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1. Εισαγωγή στον έλεγχο των ενσώµατων ακινητοποιήσε-
ων. 

Τα πάγια κατά τη διάρκεια της χρήσεως µεταβάλλονται είτε θετικά είτε αρνητικά

ως εξής: (βλέπε «Ελεγκτική», Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2010 Πάµισος, σελ, 175 κ.ε.)

Αυξήσεις οριστικές Μειώσεις οριστικές

Αγορά Πώληση 

Ιδιοκατασκευή Κατεδάφιση, καταστροφή 

∆ωρεά από τρίτο ∆ωρεά σε τρίτο 

Εισφορά από τρίτο Εισφορά σε τρίτο

Αυξήσεις κατ’εκτίµηση Μειώσεις κατ’εκτίµηση

Αναπροσαρµογής αξίας Αποµείωση ή υποτίµηση αξίας 

Καταρχήν από το προσάρτηµα λαµβάνουµε τον πίνακα µεταβολών των παγίων η

γραµµογράφηση του οποίου έχει ως εξής:

Επίσης από το προσάρτηµα µπορούµε επίσης να λάβουµε πληροφορίες:

- για την αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως

- τις αποσβέσεις (αλλαγές στους συντελεστές αποσβέσεων, πρόσθετες)

- υποτίµηση παγίων

2. Αγορές και ιδιοκατασκευές παγίων

2.1. Έλεγχος προµηθευτών παγίων 
α) Εάν οι προµηθευτές των παγίων είναι πρόσωπα του άρθρου 10 του Ν.

2190/1920, τότε, για την αξία του αγορασθέντος παγίου, πρέπει να έχει γίνει

εκτίµηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 2190/19201. Η έκθε-
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Έλεγχος Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων

(1) Το άρθρο 10 (παρ. 1) του κωδ. Ν.2190/1920 αναφέρει ότι µέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη νόµιµη
λειτουργία της εταιρείας, καθώς και δύο χρόνια µετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγο-
ρεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού µε τίµηµα
ανώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφόσον πωλητές είναι: 
• Ιδρυτές της ανώνυµης εταιρείας
• Μέτοχοί της εκπροσωπούντες ποσοστό µεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού

κεφαλαίου πχ. η µητρική ανώνυµη εταιρεία
• Μέλη του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας



ση αποτίµησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β.

Εν προκειµένω εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9α του Ν.

2190/1920.

β) Εάν συντρέχουν περιπτώσεις «µαύρου χρήµατος»2.

2.2. Έλεγχος δικαιολογητικών αγοράς παγίων και κυρίως εάν συν-
τρέχουν περιπτώσεις εικονικών και πλαστών τιµολογίων3 π.χ.
α) Έλλειψη στοιχείου διακίνησης 

β) Έλλειψη φορτωτικών εγγράφων

γ) Έλλειψη εξοπλισµού και εξειδικευµένου προσωπικού εκτέλεσης του έργου

δ) Ο τρόπος πληρωµής της αγοράς παγίου (µετρητοίς το Φ.Π.Α. και µε επιταγή

το τίµηµα αγοράς) 

ε) Χρόνοι έκδοσης του στοιχείου(στο τέλος του χρονικού διαστήµατος για την

απόδοση του Φ.Π.Α.)

στ) Η συνάφεια της δραστηριότητας του εκδότη µε το αντικείµενο των εργασιών 

ζ) Προµηθευτές(προµηθευτές οι οποίοι εµφανίζονται για µια και µοναδική φο-

ρά) η)Αποθηκευτικοί χώροι (δεν επαρκούν για την αποθήκευση της ποσότη-

τας που αγοράσθηκε)

θ) Αγορά αγαθών µη συµβατών µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

ι) Τραπεζική δανειοδότηση ή επιχορήγηση της αγοράς η αξία της οποίας συµ-

φωνεί µε το εκδοθέν φορολογικό στοιχείο και στη συνέχεια εκδίδεται πιστω-

τικό τιµολόγιο.

2.3. Έλεγχος ενηµέρωσης µητρώου παγίων και βιβλίων επενδύσεων 

2.4. Έλεγχος ότι οι νέες επενδύσεις υπάγονται σε αναπτυξιακούς νό-
µους 
Οπότε θα πρέπει να ελεγχθεί εάν κατά τη διάθεση των κερδών θα σχηµατισθεί

αφορολόγητο αποθεµατικό αναπτυξιακών νόµων.

2.5. Έλεγχος αξίας κτήσεως, προσθηκών και βελτιώσεων.
α) Αξία κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων (µε εξαίρεση τα ακίνητα) είναι

η τιµολογιακή αξία χωρίς το Φ.Π.Α. πλέον τα ειδικά έξοδα αγοράς (µεταφο-

ράς, ασφάλιστρα, κ.λπ.) πλέον,για τα µηχανήµατα, τα ειδικά έξοδα εγκατά-

στασης των µηχανηµάτων ενώ για τις ιδιοκατασκευές παγίων αξία κτήσεως εί-

ναι η αξία των υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α., πλέον την αξία των εργατικών και
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• Συγγενείς των ανωτέρω µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας συµπεριλαµ-
βανοµένου

• Σύζυγος των ανωτέρω
• Εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, µέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν

λόγω εταιρειών, µέλη των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω
µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ΄ αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένου ή σύζυγοι
των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων.

• Παρένθετα πρόσωπα. Οι άνω διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.1) ισχύουν και στην περίπτωση που
ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που µεταβιβάζεται από κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα, ή
συγγενή τους των πιο πάνω βαθµών, εντός των προηγούµενων δώδεκα µήνών από την υπογρα-
φή του καταστατικού ή την πραγµατοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου.

(2) Παράδειγµα: Η ανώνυµη εταιρεία Α έχει µετόχους τον Α1 και τον Α2. Η ανώνυµη εταιρεία Α πρόκειται
να αγοράσει ένα πάγιο η αξία του οποίου επιχορηγείται βάσει των διατάξεων αναπτυξιακού νόµου. Το

µηχάνηµα κατασκευάζεται στην Αγγλία και έχει τιµή κτήσεως € 20.000. Όµως, η Α θα το αγοράσει

από εταιρεία της Ελβετίας στην οποία µέτοχος είναι ο Α1 αντί € 70.000 και θα επιχορηγηθεί (70.000 Χ

60%=) € 42.000. Η περίπτωση αυτή συνιστά απάτη εις βάρος του ∆ηµοσίου και χαρακτηρίζεται ως
«ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος».

(3) (βλέπε «Ελεγκτική», Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2010 Πάµισος, σελ. 476 κ.ε.).



των λοιπών αναγκαίων εξόδων για την ιδιοκατασκευή. (βλέπε «Ελεγκτική»,Γ.

Αληφαντή, Έκδοση 2010 Πάµισος, σελ. 185 κ.ε.)

β) Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων 4 προσ-

δίδουν µεγαλύτερη αξία στο πάγιο ενώ οι δαπάνες επισκευών και συντηρή-

σεων 5 διατηρούν το πάγιο στην αρχική του µορφή θα πρέπει να ελεγχθεί εάν

οι νέες προσθήκες στα πάγια συνιστούν προσθήκη και βελτίωση. Οι δαπάνες

προσθηκών και βελτιώσεων αποβλέπουν στην επαύξηση ή επέκταση ή συµ-

πλήρωση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, δηλαδή στην επαύξηση εν

γένει των περιουσιακών στοιχείων. Για αυτό οι δαπάνες αυτές δεν αφαιρούν-

ται εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τη διαχειριστική χρήση που

πραγµατοποιήθηκαν, αλλά σε περισσότερες χρήσεις µε τη διενέργεια των

αποσβέσεων.

γ) Από την αξία των ιδιοκατασκευών, προσθηκών και βελτιώσεων θα πρέπει να

παρακρατηθεί φόρος εργολάβων 3% (άρθρο 55, παρ. 1 περ. β, Ν. 2238/

1994).

Αξία κτήσεως των ακινήτων είναι η αναγραφόµενη στο συµβόλαιο αγοράς. Τα

έξοδα κτήσεως παγίων (συµβολαιογραφικά, µεσιτικά, δικηγορικά, φόρος µεταβί-

βασης δεν προσαυξάνουν την αξία κτήσεως των ακινήτων, αλλά καταχωρούνται

στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης και αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά

και ισόποσα το αργότερο σε πέντε χρήσεις. Με το φορολογικό νόµο 4141/2013

(άρθρο 38. Παρ.6) ο συντελεστής απόσβεσης των εξόδων πολυετούς απόσβεσης

καθορίσθηκε σε ποσοστό 10%. Παρατηρούµε ότι ενώ µέχρι την έναρξη ισχύος

των διατάξεων του φορολογικού νόµου 4141/2013 η απόσβεση των εξόδων πο-

λυετούς απόσβεσης αντιµετωπίζετο οµοιόµορφα από το δίκαιο, στη συνέχεια,

µεταξύ Ε.Γ.Λ.Σ. και εµπορικού νόµου αφενός και φορολογικού νόµου αφετέρου

υπάρχει διαφορά ως προς το συντελεστή απόσβεσης. Σηµειώνουµε ότι για τη

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζουµε τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ.

και του εµπορικού νόµου, ενώ για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών

τις διατάξεις του φορολογικού νόµου. 

2.6. ∆ιαχωρισµός αξίας γηπέδου από αξία κτιρίου για τα διαµερίσµα-
τα, γραφεία και καταστήµατα

2.7. Εξόφληση τιµολογίων αγοράς 
Εξόφληση των τιµολογίων αγοράς είτε µέσω επιχειρηµατικών λογαριασµών είτε

µε δίγραµµες επιταγές 
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(4) Προσθήκη µηχανήµατος, τεχνικής εγκατάστασης και µηχανολογικού εξοπλισµού είναι κάθε προ-
σθήκη ή εργασία που γίνεται σε αυτά και αυξάνει το µέγεθός τους ή της ωφελιµότητα τους, µε τη χρη-
σιµοποίηση κατά κανόνα δοµικών υλών. 
Προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε µόνιµη αύξηση
του όγκου τους, του µεγέθους τους και κατά κανόνα την παραγωγική δυναµικότητά τους.
Βελτίωση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε µεταβολή που γίνεται σε αυτό από
τεχνολογική επέµβαση και που έχει ως αποτέλεσµα:
- είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιµης ζωής τους ή της παραγωγικότητάς τους 
- είτε τη µείωση του κόστους λειτουργίας 
- είτε τη βελτίωση των συνθηκών χρησιµοποιήσεως τους.

(5) Συντήρηση ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέµβαση που γίνεται
σε αυτό, µε σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο δυνατόν µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα. 
Επισκευή ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση µερών
αυτού που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, µε σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής τους
ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας των στο επίπεδο που ήταν πριν την καταστροφή ή τη βλάβη.



3. Πώληση παγίων

3.1. Έλεγχος αγοραστών παγίων:
α) Εάν οι αγοραστές παγίων είναι µέλη διοικήσεως και διευθυντές της ανώ-

νυµης εταιρείας πρέπει να ελεγχθεί εάν υπάρχει ωφέλεια σε χρήµα ή σε είδος

«άνευ νοµίµου ή συµβατικής υποχρέωσης» οπότε αυτή µετά την ισχύ των

διατάξεων του Ν.4110/2013 θα πρέπει να φορολογηθεί µε συντελεστή

40%.(άρθρο 25, παρ.5, Ν.2238/1994, βλέπε «∆ιανεµόµενα Κέρδη Α.Ε.και

Ε.Π.Ε.», Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2011 Πάµισος, σελ. 89 κ.ε.) Για µεταβιβάσεις

ακινήτων µεταξύ ηµεδαπής επιχείρησης και συνδεδεµένων επιχειρήσεων

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39 Α του Ν. 2238/1994 (άρθρο

28, παρ.3, περ. ζ, Ν.2238/1994)

β) Εάν υπάρχει πώληση ακινήτου τότε θα πρέπει να ελεγχθεί εάν η τιµή πώλησης

ακινήτου είναι µικρότερη της αντικειµενικής αξίας αυτού. Στην περίπτωση

αυτή, ως τιµή πώλησης λαµβάνετε η αντικειµενική αξία του ακινήτου, οπότε

µε τη διαφορά αυτή θα πρέπει να γίνει αναµόρφωση στη φορολογική δήλω-

ση της πωλήτριας επιχείρησης. (άρθρο 28, παρ.3, περ. ζ, Ν.2238/1994)

γ) Το υπερτίµηµα από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου το οποίο ιδιοχρη-

σιµοποιείται ή έχει ιδιοχρησιµοποιηθεί για την άσκηση του αντικειµένου των

εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος, εφόσον

εµφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολογήτου αποθεµατικού και φο-

ρολογείται σε περίπτωση διανοµής του ή διάλυσης της επιχείρησης (άρθρο

28, παρ.3, περ.ζ, Ν.2238/1994)

3.2. Υπεραξία από την πώληση και επαναµίσθωση παγίου. 
Η υπεραξία από την πώληση και επαναµίσθωση παγίου εφόσον δεν διανεµηθεί

και εµφανισθεί σε αφορολόγητο αποθεµατικό δεν φορολογείται. (άρθρο 28,

παρ.3, περ. ζ, Ν.2238/1994)

3.3. Έλεγχος υποχρεώσεων από τους επενδυτικούς νόµους. 
Τα πωληθέντα πάγια εάν είχαν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόµους, κατά την πώ-

ληση τους δηµιουργούνται ορισµένες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει

να ελεγχθεί εάν εφαρµόσθηκαν.

4. Εισφορά παγίων

Εισφορά ακινήτων σε περιοχές Π.Ο.Τ.Α. Τα αναφερόµενα στην προηγούµενη

παρ. 3 εφαρµόζονται και για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακι-

νήτων που βρίσκονται σε Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης

(Π.Ο.Τ.Α.) της παρ. 3, του άρθρου 29,του Ν. 2545/1997 σε επιχείρηση- φορέα

ίδρυσης και εκµετάλλευσης των Π.Ο.Τ.Α. (άρθρο 28, παρ.3, περ.ζ, Ν.2238/1994)

Εισφορά παγίων σε µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων του Ν.∆. 1297/1972. Η

υπεραξία η οποία προκύπτει από την εκτίµηση των επιτροπών του άρθρου 9, του

Ν. 2190/1920 κατά τους µετασχηµατισµούς του Ν.∆.1297/1972 δεν φορολογείται

εφόσον καταχωρηθεί σε λογαριασµούς τάξεως. Θα φορολογηθεί όταν η απορ-

ροφώσα (την απορροφούµενη εταιρεία ή τον κλάδο) λυθεί. (άρθρο 9, παρ.2, Ν.∆.

1297/1972).
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5. Κατεδάφιση ή καταστροφή παγίου

Αναπόσβεστη αξία κατεδαφιζόµενης οικοδοµής Η αναπόσβεστη αξία κατεδα-

φιζόµενης οικοδοµής δεν εκπίπτεται φορολογικά. (άρθρο 31, παρ.1, περ.η,

Ν.2238/1994). Σηµειώνεται ότι βάσει των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. η αναπόσβεστη

αξία κατεδαφιζόµενης οικοδοµής µεταφέρεται στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης

και αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις,

αλλά µέχρι πέντε έτη. Εννοείται ότι και οι αποσβέσεις αυτές, οι οποίες είναι απο-

σβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης δεν εκπίπτονται φορολογικά (βλέπε «Λο-

γιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως», Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2011 Πάµισος, σελ,

134 και 191).

Λοιπές καταστροφές. Τα πρωτοκόλλα καταστροφής πρέπει να είναι πρωτότυπα

και πλήρη χωρίς καµία διόρθωση και υπογεγραµµένα από τα πρόσωπα που ανα-

φέρει το πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου σχετικά µε την καταστροφή και

επίσης να υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την καταστροφή

των παγίων (βλέπε «Αναλυτική και Λογιστική Υποκαταστηµάτων», Γ. Αληφαντή,

Έκδοση 2009 Πάµισος, σελ, 116) 6.

6. Αναπροσαρµογής αξίας 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας τα πάγια αναπροσαρµόζονται µόνο εφό-

σον διάταξη νόµου το επιτρέπει. Σήµερα, βάσει του Ν. 2065/1992 τα ακίνητα ανα-

προσαρµόζονται κάθε τέσσερα έτη και επιβάλλεται φόρος 2% στην υπεραξία του

γηπέδου και 8% στην υπεραξία των κτιρίων. Με τη φορολογία αυτή εξαντλείται η

φορολογική υποχρέωση. Η προκύπτουσα υπεραξία, εφόσον προηγουµένως

συµψηφίσει τις υπάρχουσες κατά το χρόνο της αναπροσαρµογής ζηµίες, κεφα-

λαιοποιείται εντός δύο ετών από το έτος της αναπροσαρµογής χωρίς καµιά κατα-

βολή φόρων (φόρος εισοδήµατος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου). Η τελευ-

ταία αναπροσαρµογή έγινε 31.12.2012 και η επόµενη θα γίνει 31.12.2016 (βλέπε

(6) Η διαδικασία καταστροφής των ακατάλληλων παγίων και εµπορευµάτων είναι η εξής:
α) Απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή του διαχειριστή για τη σύσταση επιτροπής εκτίµησης

των ακατάλληλων εµπορευµάτων.
β) Απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή του διαχειριστή για την καταστροφή των ακατάλληλων

εµπορευµάτων µετά την έκθεση της άνω επιτροπής εκτίµησης και σύσταση επιτροπής καταστρο-
φής των ακατάλληλων εµπορευµάτων.

γ) Καταστροφή των ακατάλληλων εµπορευµάτων και σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την
επιτροπή καταστροφής.

Νόµιµο δικαιολογητικό είναι το πρωτόκολλο καταστροφής το οποίο πρέπει να περιέχει:
α) Τα στοιχεία των προσώπων που διενήργησαν την καταστροφή.
β) Την ηµεροµηνία και τον τόπο που έγινε η καταστροφή.
γ) Αναλυτική καταγραφή των ειδών που καταστράφηκαν (είδος, µονάδα µετρήσεως, ποσότητα)
Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο καταστροφής είναι η εξής
α) Το δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά: η ώρα και η ηµεροµηνία της µεταφο-

ράς, τα προς καταστροφή αγαθά και οι ποσότητες αυτών, ως αιτιολογία της διακίνησης είναι ότι
τα αγαθά µεταφέρονται για καταστροφή, ο τόπος της καταστροφής και τα στοιχεία του µεταφορι-
κού µέσου. Επίσης, υπάρχουν επί αυτού οι υπογραφές του αποθηκάριου και των µελών της επι-
τροπής καταστροφής.

β) Η φορτωτική ή κάθε άλλο νόµιµο στοιχείο τρίτου, στην περίπτωση όπου τα αγαθά µεταφέρονται
µε µεταφορικό µέσο τρίτου, στο οποίο αναγράφεται η ηµεροµηνία και ο σκοπός της µεταφοράς,
τα στοιχεία του δελτίου αποστολής και η αµοιβή του µεταφορέα.

γ) Τα ζυγολόγια προσδιορισµού του βάρους των αγαθών.
δ) Τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, στην περίπτωση, όπου οι διαθέτοντες τους χώρους των κατα-

στροφών, εισπράττουν αµοιβή.
ε) Για τα είδη υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να υπάρχει έκθεση της αρµόδιας αστυιατρικής

ή αστυκτηνιατρικής υπηρεσίας.
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“Αναπροσαρµογή Αξίας Ακινήτων» Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2013 Πάµισος και «Λο-

γιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως», Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2011 Πάµισος, σελ,

75 κ.ε.).

Σηµειώνεται ότι σχετική σηµείωση αναγράφεται επί του σώµατος του ισολογι-

σµού.

Εάν, όµως, η ανώνυµη εταιρεία αναπροσαρµόσει αυθαίρετα τα ακίνητά της τότε:

α) δεν έχει συντάξει σωστές οικονοµικές καταστάσεις και 

β) η υπεραξία η οποία προκύπτει φορολογείται µε το συντελεστή φορολογίας

των µη διανεµόµενων κερδών της εταιρείας (για το οικονοµικό έτος 2014 είναι

26%) ως αυτόµατη υπερτίµηση του παγίου κεφαλαίου που καταχωρήθηκε

στην απογραφή (άρθρο 28, παρ.3, περ.ζ, Ν.2238/1994).

7. Αποµείωση ή υποτίµηση αξίας.

Εάν η αξία των παγίων υποτιµηθεί, και η υποτίµηση είναι µόνιµη και διαρκής, οι

επιχειρήσεις πρέπει να σχηµατίσουν πρόβλεψη υποτίµησης.

Γενικά, οι προβλέψεις υποτίµησης δεν αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτό-

µενες δαπάνες (µε εξαίρεση την πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες), γιατί η πρό-

βλεψη ως φορολογική δαπάνη δεν είναι βεβαία και εκκαθαρισµένη. (βλέπε «Λο-

γιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως», Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2011 Πάµισος, σελ,

90 κ.ε.)

Σηµείωση: Όταν, όµως, η ζηµία από την αποµείωση (ή υποτίµηση), στο

µέλλον, γίνει βεβαία και εκκαθαρισµένη, τότε, το έτος αυτό, εκπίπτεται

φορολογικά. 

Παράδειγµα: Η ανώνυµη εταιρεία Α την 31.12.2009 ιδιοκατασκεύασε το µηχά-

νηµα Β για να παράγει προϊόντα τα οποία στη συνέχεια θα πωλήσει στους πελάτες

της αφού στο µέλλον θα δηµιουργήσει και βιοµηχανικό κλάδο. Τα προϊόντα αυ-

τά θα είναι το µοναδικό είδος του βιοµηχανικού κλάδου το οποίο η επιχείρηση

θα εµπορεύεται. Το συνολικό κόστος κατασκευής του άνω µηχανήµατος είναι

την 31.12.2009 ευρώ 12.500.000 το οποίο την 1.1.2010 έθεσε σε λειτουργία.

Την 1.1.2010 η άνω επιχείρηση συνέταξε οικονοµική µελέτη βάσει της οποίας

από την εκµετάλλευση του άνω µηχανήµατος κατά τα έξι έτη λειτουργίας του (ή

ωφέλιµης διάρκειας ζωής) προκύπτει συνολικό κέρδος προ αποσβέσεων ευρώ

12.000.000 7.

(7) Οικονοµική µελέτη για την εκµετάλλευση του άνω µηχανήµατος κατά τα έξη έτη λειτουργίας
του

Έτος Έσοδα Έξοδα (εκτός Καθαρή Συντελεστής Παρούσα
αποσβέσεων) εισροή προεξόφλησης αξία 

2010 7.000.000 3.819.980 3.180.020 0,94339 3.000.000

2011 7.500.000 4.691.000 2.809.000 0,89000 2.500.000

2012 8.000.000 5.260.633 2.739.367 0,83961 2.300.000

2013 7.000.000 4.853.780 2.146.220 0,79209 1.700.000

2014 6.500.000 4.492.640 2.007.360 0,74225 1.500.000

2015 6.000.000 4.581.480 1.418.520 0,70496 1.000.000 

Σύνολο 12.000.000 



Σηµειώνεται ότι η καθαρή τιµή πωλήσεως εκτιµάται την 1.1.2010 στο ποσό ευρώ

11.000.000 ενώ η εκτιµούµενη υπολειµµατική του αξία την 31.12.2015 είναι ευρώ

µηδέν.

Στο ερώτηµα σε ποια αξία πρέπει να αποτιµηθεί το µηχάνηµα Β την 1.1.2010 η

απάντηση είναι ότι τα πάγια αποτιµώνται στη µικρότερη αξία µεταξύ τιµής κτήσεως

(€ 12.500.000) και ανακτήσιµου ποσού. Ως ανακτήσιµο ποσό ορίζεται η µεγα-

λύτερη αξία µεταξύ της τιµής πωλήσεως του παγίου κατά τη χρονική στιγµή της

αποτίµησης (€ 11.000.000) και των προσδοκώµενων µελλοντικών ωφελειών (ή

κερδών) προ αποσβέσεων (€ 12.000.000). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το µηχάνη-

µα αποτιµάται στην αξία € 12.000.000. Εποµένως, την 1.1.2010 θα πρέπει να σχη-

µατισθεί πρόβλεψη υποτίµησης € 500.000 και επί του υπολοίπου € 12.000.000

να υπολογισθούν αποσβέσεις ∆εδοµένου ότι το άνω µηχάνηµα έχει ωφέλιµη

διάρκειας ζωής έξι (6) έτη και εκτιµούµενη υπολειµµατική του αξία την 31.12.2015

ευρώ µηδέν, τότε η αξία των ετήσιων αποσβέσεων υπολογίζεται στο ποσό

(12.000.000: 6 =) € 2.000.000, ενώ στον ισολογισµό 31.12.2010 θα εµφανισθεί

ως εξής: 

Αξία κτήσεως         Αποσβέσεις        Αναπόσβεστο

υπόλοιπο 

Μηχάνηµα                                          12.500.000 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης                      (500.000) 

Υπόλοιπο                                            12.000.000            2.000.000               10.000.000 

8. ∆ιαχωρισµός του Φ.Π.Α.

Αξία κτήσεως είναι η τιµολογιακή αξία χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η επιχείρηση πρέπει να

διαχωρίζει τον Φ.Π.Α από την αξία κτήσεως του παγίου ώστε να τον εισπράξει

από το ∆ηµόσιο.

∆εν µπορεί να εισπράξει από το δηµόσιο το Φ.Π.Α. των επιβατικών αυτοκινήτων

µέχρι εννέα (9) ίππους, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σκαφών και αερο-

σκαφών ιδιωτικής χρήσεως που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισµό, καθώς

και οι δαπάνες καυσίµων, επισκευής συντήρησης, µίσθωσης και κυκλοφορίας

αυτών γενικά (άρθρο 30, παρ.4 περ. ε, Ν.2859/2000) οπότε στις περιπτώσεις αυτές

ο Φ.Π.Α., των ανωτέρω αγορών:

α) είτε προσαυξάνει την αξία κτήσεως και αποσβένεται

β) είτε καταχωρείται ως φόρος στα έξοδα της χρήσεως και εκπίπτετε φορολογι-

κά.

Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται για τα παραπάνω αναφερόµενα µεταφορικά µέσα

εφόσον προορίζονται για πώληση, µίσθωση ή µεταφορά προσώπων µε κόµιστρο

(άρθρο 30, παρ.4 περ. ε, Ν.2859/2000)

9. Πάγια σε αδράνεια 

Εάν τα πάγια δεν χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση και είναι σε αδράνεια τότε

υφίστανται οι εξής φορολογικές συνέπειες:

α) Απόσβεση παγίων: Ενώ η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη από το Ν.

2190/1920 να διενεργήσει επί των αδρανούντων παγίων λογιστικές αποσβέ-

σεις, αφού αυτά, ανεξάρτητα εάν απασχολούνται ή όχι στην παραγωγική δια-
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δικασία, χάνουν την αξία τους, και αυτή η απώλεια της αξίας πρέπει να κατα-

γραφεί ως ζηµία στα λογιστικά βιβλία, οι αποσβέσεις αυτές δεν αναγνωρίζον-

ται φορολογικά, επειδή δεν φέρνουν φορολογητέο εισόδηµα στην επιχείρη-

ση.

β) Επιστροφή Φ.Π.Α.: Για τα πάγια που είναι σε αδράνεια πρέπει να ερευνηθεί η

περίπτωση επιστροφής του Φ.Π.Α. στις εξής περιπτώσεις: 

βα) Εάν εντός πενταετίας από την πραγµατοποίηση της δαπάνης για απόκτη-

ση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησι-

µοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και µόνο σε

αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µε την εκκα-

θαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου (άρθρο 33, παρ. 3,

τελευταίο εδάφιο, Ν.2859/2000). Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται µε

την εκκαθαριστική δήλωση της πέµπτης διαχειριστικής περιόδου να ενερ-

γήσει εφάπαξ διακανονισµό του Φ.Π.Α. που συµψήφισε ή της επιστράφη-

κε κατά περίπτωση.(Υπ. Οικονοµικών πολ.1282/1992)

ββ) Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε

υπόκειται σε πενταετή διακανονισµό µε αφετηρία το έτος χρησιµοποί-

ησης τους. Ο διακανονισµός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέµπτο (1/5)

του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα µε τις µεταβολές του δι-

καιώµατος έκπτωσης (άρθρο 33, παρ. 2, Ν.2859/2000). ∆ηλαδή ο νόµος

θεωρεί ότι τα αγαθά επένδυσης εξυπηρετούν την επιχείρηση για µια πεν-

ταετία. ∆ιευκρινίζεται σχετικά, ότι η ηµεροµηνία για την έναρξη χρησιµο-

ποίησης των αγαθών επένδυσης λαµβάνεται πάντοτε η 1η Ιανουαρίου κά-

θε έτους, ανεξάρτητα από τον πραγµατικό χρόνο που χρησιµοποιήθηκε

το αγαθό µέσα στο έτος αυτό. Ο εν λόγω διακανονισµός ενεργείται µόνο

σε περίπτωση µεταβολής (σε σχέση µε το έτος έναρξης της πενταετίας) του

δικαιώµατος έκπτωσης και αφορά στο 1/5 του Φ.Π.Α.που επιβάρυνε το

αγαθό., για κάθε έτος της πενταετίας. Έτσι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, σε

κάθε περίπτωση αγοράς αγαθού επένδυσης από υποκείµενη στο Φ.Π.Α.

επιχείρηση. αυτή αφενός δικαιούται να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του

Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την αγορά, κατά το χρόνο διενέργειας της αγοράς,

αφετέρου υποχρεούται να παρακολουθεί για µια πενταετία το αγαθό

επένδυσης. Αν µέσα στα πέντε χρόνια από την πρώτη χρησιµοποίηση του

αγαθού επένδυσης, επέλθει η µεταβολή στις εργασίες της επιχείρησης

συνεπαγόµενη µεταβολή του δικαιώµατος έκπτωσης, τότε η επιχείρηση

υποχρεούται να κάνει διακανονισµό για το 1/5 του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε

το αγαθό επένδυσης και για κάθε χρόνο που υπάρχει µεταβολή. (Υπ. Οι-

κονοµικών εγκύκλιος 10/1987).

∆ηλαδή, εάν ένα πάγιο είναι σε αδράνεια κατά την πρώτη πενταετία από

τη λειτουργία του, η επιχείρηση, για κάθε χρόνο αδρανείας, πρέπει να επι-

στρέψει στο ∆ηµόσιο το 1/5 του Φ.Π.Α. του παγίου τον οποίο η εταιρεία

αρχικά είχε εισπράξει ή είχε διακανονίσει κατά την αγορά του παγίου.

γ) Υποχρεώσεις από αναπτυξιακούς νόµους: Τα αδρανούντα πάγια εάν είχαν

υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόµους, κατά την αδράνεια τους δηµιουργούνται

ορισµένες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να ελεγχθεί εάν εφαρ-

µόσθηκαν.
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10. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Απόσβεση επιχορήγησης. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων αποσβένονται µε την

ίδια µέθοδο και τον ίδιο συντελεστή µε την οποία αποσβένονται τα πάγια για τα

οποία δόθηκε η επιχορήγηση.

Επιχορηγήσεις Ν. 3299/2004. Η επιχορηγήσεις αυτές εµφανίζονται σε λογαρια-

σµό αφορολογήτου αποθεµατικού το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί πριν από

την παρέκκλιση πενταετίας από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της

επένδυσης.. Τα αποθεµατικά αυτά εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό στα βι-

βλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανοµής τους πριν από την παρέλευση πεν-

ταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 10, του Ν.

3299/2004. Στην περίπτωση αυτή η επιχορηγηθείσα επιχείρηση δικαιούται να εκ-

πέσει το σύνολο των αποσβέσεων των επιχορηγηθέντων στοιχείων από τα ακα-

θάριστα έσοδά της (Υπ. Οικονοµικών 1105096/1165/Β0012/2007).

Το αποθεµατικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος µε την προϋπό-

θεση ότι θα παραµείνει αµετάβλητο και δεν θα διανεµηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί

πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηµατισµού του. Αν κεφαλαι-

οποιηθεί ή διανεµηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο σχηµατισµού

τους, υπόκεινται σε φορολογία µε συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο

του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος που ισχύει κατά το χρόνο κεφαλαι-

οποίησης ή διανοµής, για τα νοµικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παρ.1, του

άρθρου 101, και στην παρ.4, του άρθρου 2, του Ν. 2238/1994(βλέπε «Λογιστικές

Εργασίες Τέλους Χρήσεως», Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2011 Πάµισος, σελ, 137 κ.ε.)

11. Αποσβέσεις8

Α) Οι αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων εκπίπτονται
εφόσον πληρούνται οι εξής αρχές:
α) Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων κάθε έτος είναι υποχρεωτική εφόσον

τα πάγια χρησιµοποιούνται από τον επιχειρηµατία, δηλαδή εάν η επιχείρηση

στη χρήση 2006, για ένα πάγιο που η ζωή του λήγει το έτος 2010, δεν διενήρ-

γησε αποσβέσεις επί των παγίων και, ως εκ τούτου, η ζωή του παγίου αυτού,

λήγει το έτος το έτος 2011 τότε οι τελευταίες αποσβέσεις του έτους 2011, που

στην πραγµατικότητα είναι οι αποσβέσεις του έτους 2006 δεν εκπίπτονται φο-

ρολογικά ως δαπάνη της επιχείρησης. 

β) Oι απoσβέσεις υπολογίζονται βάσει των συντελεστών που καθορίζονται κάθε

φορά µε βάση τις διατάξεις της νοµοθεσίας π.χ. ανώνυµη εταιρεία το έτος 2013

αγόρασε πέντε µηχανήµατα κονσερβοποιείου όπου ο συντελεστής απόσβε-

σης είναι 10% που σηµαίνει ότι από το έτος 2013 και τα επόµενα έτη τα µηχα-

νήµατα αυτά θα αποσβεσθούν µε συντελεστή 10%. 

γ) Τα πάγια να ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και να χρησιµοποιούν-

ται από τον επιχειρηµατία, δηλαδή δεν αναγνωρίζονται φορολογικά οι απο-

σβέσεις αδρανείας. 

(8) Βλέπε «Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως», Γ. Αληφαντή, Έκδοση 2011 Πάµισος, σελ, 92 κ.ε.).



δ) Τα πάγια και oι απoσβέσεις τoυς αναλύoνται στo θεωρηµένo βιβλίo απoγρα-

φών ή στo µητρώo παγίων

- Πάγια αξίας µέχρι 1.500 ευρώ έκαστο µπορεί να αποσβεστούν εφάπαξ

- Στις αξίες κτήσεως των διαµερισµάτων, καταστηµάτων, γραφείων πρέπει

να γίνει διαχωρισµός της αξίας κτήσεως των γηπέδων από την αξία κτήσε-

ως των κτιρίων, αφού αποσβέσεις υπολογίζονται µόνο επί της αξίας κτή-

σεως των κτιρίων,

B) Οι νέες επιχειρήσεις κατά τη 1η, 2η και 3η χρήση µπορούν να µην
υπολογίσουν αποσβέσεις.
Παράδειγµα: Ανώνυµη ξενοδοχειακή εταιρεία άρχισε να λειτουργεί την 1.3.2013.

Τα πάγια στοιχεία αξίας κτήσεως € 100.000 αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή

απόσβεσης 10%. Οι αποσβέσεις του πρώτου, του δευτέρου και τρίτου έτους

2013, 2014 και 2015 µπορεί να είναι µηδέν (Α σενάριο) ή κάθε έτος να υπολογί-

ζονται µε συντελεστή 10% (Β σενάριο). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω οι ετήσιες απο-

σβέσεις είναι οι εξής:

Αποσβέσεις 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 κ.ε 

Α σενάριο 10.000 10.000 10.000 10.000 

Β σενάριο 8.333 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Όποια απόφαση λάβει το πρώτο έτος της τριετίας (2013) αυτή πρέπει να εφαρµό-

σει και τα επόµενα έτη. 

Γ) Αποσβέσεις παγίων µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων.
Μετασχηµατισµός επιχειρήσεων βάσει του Ν. 2166/1993. Οι αποσβέσεις των

παγίων στοιχείων που εισφέρθηκαν µε το Ν. 2166/1993 συνεχίζονται να διενερ-

γούνται όπως και πριν τη µετατροπή.

Μετασχηµατισµός επιχειρήσεων βάσει του Ν.∆. 1297/1972.. Οι αποσβέσεις

των παγίων στοιχείων που εισφέρθηκαν µε το Ν.∆. 1297/1972 διενεργούνται ως

εξής:

α) Λογιστικές αποσβέσεις: Υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού της νέας

εκτιµηθείσας αξίας.

β) Φορολογικές αποσβέσεις: Υπολογίζονται µόνο επί της υπεραξίας που αναλο-

γεί στο πριν την εκτίµηση αναπόσβεστο υπόλοιπο.

Παράδειγµα: Πάγιο που αποσβένεται µε συντελεστή π.χ. 15% µε αξία κτήσεως €

440 και αναπόσβεστης αξίας € 120 εκτιµήθηκε από τους εµπειρογνώµονες µε αξία

€ 164, δηλαδή προέκυψε υπεραξία (164-120=) € 44. Η υπεραξία που αναλογεί

στο αναπόσβεστο υπόλοιπο είναι (120/440 Χ 44 =) € 12. Εποµένως, οι αποσβέσεις

οι οποίες αναγνωρίζονται φορολογικά προσδιορίζονται ως εξής: (120+12=) 132

X 15%= € 19,80. 

Αποσβέσεις µε δωδεκατηµόρια.

Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση. ∆εν επιτρέπεται η µετα-

φορά αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων. Για τα νέα πάγια πε-

ριουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το µήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν

να χρησιµοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκα-

τα, όσοι και οι µήνες µέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
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12. Μέθοδοι απόσβεσης

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται είτε µε τη σταθερή είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο από-

σβεσης. (βλέπε «Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως», Γ. Αληφαντή, Έκδοση

2011 Πάµισος, σελ, 92 κ.ε.)

Σταθερή µέθοδος απόσβεσης. Οι αποσβέσεις των ενσώµατων και των ασώµα-

των ακινητοποιήσεων καθώς και των εξόδων πολυετούς απόσβεσης υπολογί-

ζονται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης. Η σταθερή µέθοδος εφαρµόζεται πάντα

επί της αξίας κτήσεως σε αντίθεση µε τη φθίνουσα µέθοδο που προβλέπει το Π.∆.

299/2003 η οποία εφαρµόζεται επί του εκάστοτε αναποσβέστου υπολοίπου.

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπολογίζονται µε τους συντε-

λεστές που ορίζονται από το άρθρο 31, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 2238/1994 (όπως

τροποποιηµένο µε το Ν.4110/2013 ισχύει βλέπε αυτούς στο τέλος της παρούσης

µελέτης) π.χ. µηχάνηµα αξίας κτήσεως € 1.000, αποσβένεται µε συντελεστή 10%,

οπότε οι ετήσιες αποσβέσεις και για τα δέκα χρόνια της ζωής του παγίου υπολογί-

ζονται ως εξής: 1.000 X 10% = € 100.

Φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης. Οι αποσβέσεις των καινούργιων µηχανηµάτων

τα οποία αγοράζουν οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες, τα µεταλλεία και τα λατοµεία

υπολογίζονται είτε µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο

απόσβεσης. Η φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης εφαρµόζεται πάντα: 

α) επί της εκάστοτε αναποσβέστου υπολοίπου, µε συντελεστή τριπλάσιο του

προβλεπόµενου µε τη σταθερή µέθοδο, σε αντίθεση µε τη σταθερή µέθοδο

απόσβεσης η οποία εφαρµόζεται επί της αξίας κτήσεως µε τους συντελεστές

που προβλέπει το Π.∆. 299/2003

β) Όταν η αναπόσβεστη αξία µειωµένη µε τις αποσβέσεις της χρήσεως είναι µι-

κρότερη του 10% της αξίας κτήσεως, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απο-

σβέσει εξ ολοκλήρου το µηχάνηµα αυτό.

Οι αρχές µε τις οποίες εφαρµόζεται η φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης είναι οι εξής: 

α) Για όλα τα καινούργια µηχανήµατα που αγόρασαν οι βιοµηχανίες, οι βιοτε-

χνίες, τα µεταλλεία και τα λατοµεία η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει µεταξύ

σταθερής και φθίνουσας µέθοδος απόσβεσης.

β) Η επιλογή ως προς τη µέθοδο απόσβεσης θα εφαρµοσθεί για τα συγκεκριµένα

πάγια όλα τα επόµενα έτη.

γ) Την επόµενη χρήση, για όλα τα καινούργια µηχανήµατα που αγόρασαν οι

άνω επιχειρήσεις τη χρήση αυτή, έχουν δικαίωµα επιλογή της µεθόδου από-

σβεσης (σταθερή ή φθίνουσα) την οποία πρέπει να εφαρµόζουν όλα τα επό-

µενα χρόνια. 

Παράδειγµα: Βιοµηχανία αγόρασε την 1.1.2010 ένα καινούργιο µηχάνηµα αξίας

€ 1.000. Το µηχάνηµα αυτό είναι η µοναδική αγορά µηχανηµάτων κατά τη διάρ-

κεια της χρήσεως 2010 και ο συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από το

Π.∆. 299/2003 για το συγκεκριµένο πάγιο είναι 15%. Η επιχείρηση επιθυµεί όπως

αποσβέσει το άνω µηχάνηµα µε τη φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης ως εξής:
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Χρήσεις Αποσβέσεις Αναπόσβεστο Αποσβέσεις Αναπόσβεστο 

χρήσεως υπόλοιπο υπόλοιπο

2010 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.0000 

2010 1.000 Χ 45% = 450 450 550 

2011 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 550 

2011 550 Χ 45% = 248 248 302 

2012 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 302 

2012 302 Χ 45% = 136 136 166 

2013 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 166 

2013 166 Χ 45% = 75 75 91 

2013 919

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται µε βάση τις νέες διατάξεις του Ν. 4110/2013

οι οποίες για την εφαρµογή της φθίνουσας µεθόδου απόσβεσης ορίζει τα εξής: 

Ειδικά οι επιχειρήσεις που µέχρι 31.12.2012 χρησιµοποιούσαν τη µέθοδο φθί-

νουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο π.δ. 299/2003 (Α’ 255) και κατά την

ως άνω ηµεροµηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας

του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να µεταβούν στο νέο σύστηµα

που ορίζεται στον παρόντα νόµο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δύ-

νανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος, µέχρι τη χρήση

που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχεί-

ου, οπότε και αυτές µεταβαίνουν στη µέθοδο του εδαφίου (iii). Κατά τη διάρκεια

της µεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τους συντελεστές

απόσβεσης του εδαφίου (iii), πολλαπλασιαζόµενους µε συντελεστή δύο (2). (Ν.

2238/1994 (άρθρο 31, παρ. 1, περ. στ) σχετικά µε τις αποσβέσεις όπως τροποποι-

ηµένη µε τις διατάξεις του Ν. 4110/2013 ισχύει).

13. Αλλαγές στις φορολογικές υποχρεώσεις των µισθώσε-
ων ακινήτων βάσει του αρθρου 321 του ν. 4072/2012

8. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του ν.2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού µισθώµατος ή

γεωργικών ακινήτων, εφόσον το µίσθωµα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ

κατά µήνα, υποβάλλονται µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και

δικτυακών υποδοµών από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή, µέσα στον επόµενο µή-

να από τη σύνταξή τους.

2. Τα έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου εφόσον δεν έχουν υποβληθεί,

στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναµης και δεν εξετάζονται από τα δικαστήρια

και τις δηµόσιες γενικά αρχές. Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναµης και τα

αντέγγραφα, µε τα οποία συµφωνείται µίσθωµα διαφορετικό από το καθοριζόµε-

νο στο έγγραφο της µίσθωσης.

3. Αν µεταβιβασθεί η κυριότητα ακινήτου, ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και

(9) Επειδή η αναπόσβεστη αξία µειωµένη µε τις αποσβέσεις της χρήσεως είναι (€ 91), δηλαδή µικρότερη
του 10% της αξίας κτήσεως (1.000 Χ 10% = 100), η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει εξ

ολοκλήρου το µηχάνηµα αυτό, οπότε οι αποσβέσεις της χρήσεως 2013 είναι (75+91=) € 166.



εις ολόκληρο συνυπεύθυνος µε τον προκάτοχο για την πληρωµή του φόρου των

τριών (3) πριν από τη µεταβίβαση ετών, που αναλογεί επιµεριστικά στο εισόδηµα

του ακινήτου που µεταβιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει

κατά την ηµέρα της µεταβίβασης. Οι συµβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να

υπενθυµίζουν τη διάταξη αυτή στους συµβαλλόµενους και να αναγράφουν τούτο

ρητά στο συµβόλαιο της αγοραπωλησίας.

4. Όσοι δεν υποβάλλουν τα έγγραφα µίσθωσης ακινήτου ή τα υποβάλλουν εκ-

πρόθεσµα, καθώς και οι συµβολαιογράφοι που δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις της

προηγούµενης παραγράφου, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται µε την παρά-

γραφο 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος, ο

χρόνος και η διαδικασία υποβολής τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρ-

µογή των διατάξεων αυτών.»

14. Η διάταξη του φορολογικού νόµου 2238/1994 (άρθρο
31, παρ. 1, περ. στ) σχετικά µε τις αποσβέσεις όπως τρο-
ποποιηµένη µε τις διατάξεις του Ν. 4110/2013 και του
Ν. 4141/2013 ισχύει.

«στ) Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώµατα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοι-

χεία της οικονοµικής µονάδας.

αα) Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή µη λειτουρ-

γικό, ενσώµατο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονοµική µονάδα

και έχει ωφέλιµη διάρκεια ζωής περιορισµένη, αλλά µεγαλύτερη από ένα

έτος.

ββ) Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονο-

µικές µονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοι-

χεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιµοποιούν, τα εκµισθώνουν ή τα εκµεταλλεύον-

ται µε οποιοδήποτε τρόπο.

γγ) Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη µέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της

αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξηµένης µε τις δα-

πάνες προσθηκών και βελτιώσεων.

Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονοµι-

κής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την ταξινόµηση NACE rev2, έχουν ως εξής:

01. Για όλους τους κλάδους:

Εδαφικές εκτάσεις:  0%  

Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες: 4%  

Βιοµηχανοστάσια, αποθήκες σταθµοί, µη κτιριακές εγκαταστάσεις: 4%  

Μηχανήµατα: 10%  

Εξοπλισµός (εκτός Η/Υ και λογισµικού):  10%  

Εξοπλισµός Η/Υ και λογισµικό:  20%  

Μέσα µεταφοράς ατόµων:  10%  

Μέσα µεταφοράς φορτίων:  12%  

Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
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(άρθρο 38, παρ. 6, Ν.4141 /2013) 10%  

Λοιπά πάγια στοιχεία:  10%  

02.Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:    

Εδαφικές εκτάσεις:  5% 

για τον τοµέα Β (Ορυχεία-Λατοµεία), πλην του Β.09 (Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες εξόρυξης).  

Μέσα µεταφοράς ατόµων:  12% 

Για τους τοµείς N77.11 (Ενοικίαση και εκµίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών 

µηχανοκίνητων οχηµάτων) και Ο85 (Εκπαίδευση)  

Μέσα µεταφοράς φορτίων:  16% 

Για τον τοµέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκµίσθωση φορτηγών)  

Λοιπά µέσα µεταφοράς: 5% 

Για τους τοµείς Η49.1 (Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών), 

Η49.2 (Σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων), Η50 (Πλωτές µεταφορές) 

και Η51 (Αεροπορικές µεταφορές)-Για τραίνα, πλοία και αεροπλάνα,

αντιστοίχως  

Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα:  100% 

Για τον τοµέα Ρ90 (∆ηµιουργικές δραστηριότητες,τέχνες και 

διασκέδαση) 50%

Για τον τοµέα Ι59.1 (Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων) Λοιπά πάγια στοιχεία: 50%

Για τον τοµέα Ν77.2 (Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών προσωπικής ή 

οικιακής χρήσης) Μόνο για τα εκµισθού µενα είδη. 30%

Για τον τοµέα Ν 77.3 (Ενοικίαση και εκµίσθωση άλλων µηχανηµάτων, 

ειδών εξοπλισµού και υλικών αγαθών)-Μόνο για τα εκµισθούµενα είδη. 

δδ) Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση. ∆εν επιτρέπεται η

µεταφορά αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων. Για τα νέα

πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το µήνα κατά τον οποίο

αυτά άρχισαν να χρησιµοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται

σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι µήνες µέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρή-

σης.

εε) Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος δεν

δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρµοσµένη αξία του

αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου. 

Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι µέχρι χίλια πεν-

τακόσια (1.500) ευρώ, µπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου µέσα στη χρήση

κατά την οποία αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως άνω αξία

δύναται να αναπροσαρµόζεται ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της παρού-

σης διάταξης, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και σε ποσοστό που δεν

θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο µεταβολή του ∆είκτη Τιµών

Παραγωγού στη Βιοµηχανία (Κλάδος 055 «Ενδιάµεσα και Κεφαλαιουχικά Αγα-

θά»), όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

στστ) Ειδικά οι επιχειρήσεις που µέχρι 31.12.2012 χρησιµοποιούσαν τη µέθο-

δο φθίνουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο π.δ. 299/2003 (Α’ 255)

και κατά την ως άνω ηµεροµηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της

αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να µετα-

βούν στο νέο σύστηµα που ορίζεται στον παρόντα νόµο. Στις υπόλοιπες περι-

πτώσεις οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος



καθεστώτος, µέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας

του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές µεταβαίνουν στη µέθοδο

του εδαφίου (iii). Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχει-

ρήσεις χρησιµοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου (iii), πολλα-

πλασιαζόµενους µε συντελεστή δύο (2).

ζζ) Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές

περιόδους να διενεργούν αποσβέσεις µε µηδενικό συντελεστή για όλα τα πά-

για περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και για τη δαπάνη που

καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή µη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης

του σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής µέχρι το δίκτυο της

∆.Ε.Η..

ηη) Ειδικά οι επιχειρήσεις που εκµισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδα-

φός τους αποκλειστικά µε δαπάνες του µισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάρι-

στα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή».
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Οι αποσβέσεις µε τους καινούργιους συντελεστές (των 17 κατηγοριών) που κα-

θορίστηκαν µε το ν. 4110/2013 (άρθρο 3 § 22) θα έχουν εφαρµογή   για δαπάνες

που πραγµατοποιούνται από διαχειριστικούς περιόδους που αρχίζουν

1.1.2013 και µετά (άρθρο 38, παρ.5, περ.γ, Ν.4141/2013)

Επίσης στο νέο  συντελεστή 10% που προβλέπεται για τα  Άυλα στοιχεία και δι-

καιώµατα, προστίθενται και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης (άρθρο 38, παρ.6,

Ν.4141/2013).
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1. Απόσβεση δαπάνης η οποία κατεβλήθη για την απόκτη-
ση του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως συγκεκριµένων
κατηγοριών προϊόντων οίκων του εξωτερικού. 
(Σ.τ.Ε 1906/2012 Λογιστής 2012, σελ 333)

Έννοια εξόδων πρώτης εγκατάστασης. Έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς από-

σβεσης) είναι οι υποκείµενες σε τµηµατική απόσβεση δαπάνες, οι οποίες πραγµα-

τοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της εταιρείας, την απόκτηση των διαρ-

κών µέσων εκµετάλλευσης και την επέκταση ή την αναδιοργάνωσή της. (άρθρο

42ε, παρ. 1, του κωδ. Ν. 2190/1920)

Στην έννοια των εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως, αλλά και επεκτάσεως ή ανα-

διοργανώσεως εµπίπτουν ειδικές κατηγορίες εξόδων που διακρίνονται από τις

δαπάνες που αντιστοιχούν στην αξία αποκτήσεως αυτών τούτων των παγίων πε-

ριουσιακών στοιχείων (ενσωµάτων και ασωµάτων), τα οποία περιουσιακά στοι-

χεία καθίστανται µέρος του ενεργητικού της επιχειρήσεως και υπόκεινται, ως εξυ-

πηρετούντα την επιχείρηση για πλείονες χρήσεις, σε τµηµατική απόσβεση κατά τα

οριζόµενα στο νόµο (Σ.τ.Ε. 1906/2012 Λογιστής 2013, σελ. 331 και 673/2012). 

Απόσβεση εξόδων πρώτης εγκατάστασης. Τα ποσά των εξόδων εγκατάστασης

(πολυετούς απόσβεσης) των κατηγοριών «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατα-

στάσεως»…..«έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως», «έξοδα αναδιοργανώσεως»

και «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» της κατηγορίας «λοιπά έξοδα εγκατα-

στάσεως» αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, είτε

τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία (άρθρο 43, παρ. 3, περ. α, του κωδ.

Ν. 2190/1920 και άρθρο 31, παρ. 1, περ. ιβ, Ν. 2238/1994)

Έννοια άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ασώµατες ακινητοποιήσεις (άυλα πά-

για στοιχεία) είναι τα ασώµατα οικονοµικά αγαθά, που αποκτούνται από την εται-

ρία µε σκοπό να χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα οπωσδή-

ποτε µεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασµούς της κατηγορίας των ασωµά-

των ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την από-

κτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρία για

τη δηµιουργία των αγαθών αυτών. Ενσώµατα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά

που αποκτούνται από την εταιρία για να τα χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση του

σκοπού της, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία οπωσδήποτε είναι

µεγαλύτερη από ένα έτος» (άρθρο 42ε, παρ. 3 και 4, του κωδ. Ν. 2190/1920).

Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων. Τα ποσά της κατηγορίας «λοιπές

ασώµατες ακινητοποιήσεις» των λογαριασµών «δικαιώµατα χρήσεως ενσώµα-

των παγίων στοιχείων» και «λοιπά δικαιώµατα» αποσβένονται µε ισόποσες ετή-

σιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο που καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποί-

ηση κάθε άυλου πάγιου στοιχείου» (άρθρο 43, παρ. 4, περ. δ, του κωδ. Ν.

2190/1920, και άρθρο 31, παρ. 1, περ. στ και ι, Ν. 2238/1994).
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Θέµατα φορολογικής έκπτωσης δαπανών
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Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακα-

θάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν

είναι, κατ’ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες αποβλέπουν στην παραγωγή ωφελείας ή

εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για χρονικό διάστηµα αντίστοιχο προς την

διαχειριστική περίοδο, ενώ οι δαπάνες που συµβάλλουν στην παραγωγή ωφε-

λείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για περισσότερες διαχειριστικές χρή-

σεις είναι αποσβεστέες τµηµατικώς σε περισσότερες χρήσεις. 

Στην τελευταία αυτή κατηγορία δαπανών ανήκουν τα ποσά που καταβάλλονται

ως τίµηµα για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραµένουν

στην επιχείρηση επί σειρά ετών και, συνεπώς, εξυπηρετούν περισσότερες διαχει-

ριστικές χρήσεις (Σ.τ.Ε. 1906/2012, Λογιστής 2013, σελ. 331).

Αγορά του δικαιώµατος στην εισαγωγή, παραγωγή και διανοµή στην ελληνι-

κή αγορά συγκεκριµένων προϊόντων οίκων του εξωτερικού. Επιχείρηση το

έτος 1996 κατέβαλε το ποσό δρχ 308.000.000 και αγόρασε από άλλη εταιρία, το

δικαίωµα στην εισαγωγή, παραγωγή και διανοµή στην ελληνική αγορά συγκε-

κριµένων προϊόντων οίκων του εξωτερικού. Το ποσό αυτό η αγοράστρια επιχεί-

ρηση το απόσβεσε εφάπαξ ως έξοδο πολυετούς απόσβεσης επιβαρύνοντας τα

αποτελέσµατα χρήσεως 1996. Πιο συγκεκριµένα: Η αγοράστρια εταιρεία είχε τη

γνώµη ότι η καταβληθείσα άνω αποζηµίωση αποτελεί έξοδο πρώτης εγκαταστά-

σεως, άλλως αναδιοργανώσεως της αγοράστριας εταιρίας κατ’ άρθρο 43 παρ.3

περιπτ. α΄ του ν. 2190/1920 και ότι, συνεπώς, η εν λόγω δαπάνη ήταν εκπεστέα

κατ’ άρθρο 31 περ. ιβ΄ του ν. 2238/1994 είτε εφ’ άπαξ είτε ισοπόσως σε µία πεντα-

ετία.

Η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση την άνω απόσβεση από τα

ακαθάριστα έσοδα της αγοράστριας µε την αιτιολογία ότι υπόκειται σε τµηµατική

απόσβεση ως δαπάνη για την απόκτηση άυλου παγίου περιουσιακού στοιχείου.

∆ηλαδή, κατά τη κρίση του φορολογικού ελεγκτή το άνω ποσό δεν αποτελούσε

έξοδο πολυετούς απόσβεσης (το οποίο αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά

και ισόποσα σε περισσότερες χρήσεις αλλά µέχρι πέντε χρήσεις), αλλά άυλο πε-

ριουσιακό στοιχείο το οποίο αποσβένεται µε βάσει τη χρονική διάρκεια της ωφέ-

λιµης ζωής του. 

Το δικάσαν διοικητικό εφετείο δέχθηκε ότι: 

α) µε το άνω ιδιωτικό συµφωνητικό µεταβιβάστηκε στην αγοράστρια εταιρεία,

υπό τους όρους και συµφωνίες που αναφέρονται σε αυτό, το δικαίωµα εκµε-

ταλλεύσεως συγκεκριµένων κατηγοριών προϊόντων οίκων του εξωτερικού

και όχι συγκροτηµένη οικονοµική µονάδα (αυτοτελής κλάδος) της πωλήτριας

επιχείρησης και, ως εκ τούτου, η εν λόγω αγορά δεν συνιστούσε για την αγο-

ράστρια εταιρεία επέκταση ή αναδιοργάνωση της επιχειρήσεώς της, κατά την

έννοια του άρθρου 31 παρ. 1 περ. ιβ του ν. 2238/1994 ή του άρθρου 42ε παρ.

1 του ν. 2190/1920, αλλά απόκτηση άυλου παγίου περιουσιακού στοιχείου,

το οποίο επρόκειτο να εξυπηρετήσει την επιχείρησή της για περισσότερες χρή-

σεις (Σ.τ.Ε. 1906/2012 Λογιστής 2013, σελ. 331      ).

β) Ως εκ τούτου, εφ’ όσον µε την προαναφεροµένη συµφωνία δεν εξαγοράστηκε

από την αγοράστρια εταιρεία επιχείρηση ή κλάδος της πωλήτριας επιχείρη-

σης, δεν ετίθετο θέµα δηµιουργίας υπεραξίας εξαγοραζόµενης επιχειρήσεως,

της οποίας (υπεραξίας) η απόσβεση, ως εξόδου πρώτης εγκαταστάσεως (ή και

ως γενικού εξόδου διαχειρίσεως), προϋποθέτει ότι, κατά την εξαγορά, έχει
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συµφωνηθεί η καταβολή ποσού µεγαλυτέρου της καθαρής περιουσίας της

εξαγοραζόµενης επιχειρήσεως, όπως αυτή προκύπτει από την διαφορά της

αξίας των µεταβιβαζοµένων πραγµατικών ενεργητικών και παθητικών στοι-

χείων. 

Κατά συνέπεια, έκρινε το δικάσαν εφετείο, ορθά το πρωτοβάθµιο δικαστήριο δέχ-

θηκε ότι η προαναφεροµένη δαπάνη δεν µπορούσε να εκπέσει από τα ακαθάρι-

στα έσοδα της χρήσεως, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε, ως έξοδο πρώτης

εγκαταστάσεως (επεκτάσεως της αγοράστριας επιχειρήσεως ή υπεραξίας εξαγο-

ραζόµενης επιχειρήσεως), αλλά υπόκειται σε τµηµατική απόσβεση, σύµφωνα µε

την ειδική πρόβλεψη του άρθρου 43 παρ. 4 δ του ν. 2190/1920, αρχής γενοµένης

µάλιστα από την πρώτη διαχειριστική περίοδο χρησιµοποιήσεως του ως άνω πα-

γίου στοιχείου (1.1.-31.12.1997), απορρίπτοντας τους περί του αντιθέτου προ-

βληθέντες λόγους εφέσεως.

Συνεπώς, εφ’ όσον το δικάσαν διοικητικό εφετείο εδέχθη, κατ’ εκτίµηση της συ-

ναφθείσης σχετικώς συµβάσεως µεταξύ της αναιρεσείουσας και τα εταιρίας..........,

ότι η επίδικη δαπάνη των 308.000.000 δραχµών κατεβλήθη για την µεταβίβαση

στην αγοράστρια εταιρία του δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως συγκεκριµένων κατη-

γοριών προϊόντων οίκων του εξωτερικού, το οποίο επρόκειτο να εξυπηρετήσει

την επιχείρησή της για περισσότερες χρήσεις, νοµίµως, κατά τα ανωτέρω, έκρινε

περαιτέρω ότι η εν λόγω αγορά συνιστούσε απόκτηση άυλου παγίου περιουσια-

κού στοιχείου και ότι το επίµαχο ποσό υπέκειτο σε τµηµατική απόσβεση. Εν όψει

των ανωτέρω, νοµίµως απορρίφθηκε µε την προσβαλλοµένη απόφαση, ανεξαρ-

τήτως των επί µέρους αιτιολογιών της, ο ισχυρισµός της αναιρείουσας ότι η επίδι-

κη δαπάνη έπρεπε να εκπέσει ως έξοδο πρώτης εγκαταστάσεως, άλλως αναδιορ-

γανώσεως, της επιχειρήσεώς της, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόµενα µε την

κρινοµένη αίτηση είναι απορριπτέα ως αβάσιµα.

2. Έννοια παραγωγικών εν γένει δαπανών 

Έννοια γενικών εξόδων διαχείρισης. Επειδή, ως γενικά έξοδα διαχείρισης, κατά

το άρθρο 35 παρ. 1 περ. α του Ν.∆/τος 3323/1955, νοούνται οι παραγωγικές γενι-

κά δαπάνες της επιχείρησης, δηλαδή οι δαπάνες οι οποίες, ενόψει του σκοπού για

τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συµβάλλουν, κατά

βάση, στη διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση του εισοδή-

µατός της (βλ. ΣΕ 1151/2012, 1602/2011, 3690/1997 επταµ. κ.α.) τέτοιες δε δαπά-

νες µπορεί να καταβάλλονται και οικειοθελώς (βλ. ΣΕ 1151/2012, 1602/2011,

2552/2004 κ.α.), για την επαύξηση του ζήλου και της απόδοσης του προσωπικού

της επιχείρησης (βλ. ΣΕ 1151/2012, πρβλ. ΣΕ 2552/2004, 2421/2002, 4119/1997

επταµ., κ.α.). Εξάλλου, όταν η φορολογική αρχή, αµφισβητώντας, όπως εν προ-

κειµένω, τα δεδοµένα των ακριβώς και επαρκώς τηρουµένων βιβλίων και στοι-

χείων του φορολογουµένου, τα οποία υποχρεούται, κατ’ αρχήν, να αναγνωρίζει

[βλ. άρθρο 30 παρ. 1 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Π.∆. 186/1992 (Α. 84)]

αρνείται την έκπτωση δαπάνης λόγω έλλειψης ορισµένης προϋπόθεσης, η εντεύ-

θεν διαφορά περιορίζεται στη διάγνωση της ύπαρξης ή µη της προϋπόθεσης αυ-

τής· σε περίπτωση δε που κριθεί, στο πλαίσιο της σχετικής δίκης, ότι συντρέχει η

εν λόγω προϋπόθεση, το δικαστήριο οφείλει να αναγνωρίσει την έκπτωση της

δαπάνης, χωρίς να κρίνει επί των λοιπών τυχόν προϋποθέσεων που απαιτούνται

µεν από το νόµο για την έκπτωση αλλά που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο αµφι-

σβήτησης κατά την οικεία φορολογική εγγραφή (βλ. ΣΕ 1151/2012, 754/2012,

1154/2004 επταµ., πρβλ. ΣΕ 1877/2009 επταµ. 402/2011).
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Οικειοθελείς παροχές στο προσωπικό λόγω συµπλήρωσης 25ετίας. Ποσά δρχ

518.2000 και δρχ 582.000., που αποτελεί την αξία ρολογιών που δόθηκαν σε

υπαλλήλους της εταιρείας, λόγω συµπλήρωσης 25ετίας. Τα δικαστήρια δέχτηκαν

ότι η επί πλέον του συµπεφωνηµένου µισθού ως άνω παροχή έκτακτου χαρακτή-

ρα της εταιρείας προς το προσωπικό της είναι παραγωγική, καθόσον αποσκοπεί

στην προώθηση των εργασιών της επιχείρησης µε την αύξηση του ζήλου και του

ενδιαφέροντος των εργαζοµένων εν γένει για λογαριασµό της.

∆απάνες διακόσµησης βιτρινών. Ποσό δρχ. 1.837.249 από το λογαριασµό «∆α-

πάνες διακόσµησης βιτρινών» που είχε χρεωθεί µε δαπάνες για τη συµµετοχή της

εταιρείας σε έξοδα διαµόρφωσης βιτρινών διαφόρων καταστηµάτων πελατών

της. Η απόρριψη της δαπάνης έγινε µε την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται για παρα-

γωγική δαπάνη, αφού διενεργήθηκε οικειοθελώς και καταβλήθηκε από ελευθε-

ριότητα και µάλιστα υπέρ προσώπων που ασκούν ανεξάρτητη επιχείρηση. Με

την πρωτόδικη απόφαση κρίθηκε ότι η επίµαχη δαπάνη αφορά προφανώς έξοδα

που καταβλήθηκαν για την προώθηση και προβολή των προϊόντων της εταιρείας

και συµβάλλει στη διεύρυνση των εργασιών της, όπως βάσιµα αυτή υποστήριξε,

ανεξάρτητα από το ότι καταβλήθηκε οικειοθελώς και από ελευθεριότητα. Περαι-

τέρω, κρίθηκε ότι πρόκειται για παραγωγική δαπάνη, κατά την έννοια του άρθρου

35 παρ. 1 περ. α του Ν.∆/τος 3323/1955, και ότι η σχετική λογιστική διαφορά

έπρεπε να διαγραφεί. Με την έφεσή του, το ∆ηµόσιο προέβαλε ότι η ως άνω πρω-

τόδικη κρίση είναι εσφαλµένη, διότι η δαπάνη διενεργήθηκε οικειοθελώς και µά-

λιστα υπέρ προσώπων που διατηρούν ανεξάρτητη επιχείρηση και δεν αποσκοπεί

στην προώθηση των εργασιών της εταιρείας, αλλά καταβλήθηκε από ελευθεριό-

τητα. Με την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, απορρίφθηκε ο ως άνω λόγος έφε-

σης, αφού κρίθηκε ότι «[...] η δαπάνη αυτή, προφανώς, καταβλήθηκε για την

προώθηση και προβολή των προϊόντων της εταιρείας και αποβλέπει στη διεύ-

ρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήµατός της, ανεξάρτητα αν

καταβλήθηκε οικειοθελώς και από ελευθεριότητα [...] και, συνεπώς, είναι παρα-

γωγική και έτσι µη νόµιµα και µη ορθά προστέθηκε το εν λόγω ποσό ως λογιστική

διαφορά στα καθαρά έσοδα της εταιρείας και πρέπει να διαγραφεί». Η ανωτέρω

κρίση του δικάσαντος ∆. Εφετείου είναι κατ’ αρχήν επαρκώς αιτιολογηµένη και ο

περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο προβάλλεται ότι έπρεπε να

έχει εξακριβωθεί και αναφερθεί στην αναιρεσιβαλλοµένη ποία καταστήµατα δέχ-

θηκαν την επίµαχη προσφορά της αναιρεσίβλητης, αν το αντικείµενο των εργα-

σιών τους συνδέεται µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς της

και αν η ανταπόδοση των εν λόγω καταστηµάτων προς την αναιρεσίβλητη ήταν η

προβολή αποκλειστικώς των προϊόντων της, δεδοµένου µάλιστα ότι είχε επιση-

µανθεί µε το από 23.5.2001 υπόµνηµα του ∆ηµοσίου ενώπιον του Εφετείου ότι η

εταιρεία έφερε και το σχετικό βάρος απόδειξης, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσι-

µος, ενόψει και του ότι το ∆ηµόσιο δεν είχε προβάλει τέτοιους ειδικότερους ισχυ-

ρισµούς µε την έφεσή του (ΣΕ 1151/2012).

3. Πρόστιµα αυθαίρετων κατασκευών επί ακινήτων 

Το Υπ. Οικονοµικών µε την πολ. 1034/2013 (Λογιστής 2013 σελ. 475) γνωστο-

ποίησε ότι τα παρακάτω πρόστιµα τα οποία επιβάλλονται λόγω τακτοποίησης αυ-

θαιρέτων κατασκευών δεν εκπίπτονται φορολογικά ως δαπάνες της επιχείρησης: 

α) Το ειδικό πρόστιµο που καταβάλλεται για την τακτοποίηση υπογείων και

ηµιυπαίθριων χώρων του ν. 3843/2010, 
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β) Εξάλλου, µε το άρθρο 24 του ν. 4014/2011 επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο αυ-

θαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης προκειµένου οι εν λόγω

κατασκευές να διατηρηθούν. Το ειδικό αυτό πρόστιµο αναφορικά µε την τα-

κτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του ν. 4014/2011 που καταβάλλονται

από επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, δεν εκπίπτει από τα ακαθά-

ριστα έσοδά τους.

4. Η ζηµιά που υφίσταται επιχείρηση, λόγω απώλειας πε-
ριουσιακού της στοιχείου από ληστεία ή κλοπή, εκπί-
πτει από τα ακαθάριστα έσοδα

Η ζηµιά που υφίσταται επιχείρηση, λόγω απώλειας περιουσιακού της στοιχείου

από ληστεία ή κλοπή, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής πε-

ριόδου (χρήσης), κατά την οποία έλαβε χώρα το ζηµιογόνο γεγονός, εφόσον, κα-

τά την κρίση της φορολογικής Αρχής, η ζηµιά είναι οριστική, δηλαδή βέβαιη ως

προς την ύπαρξη και εκκαθαρισµένη κατά ποσό.

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρµοδίως µε την υπ’ αριθµ. Πολ. 1006/9.1.2013 εγκύκλιο

του υπουργείου Οικονοµικών, ύστερα από σύµφωνη γνωµοδότηση (υπ’ αριθµ.

524/2012) του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον

υφυπουργό Οικονοµικών.

Στην εν λόγω γνωµοδότηση επισηµαίνεται, πάντως, ότι «ως πραγµατοποιηθείσα

ζηµία νοείται εκείνη που έχει προκύψει οριστικά, είτε µε την εκποίηση του φθα-

ρέντος ή υποτιµηθέντος περιουσιακού στοιχείου είτε µε την απώλεια ή την κατα-

στροφή του, οπότε, πλέον, επιβάλλεται η διαγραφή από τα βιβλία της επιχείρησης

της αξίας τού εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, προκειµένου, έτσι, να εµφανισθεί

η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. 

Μόνο µετά την εκποίηση του φθαρµένου ή υποτιµηµένου περιουσιακού στοιχεί-

ου ή την οριστική απώλειά του διαπιστώνεται η ύπαρξη και έκταση της ζηµιάς και,

συνεπώς, και ο χρόνος κατά τον οποίο θα έπρεπε η να εκπέσει η σχετική ζηµία. 

Πριν από την απώλεια του περιουσιακού στοιχείου, η ζηµιά είναι άδηλη κατά την

ύπαρξη και την έκτασή της και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι πραγµατοποιήθηκε».

Κατά το ΝΣΚ, µάλιστα, «είναι δε άλλο το ζήτηµα αν σε χρόνο µεταγενέστερο της

διαχειριστικής περιόδου (χρήσης) κατά την οποία έλαβε χώρα το ζηµιογόνο γε-

γονός, εντοπισθούν οι δράστες της κλοπής ή της ληστείας, οπότε υφίσταται απο-

ζηµιωτική αξίωση της επιχείρησης κατ’ αυτών». 

5. Εκπτώσεις δαπανών. H αξία των εµπορεύσιµων αγα-
θών επιχείρησης, όταν αυτά διατίθενται ως δώρα για
τους πελάτες της µε σκοπό την προώθηση των πωλή-
σεών της, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.

Οι δαπάνες αγοράς συναγερµού, κράνους, αδιάβροχου και των λοιπών αξε-

σουάρ που εµπορεύεται η εταιρεία και τα οποία διατίθενται δωρεάν στους πελάτες

της µε κάθε αγορά µοτοσικλέτας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της πιο πά-

νω εταιρείας κατά το µέρος που δεν συµµετέχουν στο κόστος των µενόντων προ-
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ϊόντων της (τελικό απόθεµα) (Yπ. Oικ. ∆12Β 1106444/19.07.2012 1).

(1) Yπ. Oικ. ∆12Β 1106444/19.07.2012

Aπαντώντας στη σχετική από 13.3.2012 αίτησή σας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ� της παρ. 1 άρθρου 31 του ν.
2238/1994, το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και
στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του K.B.Σ. εξευρίσκεται λογιστικά µε έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα, µεταξύ άλλων, της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµο-
ποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι
ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ.

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται, ότι
για τον προσδιορισµό του κόστους των µενόντων προϊόντων στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, συνυπολογίζεται στην αξία των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και ανάλογο ποσο-
στό εξόδων παραγωγής, στα οποία περιλαµβάνονται και οι τακτικές αποσβέσεις των πάγιων πε-
ριουσιακών στοιχείων.

3. Όπως έχει διευκρινισθεί µε την αριθ. ∆12B 1129809/04.10.2010 διαταγή, το συνολικό κόστος
αγοράς πρώτων και βοηθητικών υλών επηρεάζει το λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού εισο-
δήµατος της εταιρείας που προµηθεύεται τις πιο πάνω ύλες µόνο κατά το µέρος που δεν συµµετέ-
χει στο κόστος των µενόντων προϊόντων (Tελικό απόθεµα).

4. Eπίσης, µε τις διατάξεις της περίπτωσης φ� της παρ. 1 άρθρου 31 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα δώρα της επιχείρησης προς πελάτες,
επιχειρήσεις ή µη, εφόσον φέρουν την επωνυµία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δηµοτικό
τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών. Tο ποσό της δαπάνης που εκπίπτει µε βάση τις
διατάξεις της περίπτωσης αυτής, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δώρο
χωριστά.

5. Mε το αριθ. ∆12B 1144125/21.10.2011 έγγραφο µας έχει γίνει δεκτό, ότι η δαπάνη αγοράς από
εταιρεία εµπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σετ µαχαιροπήρουνων µε σκοπό να τα διαθέ-
σει στους τελικούς καταναλωτές - αγοραστές µε την πώληση κάθε συσκευής από µια νέα σειρά
πλυντηρίων πιάτων, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον δεν αποτελεί δώρο
που φέρει την επωνυµία της επιχείρησης, αλλά και ούτε το δώρο αυτό είναι δικό της εµπόρευµα.

6. Aπό τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρεία µε αντικείµενο εργασιών την
εµπορία µοτοσυκλετών, µε κάθε αγορά µοτοσυκλέτας διαθέτει δωρεάν στους πελάτες της διά-
φορα αξεσουάρ, από τα εµπορεύσιµα αγαθά της (συναγερµό, κράνος, αδιάβροχο, µπότες κ.λπ.),
προκειµένου να προωθήσει τις πωλήσεις της. Aκόµη, µας γνωρίσατε ότι τα εν λόγω αξεσουάρ
παραδίδονται στον κάθε πελάτη µε δελτίο αποστολής και στη συνέχεια, η επιχείρηση εκδίδει
απόδειξη αυτοπαράδοσης προκειµένου να αποδώσει το Φ.Π.A. που είχε εκπεσθεί κατά την αγορά
τους.

7. Mετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι οι δαπάνες αγοράς συναγερµού, κρά-
νους, αδιάβροχου και των λοιπών αξεσουάρ που εµπορεύεται η εταιρεία και τα οποία διατίθενται
δωρεάν στους πελάτες της µε κάθε αγορά µοτοσικλέτας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
της πιο πάνω εταιρείας κατά το µέρος που δεν συµµετέχουν στο κόστος των µενόντων προϊόντων
της (τελικό απόθεµα), κατ� ανάλογη εφαρµογή των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος, µη εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της περίπτωσης φ’ της παρ.1
άρθρου 31 του ν. 2238/1994.



ΘΕΜΑΤΑ, Μάιος 2013 23

1. Θέµατα των δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών σε
µισθωµένο ακίνητο στην περίπτωση λύσης της µίσθω-
σης 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο των δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών σε µι-

σθωµένο ακίνητο εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης µέσα στην

οποία λύνεται η µίσθωση (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1017/2013 σχετ. και τα

1015038/25.06.1997, 1031863/28.03.2000 και 1015586/13.03.2007 έγγραφά

του Υπ. Οικονοµικών).

Εισόδηµα από οικοδοµές για τον εκµισθωτή. Σε περίπτωση εκµίσθωσης ακινή-

του για το οποίο έχουν πραγµατοποιηθεί από τον µισθωτή δαπάνες βελτιώσεων

και προσθηκών και η µίσθωση αυτού λύεται πρόωρα, ο εκµισθωτής, στη χρήση

εντός της οποίας λύεται πρόωρα η σύµβαση µίσθωσης του εν λόγω ακινήτου, θα

υπολογίσει εφ’ άπαξ ως εισόδηµα από οικοδοµές της περ. β’ της παρ. 1 του άρ-

θρου 21 του ν. 2238/1994, το σύνολο του ποσού των δαπανών και βελτιώσεων

στο µίσθιο που αποµένει προς κατανοµή στα επόµενα έτη. (Υπ. Οικονοµικών πολ.

1017/2013).

2. Εισόδηµα οικοπεδούχου σε περίπτωση επιχορήγησης
του ακινήτου.

Την 2.8.1999 συνεστήθη η οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «Ο.Ε. Μ. & Χ. Τ.

» και µέλη τον Μ. Τ. και τη σύζυγο του Χ.Τ., µε σκοπό την ανέγερση και λειτουργία

ξενοδοχείου τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων. Την 1.9.1999 η Χ.Τ. εκµίσθωσε

στην παραπάνω οµόρρυθµη εταιρία ένα οικόπεδο, ιδιοκτησίας της, για την ανέ-

γερση του ξενοδοχείου. Την 10.9.1999 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ της εν λόγω

οµόρρυθµης εταιρίας και της εταιρείας µε την επωνυµία «.......... Α.Ε.» (διαχειρί-

στρια προγράµµατος LEADER II) µε βάση την οποία χρηµατοδοτήθηκε και υλο-

ποιήθηκε το έργο της ανέγερσης του ξενοδοχείου. Την 13.8.2002 υπογράφτηκε

µισθωτήριο ενδεκαετούς διάρκειας επαγγελµατικής στέγης, σύµφωνα µε το οποίο

η Χ. Τ. εκµίσθωσε στην «Ο.Ε. Μ. & Χ. Τ.» το ιδιόκτητο οικόπεδο της µετά του διω-

ρόφου ξενοδοχείου που ανεγέρθη σ’ αυτό.

Προκειµένου να εξευρεθεί το ετήσιο εξ οικοδοµών εισόδηµα της εκµισθώτριας,

Χ.Τ. και δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1071908/17.06.1998/πολ.

1176 διαταγή του Υπουργείου Οικονοµικών, τα χρηµατικά ποσά των επιδοτήσε-

ων ή επιχορηγήσεων που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο σε επιχειρήσεις για την

αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα

της επιχείρησης, δεν θεωρούνται εισόδηµα και δεν υπόκεινται σε φόρο, αλλά αν-

τιθέτως αποτελούν στοιχεία µειωτικά του κόστους των παγίων αυτών στοιχείων,

ανέκυψε προβληµατισµός σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου

21 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Κατόπιν αυτών, υποβλήθηκε το παραπάνω ερώτηµα εάν, δηλαδή, κατά την

Θέµατα ακινήτων σε γήπεδα τρίτων



εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 21 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, προ-

κειµένου να υπολογισθεί το ετήσιο εισόδηµα εξ οικοδοµών της εκµισθώτριας -

Χ.Τ., θα συµπεριληφθούν τα ποσά της επιδότησης που έλαβε η µισθώτρια - οµόρ-

ρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ο.Ε. Μ. & Χ. Τ.» από το πρόγραµµα LEADER.

Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε τη γνωµάτευση 98/2012 γνωµάτευσε ότι

θα εφαρµοσθεί η διάταξη του άρθρου 21 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και

θα φορολογηθεί ως εισόδηµα ειδικών περιπτώσεων της εκµισθώτριας Χ. Τ. η

πραγµατική αξία της οικοδοµής, δηλαδή του ξενοδοχείου, η οποία ήθελε εξευρε-

θεί από τα επίσηµα βιβλία και λοιπά στοιχεία της µισθώτριας κατά το χρόνο απο-

περάτωσης της οικοδοµής. Είναι δε αδιάφορο, για τον προσδιορισµό του, κατά τα

ανωτέρω, εισοδήµατος της εκµισθώτριας, το γεγονός ότι η µισθώτρια έλαβε οικο-

νοµική ενίσχυση από το κοινοτικό πρόγραµµα LEADER ή άλλο πρόγραµµα και

εάν φορολογήθηκε ή όχι γι’ αυτό, δοθέντος ότι η όποια επιχορήγηση ή φοροα-

παλλαγή έλαβε χώρα απέβλεψε σε ενίσχυση αποκλειστικά και µόνο της επιχείρη-

σης της µισθώτριας για την κατασκευή οικήµατος ικανού να διευκολύνει την επαγ-

γελµατική της δραστηριότητα, χωρίς να έχει σηµασία εάν αυτό ήθελε ανεγερθεί

επί ιδίου ή αλλότριου οικοπέδου.

Κατόπιν των ανωτέρω, επί του τεθέντος ερωτήµατος, το Νοµικό Συµβούλιο του

Κράτους (Τµήµα Α’), γνωµοδότησε οµόφωνα ότι ως αξία της οικοδοµής που έχει

ανεγερθεί από τον µισθωτή σε έδαφος κυριότητας του εκµισθωτή προκειµένου

να υπολογισθεί, το ετήσιο εισόδηµα αυτού (εκµισθωτή) εξ οικοδοµών, κατ’ εφαρ-

µογή του άρθρου 21 Κ.Φ.Ε, λαµβάνεται η πραγµατική αξία της οικοδοµής, η

οποία εξευρίσκεται από τα επίσηµα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγει-

ρε την οικοδοµή, χωρίς να αφαιρεθούν από την αξία αυτή τα ποσά της επιδότησης

που έλαβε ο µισθωτής για την ανέγερση του κτίσµατος από το πρόγραµµα LEA-

DER. (Ν.Σ.Κ. 98/2012, Λογιστής 2013, σελ. 465)

Σηµειώνεται ότι η άνω γνωµοδότηση έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα ∆η-

µοσίων Εσόδων (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1027/2013) 

3. Εισφορά του δικαιώµατος χρήσης ακινήτου σε οµόρ-
ρυθµη εταιρεία 

Για το σχηµατισµό κεφαλαίου µιας οµόρρυθµης εταιρείας µε αντικείµενο εργα-

σιών, µεταξύ άλλων, και την εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων

ακινήτων, εισφέρθηκε, από τους δύο εκ των τεσσάρων εταίρων, στην εταιρεία το

δικαίωµα χρήσης καταστηµάτων, τα οποία κατά πλήρη κυριότητα ανήκουν στους

εταίρους φυσικό πρόσωπα, µε αντάλλαγµα τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο της

εταιρείας. Τα ακίνητα εκµισθώνονται από την εταιρεία σε τρίτους.

Το ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι ποιος είναι υπόχρεος να δηλώσει και να φορο-

λογηθεί για το εισόδηµα από την εκµίσθωση του άνω ακινήτου.

Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε τη γνωµάτευση 258/2012 γνωµάτευσε κα-

τά πλειοψηφία, ότι, επί εισφοράς από εταίρο σε οµόρρυθµη εταιρεία, της χρήσεως

ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του εταίρου, η οποία γίνεται σε αντάλλαγµα

της συµµετοχής του σε αυτήν, σε περίπτωση εκµισθώσεως του εισφερθέντος ακι-

νήτου από την εταιρεία σε τρίτο και εισπράξεως των µισθωµάτων από την ίδια,

φορολογικό υποκείµενο και υπόχρεος σε υποβολή της σχετικής φορολογικής
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δηλώσεως για τα εισπραττόµενα µισθώµατα εξακολουθεί να είναι ο εταίρος - κύ-

ριος του εισφερθέντος ακινήτου (Ν.Σ.Κ. 258/2012, Λογιστής 2013, σελ. 467).

Σηµειώνεται ότι η άνω γνωµοδότηση έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα ∆η-

µοσίων Εσόδων (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1024/2013).
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1. Εκπτώσεις δαπανών που στηρίζονται σε πλαστά στοι-
χεία

Καµία δαπάνη δεν δύναται να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα µιας επιχείρη-

σης εάν δεν αποδεικνύεται από νοµότυπα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προ-

βλέπονται από τις οικείες διατάξεις του K.B.Σ. και συνεπώς δεν δύναται να εκπε-

σθεί δαπάνη που στηρίζεται σε πλαστό παραστατικό στοιχείο, κατά την αναφερ-

θείσα θέση της νοµολογίας (ΣτE 4033/99), που σαφώς είναι εφαρµοστέα και στην

περίπτωση του ερωτήµατος. H κατάργηση της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 3

του K.Φ.Σ., σύµφωνα µε την οποία κανένα έξοδο δεν αναγνωρίζεται, εάν δεν έχει

εκδοθεί αποδεικτικό στοιχείο και η κατ’ ουσία αντικατάστασή της από την διάταξη

του άρθρου 18 παρ. 2 του ισχύοντος K.B.Σ., κατά την οποία κάθε εγγραφή στα βι-

βλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται

σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Kώδικα αυτού ή σε δηµόσια

έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, δε µεταβάλλει την πρόθεση

του φορολογικού νοµοθέτη να απαιτεί για την έκπτωση µιας δαπάνης τα νόµιµα

εκείνα στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγµατοποίησή της, καθόσον δεν προσι-

διάζει και δεν είναι ανεκτό σε ένα κράτος δικαίου να αποδεικνύεται µια συναλλα-

γή µε µη νόµιµα φορολογικά στοιχεία. Eιδικώς, δε, τιµολόγια ή άλλα παραστατι-

κά, τα οποία έχουν µεν διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς,

όµως, να έχει καταχωρισθεί σχετική πράξη θεώρησής τους στα οικεία βιβλία της

αρµόδιας φορολογικής αρχής θεωρούνται πλαστά, κατά την ρητή διάταξη του

άρθρου 19 ν. 2523/1997. Συνεπώς, οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία προκύπτει από

τέτοια τιµολόγια δεν είναι δυνατόν να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα µιας

επιχείρησης. Tούτο δε ασχέτως εάν η συγκεκριµένη περίπτωση συνιστά ή όχι πα-

ράβαση των διατάξεων του K.B.Σ., καθόσον είναι διαφορετικό το ζήτηµα της έκ-

πτωσης µιας δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα µιας επιχείρησης από το ζήτηµα

της επιβολής κύρωσης για την διάπραξη της φορολογικής παράβασης της φορο-

διαφυγής.

(Ν.Σ.Κ. 572/2012, Λογιστής 2013, σελ. 79)

2. Έννοια φορολογικού ανύπαρκτου προσώπου.

Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, όταν αποδίδεται σε ορισµένο επιτηδευµα-

τία η παράβαση της λήψεως τιµολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, υπό την

έννοια είτε ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρε-

ται είτε ότι έχει µεν πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όµως, όπως εµφανίζεται,

µε τον φερόµενο ως εκδότη του τιµολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική

αρχή βαρύνεται, κατ’ αρχήν, µε την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Προς

τούτο αρκεί, κατ αρχήν, να αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του τιµολογίου είναι πρό-

σωπο φορολογικώς ανύπαρκτο, δηλαδή, πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει την

έναρξη του επιτηδεύµατός του, ούτε είχε θεωρήσει στοιχεία στην αρµόδια φορο-

λογική αρχή (οπότε ο λήπτης βαρύνεται πλέον να αποδείξει την αλήθεια της συ-

ναλλαγής και την καλή του πίστη κατά το χρόνο της, ότι δηλαδή είχε ελέγξει τα

Θέµατα πλαστών και εικονικών στοιχείων



ΘΕΜΑΤΑ, Μάιος 201328

στοιχεία του αντισυµβαλλόµενού του - εκδότη των φορολογικών στοιχείων), είτε

ότι ο εκδότης του τιµολογίου είναι πρόσωπο φορολογικώς µεν υπαρκτό, αλλά

συναλλακτικώς ανύπαρκτο, ή ότι, ενόψει των επιχειρηµατικών του δυνατοτή-

των, όπως προκύπτουν από τη συνολική εκτίµηση της συναλλακτικής του συµ-

περιφοράς και της φύσεως και του κύκλου εργασιών του, δεν είναι δυνατόν να

ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίµαχη παροχή (οπότε, και πάλι, ο λήπτης του

φορολογικού στοιχείου βαρύνεται να αποδείξει την αλήθεια της συναλλαγής,

δηλαδή ότι αυτή πραγµατοποιήθηκε µεταξύ αυτού και του φερόµενου ως εκδό-

του, έτσι όπως περιγράφεται στο τιµολόγιο) (ΣτΕ 4037-4039/2011 7µ., 1498/2011,

3528, 1184/2010, 2079/2009, 629/2008, 1653, 552, 547, 347/2006, 1219,

511/2005).

………………………………….

Εξάλλου, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, φορολογικώς ανύπαρκτος

πρέπει να θεωρηθεί και ο εκδότης φορολογικού στοιχείου, ο οποίος έχει µεν κάνει

έναρξη κάποιου επιτηδεύµατος έχοντας λάβει και αριθµό φορολογικού µη-

τρώου, πλην όµως εµφανίζεται να εκδίδει φορολογικά στοιχεία στα πλαίσια

άσκησης άλλου επιτηδεύµατος, την έναρξη του οποίου δεν έχει δηλώσει, ούτε

έχει θεωρήσει αντιστοίχως στοιχεία για την άσκησή του. Η ερµηνευτική αυτή εκ-

δοχή επιρρωνύεται και από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 19, 10 και

4 του ΚΒΣ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά την έναρξη επιτηδεύµατος στη ∆ΟΥ,

το δηλούµενο επιτήδευµα, για την άσκηση του οποίου πρέπει, προηγουµένως,

να έχει γίνει από τον επιτηδευµατία θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, συναρτάται

τόσο µε την κατ’ άρθρο 4 του ΚΒΣ ένταξή του σε κατηγορία των βιβλίων που πρέ-

πει αυτός να τηρήσει, αναλόγως µε τη νοµική µορφή της επιχείρησής του, τον τό-

πο άσκησης του επιτηδεύµατος, το ύψος των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων της

προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, όσο και µε την κατ’ άρθρο 10 του ΚΒΣ

υποχρέωσή του για τυχόν τήρηση προσθέτων βιβλίων.

(Σ.τ.Ε. 505/2012, Λογιστής 2013, σελ.45)
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1. Καθορισµός εµπορικής αµοιβής, επιτοκίου και ράντας,
για τον προσδιορισµό της άυλης αξίας επιχειρήσεων
που µεταβιβάζονται το έτος 2013. (Υπ. Οικ. Πολ. 1013/
29.01.2013).

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα και για την εφαρµογή της 1030366/

01.04.2003/Πολ. 1053 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών κατά το έτος 2013,

σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Η ετήσια εµπορική ή επαγγελµατική αµοιβή ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα

χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (12.880) για τις επιχειρήσεις εµπορίας ή

παραγωγής αγαθών. Προκειµένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής

υπηρεσιών η αµοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό

(30%) και ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα

τεσσάρων ευρώ (16.744). Για µεταβιβάσεις µεριδίων κλπ. των υπόχρεων της

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά µε

την εγκύκλιο 1058352/ 28.06.2000/Πολ. 1200.

2. Το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ετήσιας διάρ-

κειας ανέρχεται σε 4,85% µε αντίστοιχο συντελεστή προσαρµογής από την

οικεία ράντα 4,3474886 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.

3. Τα πιο πάνω ισχύουν για µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται από την ηµε-

ροµηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.

2. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυµη εταιρεία – Φόρος µετα-
βίβασης ακινήτων 

Tο άρθρο 1 του ν.δ. 1297/1972, που προβλέπει υπό όρους απαλλαγή από την

υποχρέωση καταβολής του φόρου µεταβίβασης ακινήτου στην περίπτωση µετα-

τροπής επιχείρησης σε ανώνυµη εταιρία., δεν έχει πεδίο εφαρµογής στην περί-

πτωση µετατροπής Ε.Π.Ε. σε ανώνυµη εταιρία. Τούτο δε, διότι µε τη µετατροπή

Ε.Π.Ε. σε ανώνυµη εταιρία, βάσει του άρθρου 67 του Ν. 2190/1920, δεν επέρχεται

κατάλυση του νοµικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου νοµικού προσώ-

που, της ανώνυµη εταιρία αλλά µεταβάλλεται απλώς ο νοµικός τύπος της υφι-

σταµένης εταιρείας σε ανώνυµη εταιρία., ώστε στην περίπτωση της εισφοράς ακι-

νήτων περιουσιακών στοιχείων της Ε.Π.Ε. προς την συνιστώµενη ανώνυµη εταιρία

να µην τίθεται καν ζήτηµα εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του

Α.Ν. 1587/1950 περί φόρου µεταβίβασης ακινήτου, αφού δεν χωρεί η απαιτού-

µενη από το νόµο αυτό µετάθεση εµπράγµατου δικαιώµατος (Σ.τ.Ε. 1656/2011,

Λογιστής 2013 σελ. 451).

Συνεπώς, στην περίπτωση της µετατροπής Ε.Π.Ε. σε ανώνυµη εταιρία, δεν εξετά-

ζεται αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 3 του ίδιου

ν.δ. 1297/1972 περί απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων διότι, σύµ-

Θέµατα µεταβίβασης και µετασχηµατισµών 
επιχειρήσεων
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φωνα µε όσα ήδη αναφέρθηκαν, δεν υφίσταται εξ αρχής υποχρέωση καταβολής

του εν λόγω φόρου, αφού η εισφορά ακινήτων στην συνιστώµενη ανώνυµη εται-

ρία δεν συνιστά, στην περίπτωση αυτή, µεταβίβαση κατά την έννοια του νόµου

(ΣτΕ 1776/1988, ΣτΕ 341/1987 και Σ.τ.Ε. 1656/2011, Λογιστής 2013 σελ. 451).
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1. Η ειδική παροχή προστασίας µητρότητας αποτελεί µεν
εισόδηµα εκ µισθωτών υπηρεσιών, αλλά απαλλάσσε-
ται από κάθε φόρο.

Η ειδική παροχή προστασίας µητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, η

οποία χορηγείται από τον O.A.E.∆. σε εργαζόµενες µητέρες, ασφαλισµένες του

I.K.A. - E.T.A.M. κατά τη διάρκεια της εξάµηνης ειδικής άδειας προστασίας της µη-

τρότητας, αποτελεί µεν εισόδηµα εκ µισθωτών υπηρεσιών, αλλά απαλλάσσεται

από κάθε φόρο, σύµφωνα µε την ειδική διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ν.

1545/1985 (Ν.Σ.Κ. 278/2012, Λογιστής 2013, σελ.82)

2. Ασφαλιστική αντιµετώπιση των µελών διοικητικού
συµβουλίου Ανωνύµων Εταιρειών

Οδηγίες, που αφορούν στην ασφαλιστική αντιµετώπιση των µελών διοικητικού

συµβουλίου Ανωνύµων Εταιρειών µε αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική,

βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα, παρέχονται µε εγκύκλιο του Οργανισµού

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών.

Στην εγκύκλιο (αριθµ. 20) αναφέρονται τροποποιήσεις καταστατικών διατάξεων

του Οργανισµού, που ισχύουν από 18.4.2013 και εφεξής, βάσει των διατάξεων

του άρθρου 49, του Ν. 4144/2013, όπου οι περιπτώσεις β και γ του Π.∆.

258/2005, όπως αυτές ίσχυαν, ενοποιούνται σε β, σύµφωνα µε τις οποίες στην

υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα µέλη του διοικητικού συµβουλί-

ου των ανωνύµων εταιρειών µε αντικείµενο επιχειρήσεως επαγγελµατική, βιοτε-

χνική ή εµπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι µέτο-

χοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

Με τη ρύθµιση αυτή έπαυσε η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής

στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των µελών του διοικητικού συµβουλίου των ανωνύ-

µων εταιρειών ανάλογα µε το αντικείµενο της επιχείρησης (επαγγελµατική ή βιο-

τεχνική δραστηριότητα - ποσοστό 5%, εµπορία ποσοστό 3%).

Θέµατα εργατικά και ασφαλιστικά
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∆ικαίωµα έκπτωσης Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού µε το θέµα εγγράφου σας, µε το οποίο ζητάτε να

απαντήσουµε εάν, η σε αυτό αναφερόµενη επιχείρηση υποχρεούται να προβεί σε δια-

κανονισµό των παγίων (αγαθών επένδυσης) παρόλου που δεν έχει γίνει οριστική παύση

της χρησιµοποίησής τους σε φορολογητέες πράξεις κατά τη διάρκεια της πενταετούς πε-

ριόδου, δεν έχει δηλώσει οριστική παύση εργασιών ή αδράνειας και, εφόσον δεν συν-

τρέχουν οι παραπάνω περιπτώσεις, εάν δικαιούται άµεσης επιστροφής του εναποµεί-

ναντος πιστωτικού υπολοίπου (10%) της υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου

2.1.2007 - 31.12-2008 για το οποίο ζήτησε και έλαβε επιστροφή, βάσει της Α.Υ.Ο.Ο.

Πολ. 1073/21.07.2004, το 90% αυτού µε τις αριθµ. πρωτ. 2528/2008 και 2359/2009 αι-

τήσεις της, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τα παρατιθέµενα στοιχεία του εγγράφου και των επισυναπτοµένων

σ’ αυτό στοιχείων (πινάκες και έκθεση προσωρινού ελέγχου), η επιχείρηση υπέ-

βαλε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την ανωτέρω χρήση (2.1.2007 - 31.12.2008) τρεις

(3) διαδοχικές αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ συνολικού ύψους 158,102.16 ευρώ, µε

τις οποίες αιτήθηκε την επιστροφή ΦΠΑ των δαπανών ανέγερσης κτίσµατος, εκ

των οποίων της επιστράφηκε, µε την µε αριθ. πρωτ. 1126/2008 αίτηση, ποσό

46.656,87 ευρώ, κατόπιν ελέγχου, που αντιστοιχεί στο 100% του αιτηθέντος πο-

σού, και 100.300,81 ευρώ, χωρίς έλεγχο, που αντιστοιχεί στο 90% των αιτηθέν-

των µε τις 2528/2008 και 2352/2009 αιτήσεις επιστροφής. 

Για το υπόλοιπο 10% του συνολικού πιστωτικού υπολοίπου των δύο ως άνω αι-

τήσεων εκ 11,144.53 ευρώ, διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος, σύµφωνα µε τον

οποίο κρίθηκε ότι «το ποσό αυτό πρέπει να της επιστραφεί, µε την παρατήρηση

να µην εκτελεστεί άµεσα η επιστροφή λόγω µη διακανονισµού του ΦΠΑ των πα-

γίων σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ν. 2859/2000, επειδή η ελεγχόµενη επιχείρηση

έχει σταµατήσει την παραγωγική της δραστηριότητα από το τέλος του 2009 έως

σήµερα».

Κατά τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της επιχείρησης, ουδέποτε διέκοψε τη λει-

τουργία της ούτε περιήλθε σε αδράνεια από την έναρξη λειτουργία της έως σήµε-

ρα, παρ’ εκτός, κατά την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2011, δεν παρουσίασε

έσοδα (εκροές), λόγω της οικονοµικής κρίσεως.

2. Από τα στοιχεία του Μητρώου TAXIS προκύπτει ότι, η αιτούσα την επιστροφή του

ΦΠΑ επιχείρηση, δήλωσε για την πρώτη υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική περίοδο

(2.1.2007 - 31.12.2008) δραστηριότητες «εργασίες προετοιµασίας χώρου ανέγερ-

σης κτίσµατος» και «εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος».

3. Από την προσκοµισθείσα, σε φωτοτυπία, έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι, ο έλεγ-

χος προτείνει να µην εκτελεστεί άµεσα η επιστροφή ΦΠΑ για το λόγο ότι η ελεγ-

χόµενη επιχείρηση σταµάτησε την παραγωγική της λειτουργία από το τέλος του

2009 όπου και µέχρι σήµερα δεν λειτουργεί η παραγωγική µονάδα και τίθεται θέ-

µα διακανονισµού του ΦΠΑ (άρθρο 33 του Ν.2859/2000) των παγίων που έχει

καταχωρήσει στα βιβλία της από την έναρξη εργασιών 02.01.2007 έως σήµερα. Η

Θέµατα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
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εντολή ελέγχου 1053/09 επιστροφής ΦΠΑ επεκτάθηκε, για να προβεί ο έλεγχος

και στον καταλογισµό των ποσών ΦΠΑ που προκύπτουν από τον µη διακανονι-

σµό των παγίων λόγω µη χρησιµοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Ο έλεγχος συνεχίζεται και προτείνει την µη εκτέλεση της επιστροφής άµεσα έως

ότου ολοκληρωθεί και ο έλεγχος για τον καταλογισµό ΦΠΑ των παγίων λόγω µη

διακανονισµού του.

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

(κυρ. ν. 2859/2000), όπως ίσχυε, ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωµα έκ-

πτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιµοποίησης των αγαθών

αυτών.

Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 33 του ιδίου ως άνω Κώδι-

κα ΦΠΑ, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της

χρησιµοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της πενταε-

τούς περιόδου, ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά

αυτά θεωρούνται, για τα έτη πού αποµένουν, ότι χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστι-

κά και µόνο σε αφορολόγητες δραστηριότητες.

Επίσης, εάν εντός πενταετίας από την πραγµατοποίηση της δαπάνης για απόκτηση

ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιµοποίησης αυ-

τών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και µόνο σε αφορολόγητες πράξεις

και ενεργείται εφάπαξ διακανονισµός µε την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειρι-

στικής αυτής περιόδου.

Όπως διευκρινίστηκε µε την Ε.Α.Υ.Ο. 1084562/20.07.1994/Πολ. 1177, η πενταε-

τία προς διακανονισµό του φόρου αρχίζει, από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία

πραγµατοποίηση της δαπάνης ήτοι, της έκδοσης εκάστου τιµολογίου και λήγει

αµέσως µε την παρέλευση της αντίστοιχης ηµεροµηνίας του πέµπτου έτους (σχ.

Γνωµ. Ολοµ. Ν.Σ.Κ. 142/1994).

Τέλος, µε τις διατάξεις της παραγρ. 4 του ιδίου άρθρου, ως αγαθά επένδυσης θε-

ωρούνται τα ενσώµατα αγαθά, πού ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και

τίθενται από αυτή σε διαρκή εκµετάλλευση, καθώς και τα κτίσµατα ή άλλου εί-

δους κατασκευές πού κατασκευάζονται από την υποκείµενη στο φόρο επιχείρηση

σε ακίνητο πού δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδή-

ποτε έννοµης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστηµα του-

λάχιστον εννέα χρόνων.

5. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ, ορί-

ζεται ότι, µε την επιφύλαξη των σχετικών µε την παραγραφή διατάξεων ο φόρος

επιστρέφεται εφόσον αφορά αγαθό επένδυσης που προβλέπουν οι διατάξεις της

παραγράφου 4 του άρθρου 33.

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της επιστροφής του φόρου καθορίζεται µε την

Α.Υ.Ο.Ο. 1060481/21.07.2004/Πολ. 1073 (ΦΕΚ 1164 Β’/30.07.2004), όπως

ισχύει.

6. Εν όψει των ανωτέρω, α) εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση καταστρατηγήσεως

των διατάξεων που παρέχουν το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου (µη νόµιµα τιµο-

λόγια κλπ) και από τα δεδοµένα των τηρούµενων λογιστικών βιβλίων προκύπτει

ότι οι δαπάνες για τις οποίες κατεβλήθη ο φόρος, πραγµατοποιήθηκαν κατά τον
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κρίσιµο χρόνο (2.1.2007 - 31.12.2008) µε σκοπό την «κτήση - κατασκευή παγίου

επενδυτικού αγαθών ισογείου βιοτεχνίας», ο καταβληθείς από αυτήν φόρος εισ-

ροών είναι άµεσα εκπεστέος και δεν εξαρτάται από την πραγµατοποίηση φορο-

λογητέων εκροών.

Ως εκ τούτου, εν προκειµένω, δεν τίθεται θέµα εφάπαξ διακανονισµού του εκπε-

σθέντος φόρου εισροών των παγίων κτισµάτων της επιχείρησης, εφόσον δεν πλη-

ρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ.

ν.2859/2000).

β) εάν τα αγαθά επένδυσης χρησιµοποιήθηκαν σε φορολογητέες πράξεις (έναρξη

πενταετούς διακανονισµού) από την ελεγχόµενη επιχείρηση, αλλά για την ελεγ-

χόµενη/ες χρήση/εις ο έλεγχος αποδείξει ότι αυτά δεν χρησιµοποιήθηκαν π.χ. τα

έτη 2006, 2010 κ.λπ. µπορεί να αναζητήσει (καταλογίσει) το φόρο που αντιστοιχεί

στο έτος που δεν χρησιµοποιήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έλεγχος, διότι η µη πραγ-

µατοποίηση φορολογητέοι εκροών δεν σηµαίνει και µη χρησιµοποίηση των πα-

γίων.

γ) εάν τα πάγια δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµα και έως σήµερα, η πενταετία

από την πραγµατοποίηση της δαπάνης (π.χ. 1.1.2007 - 31.12.2007) ολοκληρώνε-

ται το έτος 2012 (άρθρο, 33.3.β του Κώδικα ΦΠΑ και Πολ. 1177/20.07.1994) και

η επιχείρηση οφείλει να διακανονίσει το φόρο των εισροών του έτους 2007 στην

εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2012. Κατ’ ανάλογο τρόπο διακανονίζεται ο

φόρος για τα επόµενα του 2007 έτη (π.χ. του έτους 2008 ο φόρος πρέπει να δια-

κανονισθεί στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2013 κ.ο.κ.).

7. Τέλος, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµα σας, εάν, δηλαδή, η ελεγχόµενη επιχεί-

ρηση δικαιούται την άµεση επιστροφή του ποσού των 11.144,53 ευρώ, είναι θέµα

πραγµατικό για το οποίο επιλαµβάνεται ο έλεγχος µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις

περί επιστροφής του ΦΠΑ, η δε καθυστέρηση της επιστροφής του είναι θέµα που

άπτεται της αρµοδιότητας της οικείας ∆.Ο.Υ., που πραγµατοποιεί τον έλεγχο, στην

οποία και πρέπει να απευθυνθείτε.

(Υπ. Οικ. ∆14Α 1179496/27.12.2012 ∆ηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Λογιστής

Μάρτιος 2013 σελ. 349).
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Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο, 
διανέµεται δωρεάν 

σε περιοδικά χρονικά 
διαστήµατα.


