ςεθία ηνπο νη επηρεηξήζεηο δελ απνηεινχλ ηειηθφ θαηαλαισηή, εκπιέθνληαη φκσο 

ζηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο ηνπ θφξνπ ζην Γεκφζην αθνχ ελεξγνχλ ζαλ 

εηζπξάθηνξεο ηνπ θφξνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ
4
. 

πγθεθξηκέλα, κία επηρείξεζε εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο 

ηνπ θφξνπ ζην Γεκφζην θάζε θνξά πνπ πνπιάεη εκπνξεχκαηα, παξέρεη ππεξεζίεο ή 

αζρνιείηαη κε θάπνην έξγν γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ πειάηε ηεο. Μφιηο νξηζηηθνπνηε-

ζεί ε πψιεζε ή ε παξάδνζε ηνπ έξγνπ, επηβαξχλεη ηνλ πειάηε κε ην θφξν πνπ αλα-

ινγεί ζηελ αμία ηεο πψιεζεο ή ηνπ έξγνπ. Δπεηδή ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ εηζπξάηηεη 

ή ζα εηζπξάμεη ε επηρείξεζε αλήθεη ζην Γεκφζην έρεη ππνρξέσζε λα ην απνδψζεη. 

Η ίδηα επηρείξεζε εκπιέθεηαη πάιη ζηε δηαδηθαζία ηνπ Φ.Π.Α. θάζε θνξά πνπ αγνξά-

δεη αγαζά, ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ηξίησλ ή παξαιακβάλεη θάπνην έξγν. Αλ θαη δελ 

είλαη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, επηβαξχλεηαη κε ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ησλ 

αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ ή ηνπ έξγνπ πνπ παξαιακβάλεη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, 

λα απαηηεί απφ ην Γεκφζην λα ηεο επηζηξέςεη ηνλ θφξν, κε ηνλ νπνίν θαθψο επηβα-

ξχλζεθε. ηελ πξάμεη, ε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ππνρξέσζε 

ηεο επηρείξεζεο γηα απφδνζε ζην Γεκφζην ηνπ θφξνπ απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππε-

ξεζηψλ θαη απφ εθηέιεζε έξγνπ. 

Σν χςνο ηνπ θφξνπ κε ηνλ νπνίν ην Γεκφζην επηβαξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη απηέο 

ηνπο πειάηεο ηνπο ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο θαη ελφο ζπ-

ληειεζηή θφξνπ. Η θνξνινγεηέα αμία θαη ν ζπληειεζηήο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε 

ζπλαιιαγή θαη ην αληηθείκελν ηνπ θφξνπ. ε πεξηπηψζεηο παξάδνζεο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ε θνξνινγεηέα αμία είλαη ίζε κε ηελ αληηπαξνρή πνπ ε επηρείξεζε έιαβε 

ή πξφθεηηαη λα ιάβεη. 

Όζνη είλαη ππφρξενη θφξνπ ππνβάιινπλ θάζε κήλα πξνζσξηλή δήισζε Φ.Π.Α. ζηελ 

αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Γειψλνπλ έηζη, ηελ αμία ησλ αγνξψλ θαη 

ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ην θφξν πνπ αλαινγεί, ηηο εθπηψζεηο θφξνπ 

θαη ηε δηαθνξά ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη.  

Μεηά ην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ ρξήζεο, νη επηρεηξήζεηο (ππφρξενη) νξηζηηθν-

πνηνχλ ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο ή ηεο απαίηεζεο ηνπο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ππν-

βάιινπλ πεξηνδηθή δήισζε ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Η πεξην-

δηθή δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα 

απφ ηε ιήμε ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αθνξά ε δήισζε. Ωο θνξνινγηθή 

                                                           
4
 Παππάο Α., ρξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, ζει 925-927  
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πεξίνδνο νξίδεηαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο γηα ηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ ηε-

ξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ην εκεξνινγηαθφ ηξίκελν γηα 

ηνπ ππνθείκελνπο πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία ή δελ είλαη ππφρξενη ζε ηήξεζε 

βηβιίσλ. 

2.2 Λνγηζηηθή απεηθόληζε ηνπ Φ.Π.Α. 

Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Δ.Γ.Λ. ε παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ Φ.Π.Α. επη-

ηπγράλεηαη κε ηελ ηήξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν ν-

πνίνο είλαη δεπηεξνβάζκηνο ηνπ 54 Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο – ηέιε. Υξεψλεηαη κε ην 

θφξν πνπ επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε θαη πηζηψλεηαη κε ηνλ θφξν πνπ ε επηρείξεζε 

επηξξίπηεη ζηνλ πειάηε ή ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Δάλ ν θφξνο επί ηνλ αγνξψλ δελ 

εθπίπηεη, θαηαρσξείηαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ απνθηψκελνπ αγαζνχ. 

Πην αλαιπηηθά, ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 θαηαρσξείηαη ν θφξνο επί ηεο 

αμίαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εηζξένπλ ζηελ επηρείξεζε
5
, δειαδή ν θφξνο κε 

ηνλ νπνίν επηβαξχλεηαη ε επηρείξεζε φηαλ : 

α. Αγνξάδεη αγαζά απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά  

β. Δηζάγεη αγαζά  

γ. Υξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ηξίησλ θαη πξνθαιεί αληίζηνηρεο δαπάλεο  

δ. Υνξεγεί εθπηψζεηο ζηνπο πειάηεο ηεο κε πηζησηηθφ ζεκείσκα  

ε. Γέρεηαη επηζηξνθέο αγαζψλ ή αθπξψζεηο πσιήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο  

ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 παξνπζηάδεηαη ν θφξνο επί ηεο αμίαο ησλ αγα-

ζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εθξένπλ απφ ηελ επηρείξεζε
6
, δειαδή ν θφξνο κε ηνλ νπνίν ε 

επηρείξεζε επηβαξχλεη ηηο : 

α. Πσιήζεηο ηεο αγαζψλ εζσηεξηθή αγνξά 

β. Παξνρή ππεξεζηψλ ηεο ζε ηξίηνπο  

γ. Απηνπαξαδφζεηο  αγαζψλ 

δ. Απηνπαξνρή ππεξεζηψλ  

ε. Δθπηψζεηο πξνκεζεπηψλ αγαζψλ  

                                                           
5
 Παππάο Α., Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, ζει 927 

6
 Παππάο Α. Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, ζει 928 
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δ. Δπηζηξνθέο αγαζψλ ζηνπο πξνκεζεπηέο  

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00 Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα είλαη 

ρξεσζηηθφ ή πηζησηηθφ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Υξεσζηηθφ ππφινηπν ππάξρεη φηαλ 

ην πνζφ ηνπ θφξνπ κε ην νπνίν επηβαξχλζεθε ε επηρείξεζε είλαη κεγαιχηεξν απφ απ-

ηφ κε ην νπνίν επηβάξπλε ηνπο πειάηεο ηεο, ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Τπνδειψλεη 

ην χςνο ηεο απαίηεζεο ηεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηζηξνθή θφξνπ ή γηα ζπκςε-

θηζκφ ηνπ κε κειινληηθή ηεο ππνρξέσζε απφ Φ.Π.Α.. Σν πηζησηηθφ ππφινηπν απεη-

θνλίδεη ην χςνο ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεη ε επηρείξεζε λα απνδψζεη ζην Γεκφζην. 

Ο ινγαξηαζκφο 54.00 αλαπηχζζεηαη ζε αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο κε βάζε δηάθνξα 

θξηηήξηα αλάιπζεο. Σν πην ελδεδεηγκέλν θξηηήξην είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζρέζεο πνπ 

πξέπεη λα ππάξρεη αλάκεζα ζην θφξν θαη ηηο πεγέο ηνπ π.ρ. αγνξέο, πσιήζεηο, έμνδα, 

έζνδα θ.ιπ. Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαη εμαζθαιίδνληαη ηα δε-

ηνχκελα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
7
. 

Πξώηε νκάδα: ππνινγαξηαζκνί ηνπ θφξνπ εηζξνψλ. 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηεο πξψηεο νκάδαο ρξεψλεηαη ν θφξνο εηζξνψλ πνπ θαηα-

βάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ αγνξά εκπνξεχζηκσλ θαη πάγησλ ζηνηρείσλ θαη 

γηα ηηο ιήςεηο ππεξεζηψλ απφ ην εζσηεξηθφ, ην εμσηεξηθφ, θαη απφ ρψξεο ηεο Δπξσ-

πατθήο Έλσζε κε πίζησζε είηε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνκεζεπηέο είηε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα  

Οη ππνινγαξηαζκνί ηνπ θφξνπ εηζξνψλ νη νπνίνη ζπιιεηηνπξγνχλ κε ηνπο ππνινγα-

ξηαζκνχο ησλ νκάδσλ 2,1 θαη 6 αλαπηχζζνληαη σο εμήο: 

54.00.20 Φ.Π.Α. εηζξνψλ εκπνξεπκάησλ  

54.00.24 Φ.Π.Α. εηζξνψλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ 

54.00.25 Φ.Π.Α. εηζξνψλ ινηπφλ αγνξψλ. Πεξηιακβάλεη ην Φ.Π.Α. εηζξνψλ πνπ αλα-

ινγεί ζηηο αγνξέο: α) ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζην ινγα-

ξηαζκφ 25 ηνπ Γ.Λ.., β) ησλ αληαιιαθηηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο θαηαρσξνχ-

ληαη ζην ινγαξηαζκφ 26 θαη γ) ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ινγα-

ξηαζκφ 28 ηνπ Γ.Λ... 

54.00.28 Φ.Π.Α. εηζξνψλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Καηαρσξείηαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία θηήζεο θαη ηηο δαπάλεο βειηίσζεο ή επέθηαζεο ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ 

ηα νπνία θαηαρσξνχληαη (αλάινγα κε ην είδνο) ζε ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 1 ηνπ 

Γ.Λ.. 

                                                           
7
 Φλώροσ Α. λογιςτική και πρακτική αντιμετώπιςη του Φ.Π.Α. ςελ 121-127 
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54.00.29 Φ.Π.Α. εηζξνψλ εμφδσλ – δαπαλψλ. ηνλ ππνινγαξηαζκφ απηφ απεηθνλίδε-

ηαη ν θφξνο πνπ θαηαβάιιεηαη ή νθείιεηαη θαηά ηελ εηζξνή εμφδσλ – δαπαλψλ ησλ 

ππνθείκελσλ πξάμεσλ γηα ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα έθπησζε απφ ηνλ 

θφξν ησλ εθξνψλ. 

ηνπο πην πάλσ ππνινγαξηαζκνχο 54.00/20/24/25/28/29 ρξεψλεηαη θαη ην Φ.Π.Α. ησλ 

ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ αγαζψλ θαη ηεο ιήςεο ππεξεζηψλ κε πίζησζε ηνπ αληί-

ζηνηρνπ ππνινγαξηαζκνχ ηνπ 54.00.80/84/85/88/89.    

ηελ πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαρσξείηαη ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηηο επηζηξν-

θέο αγνξψλ θαη ζηηο εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ αμία ησλ αγνξψλ ή ππεξεζηψλ, απφ 

πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

Γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ζην ηέινο θάζε κήλα ηα ρξεσζηηθά ηνπο ππφινηπα 

κεηαθέξνληαη ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00.99 Φ.Π.Α. Απφδνζε – Δθθαζάξη-

ζε.  

Γεύηεξε νκάδα: ππνινγηζκνί ηνπ θφξνπ εθξνψλ  

Αλάπηπμε ινγαξηαζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θφξν ζπ-

λαιιαγψλ γίλεηαη θαη γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο εζφδσλ.  

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο απηνχο πηζηψλεηαη ν θφξνο ησλ εθξνψλ ν νπνίνο αλαινγεί 

ζηηο ππνθείκελεο ζην θφξν πξάμεηο απφθηεζεο εζφδσλ απφ πσιήζεηο  αγαζψλ θαη 

απφ παξνρέο ππεξεζηψλ κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πειάηεο ή ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 

ηνπο ίδηνπο ππνινγαξηαζκνχο πηζηψλεηαη θαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηηο απηνπαξα-

δφζεηο αγαζψλ θαη ζηηο ηδηνρξεζηκνπνηήζεηο ππεξεζηψλ. 

Οη ηξηηνβάζκηνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ θφξνπ εθξνψλ, νη νπνίνη ζπιιεηηνπξγνχλ κε 

ηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 7 ηνπ Γ.Λ.., αλαπηχζζνληαη φπσο πην θάησ: 

54.00.70 Φ.Π.Α. εθξνψλ πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 70 ηνπ Γ.Λ.. 

πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ. 

54.00.71 Φ.Π.Α. εθξνψλ πσιήζεσλ έηνηκσλ πξντφλησλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 71 πσιή-

ζεηο πξντφλησλ έηνηκσλ θαη εκηηειψλ  

54.00.72 Φ.Π.Α. εθξνψλ πσιήζεσλ ινηπψλ απνζεκάησλ ηνπ ινγαξηαζκνχ 72 πσιή-

ζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ θαη άρξεζηνπ πιηθνχ 

54.00.73 Φ.Π.Α. εθξνψλ πσιήζεσλ ππεξεζηψλ ινγαξηαζκνχ 73 έζνδα απφ παξνρή 

ππεξεζηψλ  

54.00.78 Φ.Π.Α. εθξνψλ πσιήζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ ινγαξηαζκνχ νκάδαο 1 ηνπ 

Γ.Λ.. 
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54.00.79 Φ.Π.Α. εθξνψλ ινηπψλ εζφδσλ ζηνλ νπνίν θαηαρσξείηαη ν Φ.Π.Α. εθξνψλ 

πνπ αλαινγεί: α) ζηηο επηρνξεγήζεηο θαη ζηα δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ, β) ζηα έζνδα 

παξεπφκελσλ αζρνιηψλ, γ) ζηα έζνδα θεθαιαίσλ, δ) ζηελ ηδηνπαξαγσγή παγίσλ θαη 

ζηα ηεθκαξηά έζνδα απφ ηδηφρξεζε απνζεκάησλ ησλ ινγαξηαζκψλ 74 75 76 θαη 78 

ηνπ Γ.Λ.. 

Οη ππνινγαξηαζκνί ηνπ θφξνπ ησλ εθξνψλ ρξεψλνληαη κε ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί 

ζηηο επηζηξνθέο πσιήζεσλ θαη ζηηο εθπηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο πειάηεο.  

ην ηέινο θάζε κήλα, ηα πηζησηηθά ππφινηπα κεηαθέξνληαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγα-

ξηαζκνχ 54.00.99 Φ.Π.Α. Απφδνζε – Δθθαζάξηζε γηα λα ζπζρεηηζζνχλ κε ην θφξν 

ησλ εηζξνψλ θαη λα πξνθχςεη έηζη ην ηειηθφ πνζφ ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ πνπ ν-

θείιεηαη ζην Γεκφζην αλ ν ππνινγαξηαζκφο παξνπζηάζεη πηζησηηθφ ππφινηπν. 

Αλ ν ππνινγαξηαζκφο παξνπζηάδεη ρξεσζηηθφ ππφινηπν ην πνζφ κεηαθέξεηαη γηα 

ζπκςεθηζκφ ζηελ επφκελε θνξνινγηθήο πεξηφδνπ.  

Σξίηε νκάδα: ππνινγαξηαζκνί νθεηιφκελνπ θφξνπ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ 

 Γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ ππάξρεη ππνρξέσζε απφδνζεο ηνπ θφξνπ, 

ηαπηφρξνλα φκσο παξέρεηαη θαη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε λα εθπέζεη ην ίδην πνζφ 

θφξνπ κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαβάιιεηαη πξαγκαηηθά ζην δεκφζην. Παξά ην γεγν-

λφο απηφ, νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνινγίζνπλ θαη λα εκθαλίζνπλ ην θφξν 

ζηα βηβιία ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαπηχζζνληαη νη πην θάησ ππνινγαξηαζκνί: 

54.00.80 Φ.Π.Α. ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ εκπνξεπκάησλ νθεηιφκελνο   

54.00.84 Φ.Π.Α. ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ πξψησλ θαη βνεζήηηθψλ πιψλ νθεηιφ-

κελνο      

54.00.85 Φ.Π.Α. ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ ινηπψλ αγνξψλ νθεηιφκελνο  

54.00.88 Φ.Π.Α. ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ νθεηιφκελνο   

54.00.89 Φ.Π.Α. ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ εμφδσλ – δαπαλψλ νθεηιφκελνο  

Η θίλεζε ησλ ππνινγαξηαζκψλ 54.00.80/84/85/88/89 γίλεηαη σο εμήο: 

Λεηηνπξγνχλ θαηά δεχγε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγαξηαζκνχο 

54.00/20/24/25/28/29 θαη απεηθνλίνδνπλ ηνλ Φ.Π.Α. ησλ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζε-

σλ θαη ιήςεσλ ππεξεζηψλ. Αξρίδνπλ πηζηνχκελνη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ-

δνθνηλνηηθήο απφθηεζεο κε ρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θαηά πεξίπησζε ππνινγαξηα-

ζκνχ 54.00/20/24/25/28/29. 
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Σν πηζησηηθφ ηνπο ππφινηπν ζην ηέινο ηνπ κήλα κεηαθέξεηαη ζηελ πίζησζε ηνπ ππν-

ινγαξηαζκνχ 54.00.99 Φ.Π.Α. απφδνζε – εθθαζάξηζε. 

Παξάδεηγκα ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ 

Έζησ φηη ε θνξνινγεηέα αμία κηαο εηζαγσγήο εκπνξεπκάησλ πνπ έγηλε απφ ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 14/5/14 ήηαλ 20.000,00 επξψ θαη ν ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 

ηνπ εηζαγφκελνπ είδνπο 23%. Γηα ηνλ πιαζκαηηθφ θφξν ησλ 4.600,00 επξψ ζα γίλνπλ 

νη αθφινπζεο εγγξαθέο ζηηο 14/5 θαη 31/5: 

____________________14/5____________________ 

54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΣΔΛΗ                             4.600,00 

54.00 Φ.Π.Α. 

54.00.20 Φ.Π.Α. εηζξνψλ εκπνξεπκάησλ 

      54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ ΣΔΛΗ                                                            4.600,00 

      54.00 Φ.Π.Α. 

      54.00.80 Φ.Π.Α. ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ εκπνξεπκάησλ 

Αλαινγψλ Φ.Π.Α. παξαγγειίαο εκπνξεπκάησλ εμσηεξηθνχ 20.000,00 * 23%  4.600,00  

____________________31/5____________________  

54.00.99 Φ.Π.Α. απφδνζε – εθθαζάξηζε                                    4.600,00  

       54.00.20 Φ.Π.Α. εηζξνψλ εκπνξεπκάησλ                                                                4.600,00 

____________________31/5____________________ 

54.00.80 Φ.Π.Α. ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ εκπνξεπκάησλ  4.600,00  

        54.00.99 Φ.Π.Α. απφδνζε – εθθαζάξηζε                                                                4.600,00 

____________________       ____________________ 

Ο δεπηεξνβάζκηνο ινγαξηαζκφο ηνπ Φ.Π.Α. αλαπηχζζεηαη αθφκα ζηνπο ινγαξηα-

ζκνχο:  

54.00.98 πξνπιεξσκέο θαη πξνθαηαβνιέο Φ.Π.Α. ρξεψλεηαη κε ηα πνζά ηνπ θφξνπ 

πνπ θαηαβάιινληαη ζην δεκφζην κε έθηαθηε πξνζσξηλή δήισζε. Πξνζσξηλή δήισζε 

ππνβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απφθηεζεο αγαζψλ απφ πιεηζηεξηαζκφ, κεηαβίβαζε 



26 
 

απηνθηλήησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο πάγηα θ.ιπ.. εμηζψλεηαη κε ηελ κεηαθνξά 

ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ζηνλ ππνινγαξηαζκφ 54.00.99 

54.00.99 Φ.Π.Α. Απφδνζε – Δθθαζάξηζε ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ (κήλα) ηα ρξεσ-

ζηηθά ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ θφξνπ εηζξνψλ 54.00.20/24/25/28/29, θα-

ζψο θαη ηνπ 54.00.98 κεηαθέξνληαη ζηελ ρξέσζε ππνινγαξηαζκνχ. ηελ πίζησζε 

κεηαθέξνληαη ηα πηζησηηθά ππφινηπα ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ θφξνπ εθξνψλ 

54.00.70/71/72/73/78/79 θαη ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ 

54.00.80//84/85/88/89. 

Αλ, κεηά ηελ κεηαθνξά ησλ πην πάλσ πνζψλ ν ππνινγαξηαζκφο παξνπζηάδεη πηζησ-

ηηθφ ππφινηπν (νθεηιή πξνο ην δεκφζην) θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ (ην ηξίην δε-

θαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα) ζην δεκφζην ρξεψλεηαη, κε πίζησζε ησλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη κεδελίδεηαη. Αλ ην ππφινηπν ηνπ ππνινγαξηαζκνχ είλαη ρξεσζηηθφ ζα 

παξακείλεη ζηνλ ίδην ππνινγαξηαζκφ γηα ζπκςεθηζκφ κε ην θφξν ησλ εθξνψλ ηεο 

επφκελεο πεξηφδνπ. Σν ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο κεηαθέξεηαη ζηνλ ππνινγαξηαζκφ 33.13.90 Φ.Π.Α. ζπκςεθηζηένο ζηελ επφ-

κελε ρξήζε θαη ακέζσο κεηά θαηά ην άλνηγκα ησλ βηβιίσλ γηα ηελ λέα ρξήζε κε α-

ληίζηξνθε εγγξαθή επαλαθέξεηαη ζηνλ 54.00.99. ε κεηαθνξά απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ 

εκθάληζε ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηνπ Φ.Π.Α. σο απαίηεζε θαηά ηνπ δεκνζίνπ.  

Παξάδεηγκα ππνινγαξηαζκνχ θαη ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ Φ.Π.Α. ζε επίπεδν 

ηξηηνβάζκησλ: 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κήλα Μάξηηνπ 2014, ε επηρείξεζε Δκπφξην θαη Δπηζθεπέο 

Ηιεθηξηθψλ Δηδψλ Α.Δ.: 

α. Αγφξαζε ζηηο 4/3/14 κε κεηξεηά 500 θνπδίλεο πξνο 400,00 επξψ ηελ κία ζπλ 

Φ.Π.Α 23%  

β. Πνχιεζε ζηηο 15/3/14 κε πίζησζε ζηνλ πειάηε Γ. Παπαδφπνπιν 400 θνπδίλεο 

πξνο 650,00 επξψ ηε κία ζπλ Φ.Π.Α. 23%. Καηέβαιε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε κε-

ηαθνξηθή εηαηξία 150,00 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. 23% 

γ. Δπηζθεχαζε θνπδίλεο πειαηψλ θαη εηζέπξαμε γηα ακνηβέο ζηηο 28/3/14 3000,00 επ-

ξψ ζπλ Φ.Π.Α. 23%, 

δ. Καηέβαιε ζηηο 25/4/14 ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο πεξηνρήο ηεο ηνλ νθεηιφκελν Φ.Π.Α. 

Αλάπηπμε ηνπ παξαδείγκαηνο  

α.___________________4/3____________________                                                

20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ                                                                200.000,00 
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20.00 Κνπδίλεο                                                   

20.00.01 Αγνξέο εκπνξεπκάησλ εζσηεξηθνχ  

54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                           46.000,00 

54.00 Φ.Π.Α.                                                         

54.00.20 Φ.Π.Α. εηζξνψλ εκπνξεπκάησλ  

        38 ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ                                                                        246.000,00 

        38.00 Σακείν                                                                       

        38.00.00 Σακείν ζε επξψ 

Αγνξά θνπδηλψλ κε κεηξεηά 

β.___________________15/3____________________ 

30 ΠΔΛΑΣΔ                                                                             319.800,00 

30.00 Πειάηεο εζσηεξηθνχ                                       

30.00.03 Γ. Παπαδφπνπινο                                       

        70 ΠΩΛΗΔΙ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ                                                                260.000,00 

        70.00 Πσιήζεηο εζσηεξηθνχ                                                

        70.00.00 Πσιήζεηο θνπδηλψλ  

         54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                                                  59.800,00 

         54.00 Φ.Π.Α.  

         54.00.70 Φ.Π.Α. Δθξνψλ πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ                                           

Πσιήζεηο θνπδηλψλ κε πίζησζε  

____________________       ____________________ 

64 ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ                                                                      150,00 

64.00 Έμνδα κεηαθνξψλ                                                

64.00.03 Έμνδα κεηαθνξάο πιηθψλ αγαζψλ  

  κε κεηαθνξηθά κέζα ηξίησλ 
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54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                                   34,50 

54.00 Φ.Π.Α.                                                                  

54.00.29 Φ.Π.Α. Δηζξνψλ εμφδσλ - δαπαλψλ 

       38 ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ                                                                                184,50 

       38.00 Σακείν                                                                             

       38.00.00 Σακείν ζε επξψ  

Πιεξσκή κεηαθνξηθήο  

γ.___________________30/3____________________ 

38 ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ                                                    3.690,00 

38.00 Σακείν                                                                 

38.00.00 Σακείν ζε επξψ 

       73 ΠΩΛΗΔΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ                                                                                 3.000,00 

       73.00 Πσιήζεηο ππεξεζηψλ                                                        

       73.00.00 Έζνδα απφ επηζθεπή θνπδηλψλ 

       54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                                                           690,00  

       54.00 Φ.Π.Α.                                                                                

       54.00.73 Φ.Π.Α. Δθξνψλ πσιήζεσλ ππεξεζηψλ  

Ακνηβή απφ επηζθεπή θνπδηλψλ    

δ.___________________25/4____________________ 

54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                            46.034,50 

54.00 Φ.Π.Α.                                                               

54.00.99 Απφδνζε – Δθθαζάξηζε Φ.Π.Α. 

       54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                                                      46.034,50 

       54.00 Φ.Π.Α.                                                                                      

       54.00.20 Φ.Π.Α. Δηζξνψλ – αγνξψλ εκπνξεπκάησλ  
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       54.00.29 Φ.Π.Α. Δηζξνψλ εμφδσλ – δαπαλψλ    

Μεηαθνξά ζηνλ 54.00.99 

ε.___________________       ____________________ 

54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                            60.490,00 

54.00 Φ.Π.Α.                                                            

54.00.70 Φ.Π.Α. Δθξνψλ πσιήζεσλ  

εκπνξεπκάησλ    

54.00.73 Φ.Π.Α. Δθξνψλ πσιήζεσλ  

ππεξεζηψλ   

       54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                                                      60.490,00              

       54.00 Φ.Π.Α.                                                                               

       54.00.99 Απφδνζε – Δθθαζάξηζε Φ.Π.Α. 

 Μεηαθνξά ζηνλ 54.00.99 

ζη.___________________       ____________________ 

54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                            14.455,50 

54.00 Φ.Π.Α.                                                   

54.00.99 Απφδνζε – Δθθαζάξηζε Φ.Π.Α. 

       38 ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ                                                                           14.455,50 

       38.00 Σακείν                                                                               

       38.00.00 Σακείν ζε επξψ                                                             

Απφδνζε θφξνπ ζην Γεκφζην  

____________________       ____________________ 

ε πεξίπησζε πνπ ην ππφινηπν 14.455,50 ηνπ ινγαξηαζκνχ 54.00.99 ήηαλ ρξεσζηηθφ, 

ζα έπξεπε λα γίλεη ε εμήο εγγξαθή: 

 



30 
 

____________________30/3____________________ 

33 ΥΡΔΩΣΔ ΓΙΑΦΟΡΟΙ                                                         14.455,50 

33.13 Διιεληθφ Γεκφζην – πξνθαηαβιεκέλνη θαη παξαθξαηεκέλνη θφξνη                                             

33.13.90 Φ.Π.Α. ζπκςεθηζηένο ζηελ επφκελε ρξήζε 

       54 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ – ΣΔΛΗ                                                      14.455,50 

       54.00 Φ.Π.Α.                                                                                   

       54.00.99 Φ.Π.Α. Απφδνζε – Δθθαζάξηζε Φ.Π.Α. 

Μεηαθνξά Φ.Π.Α. ζηνλ επφκελν κήλα 

____________________       ____________________ 

Η αλάπηπμε ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ Φ.Π.Α. ζε ηξίην βαζκφ παξνπζηάδεη ζνβαξά 

κεηνλεθηήκαηα έλαληη ηεο αλάπηπμεο ζε ηέηαξην βαζκφ
8
. Απφ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο 

ησλ ηεηαξηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Φ.Π.Α. πξνθχπηνπλ ηα πην θάησ απαξαίηεηα 

ζηνηρεία θαη κεγέζε ηφζν ηνπ θφξνπ εηζξνψλ φζν θαη ηνπ θφξνπ ησλ εθξνψλ. 

Πξνθχπηεη ν θφξνο θαηά θαηεγνξία θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ κε επηκέξνπο δηάθξηζε 

ησλ πξάμεσλ απηψλ αλάινγα κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε 

ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα πξνζψπσλ, φπσο π.ρ. Φ.Π.Α. πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ ζην 

εζσηεξηθφ ή Φ.Π.Α. εηζξνψλ εκπνξεπκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ, απφ ηξίηεο ρψξεο ή 

ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο. 

Σα πνζά ηνπ θφξνπ θαηαρσξνχληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο θαηά 

ζπληειεζηή 6%, 13%, 23% ή κεησκέλν 4%, 9% θαη 16%. Έηζη, ηα πνζά ηνπ θφξνπ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο, είλαη θαη ηα δεηνχκελα ησλ ελδείμεσλ 

ζηελ ζχληαμε ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ. 

                                                           
8
 Φιψξνο Α., ινγηζηηθή θαη πξαθηηθή αληηκεηψπηζε Φ.Π.Α., ζει 131-146 
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3 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

3.1 Μνξθέο ηνπ θόξνπ 

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο Φ.Π.Α. είλαη θφξνο δαπάλεο, γηα ηνλ νπνίν θάζε ππν-

θείκελνο ζ’ απηφλ απνδίδεη ζην δεκφζην πνζφ αλάινγν κε ηελ αμία πνπ πξνζζέηεη ζε 

έλα πξντφλ θαη φρη πνζφ αλάινγν κε ηελ αμία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Ο θφξνο απηφο 

ελδέρεηαη λα θαιχπηεη ηελ αμία πνπ πξνζηίζεηαη απφ φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ζπ-

ληειεζηέο ή λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε πξνζηηζέκελε αμία απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο. Ο Φ.Π.Α. θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο δαπάλεο ζηελ νηθνλν-

κία, ζπλήζσο φκσο πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο κφλν κνξθέο θπξίσο ζηελ θαηαλαισηη-

θή δαπάλε. Σέινο ν Φ.Π.Α. ελδέρεηαη λα απνηειεί έλα γεληθφ θφξν ζπλνιηθήο δαπά-

λεο θαιχπηνληαο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζε φια ηα πξντφληα ηεο νηθνλνκίαο ή λα α-

πνηειεί εηδηθφ θφξν δαπάλεο θαη λα επηβάιιεηαη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία νξηζκέλσλ 

κφλν πξντφλησλ. 

Αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ δαπαλψλ πνπ θαιχπηεη ν Φ.Π.Α., δηαθξίλνπκε δηάθνξεο 

κνξθέο ηνπ
9
. Οη θπξηφηεξεο είλαη νη επφκελεο:  

Α) θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηαλαισηηθήο κνξθήο  

Ο Φ.Π.Α. θαηαλαισηηθήο κνξθήο θαιχπηεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία κφλν ζηα θαηαλα-

ισηηθά αγαζά θαη δελ επηβαξχλεη θακία κνξθή δαπάλεο ζηελ νηθνλνκία. Απφ άπνςεο 

επηδξάζεσλ ζηελ νηθνλνκία, ηζνδπλακεί κε έλα γεληθφ θφξν θαηαλάισζεο πνπ επη-

βάιιεηαη ζην ζηάδην ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο κε ηνπο νπνί-

νπο επηβάιιεηαη θαη ν Φ.Π.Α.. 

Β) θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο εηζνδεκαηηθήο κνξθήο:  

Ο Φ.Π.Α. εηζνδεκαηηθήο κνξθήο θαιχπηεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαπάλεο, πνπ δεκη-

νπξγνχλ εζληθφ εηζφδεκα Καιχπηεη δειαδή πέξαλ απφ ηελ δαπάλε γηα θαηαλάισζε 

θαη ηηο δαπάλεο ησλ ηδησηψλ γηα επελδχζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηηο δαπάλεο ηνπ δεκν-

ζίνπ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. ην εζληθφ εηζφδεκα δελ ππνινγίδνληαη νη απνζβέζεηο, 

νη νπνίεο αθαηξνχληαη απφ ηηο δαπάλεο γηα επελδχζεηο, ψζηε ζην θφξν λα ππνβάιιε-

ηαη κφλν ε θαζαξή αμία ησλ επελδχζεσλ. Δπνκέλσο ν Φ.Π.Α. εηζνδεκαηηθήο κνξθή 

είλαη ηζνδχλακνο, απφ ηελ άπνςε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ζηελ νηθνλνκία, κε έλα θφξν 

εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη κε ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο, κε ηνπο νπνίνπο επηβάιιε-

ηαη θαη ν Φ.Π.Α. ηεο κνξθήο απηήο. 

Γ) θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο κνξθήο αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο  

                                                           
9
 Γεσξγαθφπνπινο Θ., Δηζαγσγή ζηελ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, ζει387-388 



32 
 

O Φ.Π.Α. ηεο κνξθήο αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαιχπηεη φιεο ηηο κνξθέο 

δαπάλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξν-

τφληνο. Γειαδή ζην θφξν ηεο κνξθήο απηήο, ππνβάιιεηαη φρη κφλν ε θαζαξή αμία 

ησλ επελδχζεσλ, αιιά ε ζπλνιηθή πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο απνζβέζεηο. Η κνξθή 

απηή Φ.Π.Α. είλαη ηζνδχλακε κε έλα θφξν πνπ επηβάιιεηαη ζε φια ηα πξντφληα ζην 

ζηάδην ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο, πνπ επηβάιιεηαη θαη ν 

Φ.Π.Α.. 

Γ) θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο κνξθήο εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία 

Ο Φ.Π.Α. κνξθήο εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία θαιχπηεη κφλν ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

απφ ηνλ ζπληειεζηή εξγαζία θαη εμαηξεί ηελ πξνζηηζέκελε αμία απφ ηνπο άιινπο ζπ-

ληειεζηέο παξαγσγήο  

Απφ ηηο πην πάλσ κνξθέο ηνπ Φ.Π.Α. ε πην ζπλεζηζκέλε ζηελ πξάμε είλαη ε θαηαλα-

ισηηθή κνξθή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηελ νπνία θαη εμεηάδνπκε, θαζψο φιεο νη 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ε Διιάδα πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην Φ.Π.Α., πεξηνξίδνληαη ζηελ 

επηβνιή θπξίσο ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, ελψ δελ  θνξνινγνχλ ηηο ηδησηηθέο ε-

πελδχζεηο, ν θφξνο φκσο θαιχπηεη θαη ηηο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ γηα αγαζά θαη ππε-

ξεζίεο απφ ηξίηνπο, φρη φκσο θαη γηα ππεξεζίεο πνπ παξάγεη θαη παξέρεη ην ίδην.                 

3.2 Πιενλεθηήκαηα ηνπ θόξνπ  

Ο Φ.Π.Α. παξνπζηάδεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, ζε ζχ-

γθξηζε κε ηνπο άιινπο θφξνπο δαπάλεο
10

. Σν ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνβάιινληαη απφ ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ είλαη: 

α) Ο Φ.Π.Α, ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά φζν θαη ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο είλαη νπδέ-

ηεξνο θφξνο. ηελ εγρψξηα αγνξά ζε αληίζεζε κε ηνπο ζσξεπηηθνχο θφξνπο δαπάλεο, 

εθεί φπνπ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ ζσξεπηηθή θνξνιφγεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζπγθεληξψλνληαη θαηαθφξπθα, ν θφξνο είλαη νπδέηεξνο κε ηελ έλλνηα 

φηη δελ παξεκβαίλεη ζηελ θαηαθφξπθε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο. Γελ ππάξρεη επνκέ-

λσο ιφγνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπγθεληξψλνληαη θαηαθφξπθα, εθφζνλ ν θφξνο π-

πνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζε θάζε ζηάδην, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξί-

ζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαδίσλ απφ ηα νπνία πεξλνχλ ηα πξντφληα ηνπο, γηαηί ε πξν-

ζηηζέκελε αμία θνξνινγείηαη κφλν κία θνξά. Δπηπιένλ νη επηρεηξήζεηο δελ ρξεηάδεηαη 

λα κεηαηνπίζνπλ δξαζηεξηφηεηεο απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν, αλ ν Φ.Π.Α. θαιχπηεη 

φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πξάγκα πνπ ζα επεξέαδε ηελ νπδεηεξφ-

ηεηα ηνπ θφξνπ ζηελ θαηαθφξπθε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο. 
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 Γεωργακόπουλοσ Θ., Ειςαγωγή ςτην Δημόςια Οικονομική, ςελ392-396 
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ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, αλαθνξηθά κε ηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ Φ.Π.Α., παξαηεξνχκε 

φηη ν θφξνο απηφο επηβαξχλεη ηα εηζαγφκελα θαη ηα εγρψξηα πξντφληα κε ηνλ ίδην ζπ-

ληειεζηή θαη, επηπιένλ, επηηξέπεη ηελ πιήξε απαιιαγή ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δε δηαθνξνπνηεί ηελ επηβάξπλζε αλάκεζα ζηελ εγρψξηα παξα-

γσγή θαη ζηηο εηζαγσγέο νχηε αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο κηαο ρψξαο θαη ζηελ επηηφπηα 

παξαγσγή ζην εμσηεξηθφ. Δμηζψλεηαη έηζη ε θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο πνπ επηβάι-

ιεηαη ζηηο εηζαγσγέο θαη ηελ εγρψξηα παξαγσγή, γηαηί επηβαξχλεη κφλν ηελ πξνζηη-

ζέκελε αμία ζε θάζε ζηάδην θαη δελ επηβάιιεηαη ζηελ ζπλνιηθή αμία, φπσο ζπκβαίλεη 

κε ηνπο ζσξεπηηθνχο θφξνπο δαπάλεο. Σν απνηέιεζκα είλαη, ε ζπλνιηθή θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ελφο πξντφληνο λα είλαη αλάινγε κε ηνλ νλνκαζηηθφ ζπληειεζηή ηνπ θφ-

ξνπ θαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαδίσλ απφ ηα νπνία πεξλάεη, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο ζσξεπηηθνχο θφξνπο δαπάλεο. Ο Φ.Π.Α. επηπιένλ επηηξέπεη θαη ηελ πιήξε 

απαιιαγή ησλ εμαγσγψλ ζε αληίζεζε κε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

ζσξεπηηθνχο θφξνπο δαπάλεο.     

β) Ο Φ.Π.Α. νδεγεί ζε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε πην-

ζέηεζε ηνπ θφξνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εμαγσγψλ θαη αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ηνπο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ επηηξέπεη πιήξε απαιιαγή ησλ εμαγσγψλ, ελψ νη 

ζσξεπηηθνί θφξνη ζπλήζσο επηβαξχλνπλ, ηνπιάρηζηνλ κεξηθά, θαη ηηο εμαγσγέο. Α-

θφκε ε πηνζέηεζε ηνπ Φ.Π.Α. ζα νδεγήζεη ζε  αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζαγφκελσλ 

θαη κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπο, εθφζνλ ν Φ.Π.Α. επηβαξχλεη ηα εηζαγφκελα θαη ηα εγρψ-

ξηα πξντφληα κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο ζσξεπηη-

θνχο θφξνπο δαπάλεο θαζψο επηβαξχλνπλ πεξηζζφηεξν ηα εγρψξηα πξντφληα. 

Σν επηρείξεκα απηφ φκσο είλαη παξαπιαλεηηθφ, αθνχ ν Φ.Π.Α. είλαη νπδέηεξνο ηφζν 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εηζαγσγψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εμαγσγψλ. Η επηβνιή 

ηνπ επνκέλσο δελ επεξεάδεη νχηε ηηο εμαγσγέο νχηε ηηο εηζαγσγέο θαη θαηά ζπλέπεηα 

αθήλεη ακεηάβιεην ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Δπίζεο ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εμαγσ-

γψλ κπνξεί λα επηθέξεη αχμεζε ηνπ φγθνπ, φρη φκσο θαη ηεο αμίαο ηνπο, ψζηε λα βει-

ηησζεί ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, εθηφο θαη αλ ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ησλ εμαγσγψλ 

είλαη πνιχ πςειή. 

γ) Ο Φ.Π.Α. επηηξέπεη ηελ πιήξε απαιιαγή ησλ επελδχζεσλ , πξάγκα πνπ πνιχ δχ-

ζθνιν λα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ησλ άιισλ κνξθψλ θφξσλ δαπάλεο. Η απαιιαγή 

ησλ επελδχζεσλ επλνεί ην ζρεκαηηζκφ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ θαη επηηαρχλεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, επηπιένλ ε απαιιαγή ησλ επελδχζεσλ είλαη απα-

ξαίηεηε γηαηί κφλν ηφηε ν Φ.Π.Α. είλαη νπδέηεξνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο απ-

ηφο επηβαξχλεη θαη ηηο επελδχζεηο, ηφηε ηα ηειηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ ρψ-

ξα επηβαξχλνληαη κε ηνλ Φ.Π.Α. άκεζα θαη έκκεζα, δειαδή κε ηνλ θφξν πνπ έρεη ελ-

ζσκαησζεί ζηηο επελδχζεηο θαη κεηαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα ζην ηειηθφ πξντφλ απφ ηηο 

απνζβέζεηο. Αιιά ηφηε δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε πνηα είλαη ε έκκεζε επηβάξπλζε 

ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ, ψζηε λα ηελ επηζηξέςνπκε θαηά ηελ εμαγσγή θαη λα  επη-

βαξχλνπκε αλάινγα θαη ηα εηζαγφκελα πξντφληα, θαηά ζπλέπεηα ν θφξνο παχεη λα 

είλαη νπδέηεξνο.       
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δ) Σέινο ν Φ.Π.Α. πιενλεθηεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγή, ζε ζρεηηθά κε ηνπο 

άιινπο έκκεζνπο θφξνπο δαπάλεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε κέζνδνο 

πίζησζεο ηνπ θφξνπ επηηξέπεη απηφκαην έιεγρν, ην πνζφ ηνπο θφξνπο πνπ θαηαβάι-

ιεη ν πσιεηήο ελφο πξντφληνο ην αθαηξεί ν αγνξαζηήο απφ ην πνζφ θφξνπ πνπ νθεί-

ιεη, γη’ απηφ ν αγνξαζηήο έρεη ζπκθέξνλ λα δεηήζεη απφ ηνλ πσιεηή ηελ έθδνζε ηη-

κνινγίνπ, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε είλαη ζπγθξηηηθά κη-

θξφηεξε αθνχ ν θφξνο απηφο επηβάιιεηαη κφλν ζηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη φρη ζηελ 

ζπλνιηθή αμία ηεο πψιεζεο κεηψλνληαο ηα νθέιε ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ θνξνδηα-

θπγή. 

3.3 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ θόξνπ 

Σα ζπνπδαηφηεξα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ελαληίσλ ηεο επηβν-

ιήο ηνπ Φ.Π.Α. είλαη ηα επφκελα: 

α) Η πνιππινθφηεηα ηνπ Φ.Π.Α. ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θφξνπο δαπάλεο. Η θχζε 

ηνπ θφξνπ θαη ε επξχηεηα ηεο βάζεο πάλσ ζηελ νπνία επηβάιιεηαη, δεκηνπξγεί ζν-

βαξέο δπζθνιίεο  ζηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ. Ο θφξνο απ-

ηφο πνιιέο θφξεο δεκηνπξγεί πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαζψο ππάξρνπλ 

επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο αθφκα θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ δηαδηθαζία ππνιν-

γηζκνχ ηνπ θφξνπ. 

Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαιχπηεη ν Φ.Π.Α. ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

κνξθέο έκκεζσλ θφξσλ, θαη φηη νξηζκέλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππνβάιινληαη 

ζην θφξν είλαη κηθξέο θαη πζηεξνχλ ζε ινγηζηηθή νξγάλσζε απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

ιφγνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμε ηνπ θφξνπ. Σα δηαδηθαζηηθά 

απηά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ κεγαιχηεξα φζν κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν αξηζ-

κφο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

β) Ο Φ.Π.Α. αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, φηαλ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ε-

μαηξνχληαη απφ ην θφξν. Σέηνηεο εμαηξέζεηο επηβάιινληαη, ψζηε λα απινπνηείηε ε δη-

αδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ, είηε γηα νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

ιφγνπο είηε γηα  ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνξνινγνχκελσλ επηρεηξήζεσλ. ε πνιιέο πεξη-

πηψζεηο φκσο, ε εμαίξεζε κηαο επηρείξεζεο απφ ην Φ.Π.Α. δεκηνπξγεί ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα θαη κπνξεί λα απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο εμαηξνχκελεο επηρείξεζεο. 

γ) Σέινο o Φ.Π.Α. αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε νξηζκέλεο επηρεη-

ξήζεηο ή θαη νιφθιεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηηο κηθξέο επη-

ρεηξήζεηο ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπο αιιά θαη ηνπ κηθξνχ θχ-

θινπ εξγαζηψλ, ε εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κε απν-

ηέιεζκα, πνιιέο θνξέο ηα έζνδα λα κελ θαιχπηνπλ νχηε θαλ ην δεκνζηνλνκηθφ θφ-

ζηνο ηνπ θφξνπ. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο κε ηηο πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαλη-

θνχ εκπνξίνπ. Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη επίζεο ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγία ηνπ 
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γεσξγηθνχ ηνκέα, θαη εδψ ιφγν ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο ινγηζηηθήο 

νξγάλσζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σέινο ζνβαξφ πξφβιεκα αληηκεησπίδεη ε εθαξκν-

γή ηνπ θφξνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

θαη αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικα-

ηηψλ.   

3.4 Ο Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δ.Δ.  

Ο Φ.Π.Α. εθαξκφδεηαη, κε ζρεηηθά εληαίνπο θαλφλεο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ζρεηηθέο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο, ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλάκεζα ησλ νπνίσλ 

βξίζθεηαη θαη ε ρψξα καο. Ο θφξνο θαιχπηεη ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο π-

πεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζψλ, δειαδή 

ηηο αγνξέο αγαζψλ απφ άιιν θξάηνο – κέινο, θαζψο θαη ηηο εηζαγσγέο αγαζψλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο. Ο θφξνο δελ θαιχπηεη φκσο ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο, ηηο πσιή-

ζεηο δειαδή ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ., θαζψο επίζεο θαη ηηο εμαγσγέο ζε ηξί-

ηεο ρψξεο.  

Η επηβνιή ηνπ θφξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ηηκνινγίνπ φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ αμία πψιεζεο ηνπ αγαζνχ ή παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, φ-

ισλ ησλ άιισλ εμφδσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην ηηκνιφγην, θαζψο θαη θάζε άιινπ θφ-

ξνπ ή ηέινπο πνπ επηβαξχλεη ην πξντφλ. Η θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελληέηαη θαη ν 

θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο θαηά ην ρξφλν πνπ εθδίδεηαη ην ηηκνιφγην ή άιιν ζηνηρείν 

πνπ επέρεη ζέζε ηηκνινγίνπ. Απφ ην θφξν πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο θαη 

απαιιαγέο πνπ είλαη θνηλέο γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ..  

Παξφιν πνπ ν Φ.Π.Α. επηβάιιεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζε θάζε θξάηνο – κέινο λα θαζνξίζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζπληειεζηέο. ε θάζε ρψξα η-

ζρχεη έλαο βαζηθφο ζπληειεζηήο, πνπ εθαξκφδεηαη ζε φια ή ζηα πεξηζζφηεξα αγαζά 

θαη ππεξεζίεο, θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη κεησκέλνη ζπληειεζηέο, 

ρακειφηεξνη δειαδή ζπληειεζηέο νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ. Γπλαηή, ζε νξηζκέλεο ρψξεο, είλαη ε εθαξκνγή κεδεληθψλ ή εμαηξε-

ηηθά κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ζε νξηζκέλεο πσιήζεηο. χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο 

Δ.Δ. ε ειεπζεξία πεξηνξίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηψλ φπνπ: ν θαλνληθφο ζπ-

ληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ηνπ 15%, ρσξίο λα ππάξρεη αλψηαην φξην, 

ελψ ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ηνπ 5%, κε ηελ χπαξμε 

ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.1 ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά-

κεζα ζηνπο ζπληειεζηέο ησλ θφξσλ απηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη 

νη ππεξεζίεο ηεο Κνηλφηεηαο πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο δηαθνξέο απηέο. Παξα-

ηεξνχληαη ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ δχν ζπληειεζηέο θαη άιιεο ρξεζηκνπνηνχλ ηξείο ή 

θαη πεξηζζφηεξνπο ζπληειεζηέο. 
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                                                         Πίλαθαο 3.1 
Οη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο ρώξεο ηηο Δ.Δ 

 

Υψξα Μεησκέλνο  ζπλ/ζηήο Βαζηθφο  ζπλ/ζηήο Μεδεληθφο ζπλ/ζηήο 

Απζηξία 10% 12% 20% Όρη  

Βέιγην 6%  12% 21% Ναη 

Βνπιγαξία 9% 20% Όρη 

Γαιιία 2,1% 5,5% 10% 20% Όρη  

Γεξκαλία 7% 19% Όρη  

Γαλία - 25% Ναη  

Διιάδα 6% 13% 23% Όρη  

Δζζνλία 9% 20% Όρη  

Ηλ. Βαζίιεην 5% 20% Ναη  

Ιξιαλδία 4,8% 9% 13,5% 23% Ναη  

Ιηαιία 4% 10%  22% Ναη  

Ιζπαλία  4% 10% 21% Όρη  

Κξναηία 5% 13% 25% Όρη  

Κχπξνο 5% 9% 19% Όρη  

Λεηηνλία 12% 21% Όρη  

Ληζνπαλία 5% 9% 21% Όρη  

Λνπμεκβνχξγν 3% 8% 14% 17% Όρη  

Μάιηα 5% 7% 18% Ναη  

Οπγγαξία 5% 18% 27% Όρη  

Οιιαλδία 6% 21% Όρη  

Πνισλία 5% 8% 23% Όρη  

Πνξηνγαιία 6% 13% 23% Όρη  

Ρνπκαλία 5% 9% 24% Όρη  

ινβαθία 10% 20% Όρη  

ινβελία 9,5% 22% Όρη  

νπεδία 6% 12% 25% Ναη  

Σζερία 10% 15% 21% Όρη  

Φηλιαλδία 10% 14% 24% Ναη  

 

 

Η Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 7ε ζέζε ηνλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ηνπο πςειφηεξνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. καδί κε ηελ Ιξιαλδία, ηελ Πνισλία 

θαη ηελ Πνξηνγαιία κε 23%,είλαη ν 4νο κεγαιχηεξνο, ηελ ψξα πνπ ν κέζνο φξνο ηνπ 

βαζηθνχ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζηελ Δ.Δ. είλαη 21,6% Γηάγξακκα 3.1. ηνλ κεησκέλν 

ζπληειεζηή ε ρψξα καο θαηέρεη ηελ 5ε  πςειφηεξε ζέζε καδί κε ηελ Κξναηία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία κε 13%, επίζεο 4νο κεγαιχηεξνο. 
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3.5 Η απνδνηηθόηεηα είζπξαμεο ηνπ Φ.Π.Α.   

Σα έζνδα ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, αληηζηνη-

ρνχλ ζην 7,1% ηνπ Α.Δ.Π. γηα ην 2014, ελψ ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ θφξνπο θηάλνπλ 

ην 39% ηνπ Α.Δ.Π.. Ο Φ.Π.Α. απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή θνξνινγηθψλ εζφ-

δσλ κεηά ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηελ Διιάδα θαη αληηζηνηρεί ζην 18,1% ηνπ ζπ-

λφινπ ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηα 

ην 2013 ε απψιεηα ησλ εζφδσλ απφ ηνλ Φ.Π.Α., ε νπνία νθείιεηαη είηε ζηε κε ζπκ-

κφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο είηε ζηελ αδπλακίαο ζπιινγήο, άγγημαλ ηα 167 δηο επξψ, 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15,2% ησλ ζπλνιηθά αλακελφκελσλ εζφδσλ απφ ηνλ 

Φ.Π.Α. γηα ηελ Δ.Δ.-26
11

. Δπνκέλσο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

είζπξαμεο ηνπ Φ.Π.Α. ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο λα απμήζεη ηα θξαηηθά έζνδα 

θαη ζην λα μεπεξάζεη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε.  

Μία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο είζπξαμεο 

ηνπ Φ.Π.Α. είλαη απηή ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ Γείθηε Δζφδσλ Φ.Π.Α. VAT Revenue 

Ratio – VRR
12

. Ο ζθνπφο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ VRR είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κέηξνπ 

ζχγθξηζεο ηεο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη κία ρψξα λα εμαζθαιίζεη κία απνηειεζκαηηθή 

θνξνινγηθή βάζε γηα ηνλ Φ.Π.Α.. Οξίδεηαη σο ν ιφγνο κεηαμχ ησλ πξαγκαηνπνηεζέ-

λησλ εζφδσλ απφ Φ.Π.Α. πξνο ηα δπλεηηθά έζνδα απφ Φ.Π.Α., αλ εθαξκνδφηαλ ν 

βαζηθφο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. ζε κία πηζαλή θνξνινγηθή βάζε.  

                                                           
11

 Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Κξναηία θαη ε Κχπξνο 
12

  OECD., Consumption Tax Trends 2014, ζει93-94 
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Βαζηθόο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. γηα ηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. 
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VRR = VR / (B × r) 

φπνπ VR είλαη ηα πξαγκαηηθά έζνδα απφ Φ.Π.Α., Β είλαη ε πηζαλή θνξνινγηθή βάζε 

θαη r είλαη ν βαζηθφο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α.. Η δπζθνιία ηνπ ππνινγηζκνχ βξίζθεηαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλήο θνξνινγηθήο βάζεο. Δδψ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηειηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο (φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο Δζληθνχο Λνγα-

ξηαζκνχο) θαη ησλ πξαγκαηηθψλ εζφδσλ απφ Φ.Π.Α.:  

VRR = VR / (FCE – VR) r 

φπνπ FCE (Final Consumption Expenditure) είλαη ε ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ κε θεξ-

δνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ο VRR ζπλδπάδεη ηφζν ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο (policy efficiency) φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζπκ-

κφξθσζεο (compliance efficiency). Αλ κία ρψξα έρεη ρακειφ VRR (θνληά ζην κε-

δέλ), απηφ ζεκαίλεη φηη είηε ε ρψξα εθαξκφδεη κεησκέλνπο ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, είηε ππάξρνπλ πνιιέο εμαηξέζεηο απφ ηνλ βαζηθφ ζπληειεζηή 

Φ.Π.Α., είηε αδπλαηεί λα ζπιιέμεη ηνλ Φ.Π.Α., είηε ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ 

ηξηψλ
13

. 

Πεγή: Ίδηνη ππνινγηζκνί. 

                                                           
13

 θηληδή Γ., Η απνδνηηθφηεηα είζπξαμήο ηνπ Φ.Π.Α., απφ Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκη-

θψλ Δξεπλψλ, ζει 31 
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Γείθηεο εζόδωλ Φ.Π.Α. VRR γηα ηo έηνο 2014 
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Η Κξναηία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ Μ.Ο. ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ κφλν γηα ην έηνο 2014.  

Πεγή: OECD (2014a), ίδηνη ππνινγηζκνί. 

Σν Γηάγξακκα 3.2 παξνπζηάδεη ηνλ VRR γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. γηα ην έηνο 2014. Γηα 

ηελ Διιάδα ν VRR παίξλεη ηηκή 0,37, πνιχ θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο 

Δ.Δ. 0,55. ην Γηάγξακκα 3.3 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ VRR γηα ηελ 

Διιάδα ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ.. 

Μία δηαθνξεηηθή κέζνδνο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Φ.Π.Α., ε νπνία επηθε-

ληξψλεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο ζπιινγήο (compli-

ance efficiency), αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Φ.Π.Α. VAT Gap
14

. Σν 

έιιεηκκα ηνπ Φ.Π.Α. είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά έζνδα απφ ηνλ 

Φ.Π.Α. VAT Collections, φπσο ππνινγίδνληαη απφ ηελ Eurostat θαη ζηα δπλεηηθά έ-

ζνδα απφ ηνλ Φ.Π.Α. VAT Total Tax Liability VTTL, φπσο ππνινγίδνληαη κε βάζε 

ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο θαη ηελ ηζρχνπζα δνκή ησλ ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. θαη 

ζπλήζσο εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ησλ δπλεηηθψλ εζφδσλ VTTL. Σν έιιεηκκα ηνπ 

Φ.Π.Α. νθείιεηαη θπξίσο ζηε θνξνδηαθπγή αιιά θαη ζε πησρεχζεηο, θαζπζηεξεκέλεο 

πιεξσκέο θαη θνξναπνθπγή
15

. 

ην Γηάγξακκα 3.4 παξνπζηάδεηαη ην έιιεηκκα ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. γηα 

ηα έηε 2012 θαη 2013. Παξαηεξνχκε φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2012 ε Διιάδα είρε έιιεηκκα Φ.Π.Α. 33% θαη ηελ πέκπηε ρεη-

ξφηεξε επίδνζε, ελψ ην 2013 δελ θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη βειηίσζε, παξακέλνληαο 

ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο (ηέηαξηε απφ ην ηέινο) κε έιιεηκκα Φ.Π.Α. 34%. Σν ζχλνιν 

ηνπ ειιείκκαηνο Φ.Π.Α. ηεο Δ.Δ. παξέκεηλε ζην 15% γηα ην 2013. ηελ Διιάδα νη 

απψιεηεο πνπ νθείινληαη ζην έιιεηκκα ηνπ Φ.Π.Α. ππνινγίδεηαη φηη έθηαζαλ ηα 6,49 

                                                           
14

 European Commission, Fact Sheet The VAT Gap: Questions and Answers,  
15

 θηληδή Γ., Η απνδνηηθφηεηα είζπξαμήο ηνπ Φ.Π.Α., απφ Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκη-

θψλ Δξεπλψλ, ζει 31 
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δηο επξψ ην 2013 Πίλαθαο 3.2. Καηά κέζν φξν απφ ην 2009 θαη χζηεξα ε Διιάδα ρά-

λεη 7,4 δηο επξψ ην ρξφλν εμαηηίαο ηεο κε απφδνζεο ηνπ Φ.Π.Α. Γηάγξακκα 3.5. Γίλε-

ηαη, επνκέλσο, εχθνια αληηιεπηφ φηη ε αδπλακία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα ζπιιέ-

μεη ηνλ Φ.Π.Α. επηβαξχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο, θαζψο ην 

έιιεηκκα ηνπ Φ.Π.Α. γηα ην 2013 αληηζηνηρεί ζην 3,6% ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο. Σν 

πξφβιεκα δελ πεξηνξίδεηαη θπζηθά ζηελ Διιάδα θαζψο ην έιιεηκκα Φ.Π.Α. γηα ηελ 

Δ.Δ. ππνινγίδεηαη  ζηα 167 δηο επξψ, φζν θαη ην 2012. 

Πεγή: CASE and CPB (2015).   
Δμαηξνχληαη ε Κχπξνο θαη ε Κξναηία γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξραλ ζηνηρεία ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο CASE and CPB (2015). 

 

                                                     Πίλαθαο 3.2 
Γπλεηηθά έζνδα Φ.Π.Α. VTTL θαη πξαγκαηηθά έζνδα Φ.Π.Α. ζε εθαη. επξώ θαη έιιεηκ-

κα Φ.Π.Α. ζε εθαη. επξώ θαη ωο % VTTL γηα ηελ Διιάδα 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

VTTL 22.453 22.885 24.181 20.595 19.090 

Έζνδα ΦΠΑ 14.876 15.958 15.021 13.712 12.593 

VAT Gap 7.577 6.927 9.160 6.833 6.497 

VAT Gap  
%VTTL 

34 30 38 33 34 

 

  Πεγή: CASE and CPB 2015 
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Πεγή: CASE and CPB 2015  

 

 

3.6 πκπέξαζκα 

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ην ειιεληθφ θξά-

ηνο, αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηα έζνδα γηα ην 2014 απφ ηνλ Φ.Π.Α. αλέξρνληαη 

ζε 12,6 δηο, ην 18,1% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ θφξνπο. χκθσλα φκσο κε ηνλ 

Γείθηε Δζφδσλ Φ.Π.Α. VRR θαη ην Έιιεηκκα Φ.Π.Α. VAT Gap ε απνδνηηθφηεηα 

είζπξαμεο ηνπ παξνπζηάδεη πνιχ ρακειέο ηηκέο θαη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπ-

ηαίεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Με ηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αχμε-

ζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο είζπξαμεο ηνπ θφξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε 

νηθνλνκηθή χθεζε θαη λα επέιζεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζε 

απηή ηελ αχμεζε ζα επηθέξεη ν πεξηνξηζκφο ηεο έθηαζεο ηεο θνξνδηαθπγήο. Οη πα-

ξάγνληαη απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε θνξνδηαθπγή ε είλαη ε ηάζε ησλ θνξνινγνχ-

κελσλ πνιηηψλ γηα θνξνδηαθπγή ιφγν έιιεηςεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ε αδπ-

λακία ηεο θνξνινγνχζαο αξρήο λα ηελ πεξηνξίζεη. H έιιεηςε θνξνινγηθήο ζπλείδε-

ζεο θαη ε δηάζεζε ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ γηα θνξνδηαθπγή εμαξηάηαη απφ ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ, ην χςνπο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο απφ ηελ 

απφδνζε ηνπ θφξνπ, ην χςνο ησλ πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε κε απφδν-

ζεο ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη απφ ηελ εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην θξάηνο 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηφ ζα δαπαλήζεη ηα έζνδα. Σέινο ε ηθαλφηεηα ηεο θνξνινγνχ-

ζαο αξρήο λα αληηκεησπίζεη ηελ ηάζε απηή ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ γηα θνξν-

δηαθπγή εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ νξγάλσζεο ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ θνξνηερληθψλ νξγάλσλ, απφ ηελ δηάξζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηή-

καηνο θαη απφ ηνλ βαζκφ νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ ζε επίπεδν ινγηζηη-

θφ. Δπνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο απαηηείηαη κία καθξνρξφληα δηαδηθαζία, ε νπνία 
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πξνυπνζέηεη κία ζεηξά απφ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θξάηνπο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θξάηνο αληηκεησπίδεη ηνπο θνξνινγνχ-

κελνπο πνιίηεο ηνπ.       
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