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Οδηγίες Α.Α.Δ.Ε. για την υποχρέωση διακανονισμού ΦΠΑ εισροών για επενδυτικό αγαθό 
που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός πενταετίας από την απόκτησή του (άρθρο 33 ΚΦΠΑ). 

Διακανονισμός ΦΠΑ 
επενδυτικών αγαθών –
Οδηγίες Α.Α.Δ.Ε. επί μη θέσης 
σε λειτουργία εντός 
πενταετίας λόγω περιστάσεων 
ανεξαρτήτων της βούλησης 
της επιχείρησης 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα πλαίσια συμμόρφωσής της με την με αριθμό 1862/2019 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εξέδωσε με την Εγκύκλιο 2200/2019 οδηγίες για την 
υποχρέωση των υποκειμένων στο φόρο επιχειρήσεων ως προς το διακανονισμό του ΦΠΑ εισροών επενδυτικού 
αγαθού που δεν χρησιμοποιήθηκε εντός πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για την απόκτηση ή 
κατασκευή αυτού. 

Ειδικότερα:

 Σύμφωνα με τον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, άρθρο 33 παρ. 3), εάν εντός της πενταετίας από την πραγματο-
ποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης 
αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ 
διακανονισμός με την δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου (για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 
19.8.2015 και εφεξής, ΠΟΛ. 1205/2015). 

 Το ΣτΕ με την με αριθμό 1862/2019 απόφασή του έκρινε ότι δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που 
επιβάρυνε επενδυτικό αγαθό εξακολουθεί κατ’ αρχήν να υφίσταται ακόμη και αν τελικώς ο υποκείμενος στο 
φόρο δεν το χρησιμοποιεί λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων της βουλήσεώς του, κατ’ εξοχήν δε τέτοια 
περίσταση που αποκλείει το διακανονισμό είναι όταν η χρήση του αγαθού καθίσταται νόμω αδύνατος συνεπεία 
πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης, και δη παρανόμων.

 Επομένως, σε περιπτώσεις που προκύπτει με ασφάλεια, είτε από το νόμο είτε από δικαστική απόφαση, ότι η  
μη χρησιμοποίηση του επενδυτικού αγαθού εντός πενταετίας οφείλεται σε περιστάσεις ανεξάρτητες της 
βουλήσεως του υποκειμένου, η υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών δεν 
γεννάται.



H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και 
κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και 
καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο 
μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε 
η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου 
οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν 
ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, 
ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για 
οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον 
κατάλληλο σύμβουλο.
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Πληροφορίες για την ΕΥ

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των
ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν
στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και
τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε
ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις
υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον
τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία
ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για
τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό 
και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις 
εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, 
καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική 
οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν 
παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το ey.com

Έμμεση Φορολογία
Οι έμμεσοι φόροι επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα 
και το χρηματοοικονομικό σύστημα. Το δίκτυό μας με 
τους αφοσιωμένους επαγγελματίες έμμεσης 
φορολογίας, συνδυάζει την τεχνική γνώση με την 
κατανόηση του επιχειρηματικού κλάδου και την 
πρόσβαση σε τεχνολογικά εξελιγμένα εργαλεία και 
μεθοδολογίες. Εντοπίζουμε τομείς κινδύνου και 
βιώσιμες ευκαιρίες σχεδιασμού για τους έμμεσους 
φόρους κατά τη διάρκεια του κύκλου φορολογικής ζωής, 
βοηθώντας σας να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις 
συμμόρφωσης και στους επιχειρηματικούς σας στόχους 
σε όλο τον κόσμο. Οι παγκοσμίως ολοκληρωμένες 
ομάδες μας σας παρέχουν την προοπτική και την 
υποστήριξη που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε 
αποτελεσματικά τους έμμεσους φόρους. Έτσι «κάνει τη 
διαφορά» η EY.
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 Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2200/2019, τέτοια περίπτωση αποτελεί 
ενδεικτικά η μη ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004, 3908/2011, 
4399/2016 και τα οποία επενδυτικά σχέδια έχουν λάβει παράταση 
ολοκλήρωσης με συγκεκριμένους νόμους. 

 Η Εγκύκλιος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά που θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις στη διάθεσή τους, ώστε 
να αποδεικνύεται το δικαίωμά τους να μην προβούν σε διακανονισμό 
του φόρου εισροών λόγω παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
σχεδίου ανάλογα με τον αναπτυξιακό νόμο και για όσο χρόνο διαρκεί η 
παράταση ολοκλήρωσης. 

 Τέλος, η Εγκύκλιος ρητά αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις που προέβησαν σε 
διακανονισμούς ΦΠΑ εισροών για επενδυτικά σχέδια που έχουν πάρει 
παράταση ολοκλήρωσης, μπορούν να ζητούν την επιστροφή των 
σχετικών ποσών, τροποποιώντας τις αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ στις 
οποίες έχουν συμπεριληφθεί τα σχετικά προς διακανονισμό ποσά 
φόρου, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. 

 Πράξεις προσδιορισμού του φόρου που οριστικοποιήθηκαν με οποιονδή-
ποτε τρόπο δεν ανατρέπονται και ποσά φόρου που έχουν καταβληθεί 
δυνάμει πράξεων καταλογισμού που έγινα οριστικές δεν αναζητούνται. 

Ενόψει των ανωτέρω: 

 Η με αριθμό 1862/2019 απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε με την επίκληση 
της πρόσφατης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ) της 28-2-18 στην υπόθεση C-672/16 (Imofloresmira -
Investimentos Imobiliarios SA), η οποία ρητά μνημονεύει την όμοια 
τοποθέτηση του ΔΕΕ περί μη υποχρέωσης διακανονισμού του φόρου 
εισροών εκ μέρους του υποκειμένου στο φόρο λόγω περιστάσεων 
ανεξαρτήτων της βούλησής του στις παλαιότερες υποθέσεις C-37/95 
(Ghent Coal) και C- 110/94 (INZO). 

 Το ΣτΕ δέχεται ότι το δικαίωμα έκπτωσης διατηρείται όχι μόνο όταν η 
καθυστέρηση οφείλεται σε παράνομες ενέργειες, πράξεις ή 
παραλείψεις, της Διοίκησης, αλλά γενικότερα σε κάθε περίπτωση που η 
καθυστέρηση οφείλεται σε περιστάσεις ανεξάρτητες της βούλησης του 
φορολογουμένου. Κατά τούτο, λοιπόν, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής 
των εξαιρέσεων από την διάταξη του άρθρου 33 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ 
που επιτάσσει τον διακανονισμό εάν εντός πενταετίας από την 
πραγματοποίηση της δαπάνης δεν έχει γίνει έναρξη χρησιμοποίησης του 
επενδυτικού αγαθού.

 Κατόπιν της πρόσφατης αυτής εξέλιξης της νομολογίας και την έκδοση 
της σχετικής Εγκυκλίου 2200/2019 από την Α.Α.Δ.Ε, φαίνεται ότι 
δικαίωμα μη διενέργειας διακανονισμού ΦΠΑ εισροών λόγω 
περιστάσεων ανεξάρτητων της βούλησης του φορολογουμένου έχουν 
όλες οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες για την απόκτηση ή 
κατασκευή επενδυτικών αγαθών, δηλαδή ακόμα και όταν οι σχετικές 
επενδύσεις δεν έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο.

 Συνεπώς, οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να διερευνήσουν 
με ποιές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά θα είναι σε θέση να στοιχειο-
θετήσουν ότι δεν έχουν την υποχρέωση να προβούν σε διακανονισμό 
του σχετικού ΦΠΑ εισροών ανάλογα με την περίπτωσή τους, όπως και 
να ζητήσουν την έντοκη επιστροφή τυχόν σχετικών ποσών ΦΠΑ 
εισροών που έχουν διακανονιστεί, λαμβανομένων υπόψη και των 
διατάξεων περί παραγραφής ή άλλων χρονικών ή λοιπών περιορισμών 
ανά περίπτωση.


