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Απόφαση – Σταθμός του ΣτΕ για τη δυνατότητα επιστροφής στις 
επιχειρήσεις Φ.Π.Α. επί ανείσπρακτων απαιτήσεων 

ΦΠΑ
ανείσπρακτων
απαιτήσεων

Με την υπ. αριθμ. 355/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκε στα πλαίσια πιλοτικής δίκης 
ότι η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) περί απαγόρευσης μείωσης της 
φορολογητέας βάσης σε περίπτωση οριστικής ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος (ανείσπρακτες 
απαιτήσεις) αντιβαίνει στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΦΠΑ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), όπως και στην αρχή της 
ουδετερότητας που διέπει την εφαρμογή του ΦΠΑ, αλλά και τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της 
αναλογικότητας, τις οποίες εγγυάται η Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ΣτΕ με την εν λόγω απόφαση εναρμονίζεται πλήρως με την όμοια κρίση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) στις προηγηθείσες αποφάσεις  C-246/16 (Enzo di Maura) και C-396/16 (Τ-2). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτE σχετικά με την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 
5α του Κώδικα Φ.Π.Α. στα πλαίσια της Οδηγίας Φ.Π.Α. και των θεμελιωδών αρχών αυτής: 

 Η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα αντιπαροχή, συνέπεια δε της αρχής αυτής είναι 
ότι η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως Φ.Π.Α. ποσόν υψηλότερο εκείνου που εισέπραξε ο 
υποκείμενος στο φόρο. 



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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 Παρέκκλιση από την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη βάση 
επιβολής του φόρου (που ισχύει μόνο στην περίπτωση της ολικής ή 
μερικής μη καταβολής) με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής είσπραξης 
του Φ.Π.Α. και την αποφυγή απάτης είναι επιτρεπτή μόνο στον απολύ-
τως αναγκαίο βαθμό, ώστε τα λαμβανόμενα μέτρα να θίγουν όσο το 
δυνατόν λιγότερο τους σκοπούς και τις αρχές της Οδηγίας Φ.Π.Α. και 
να μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπο, ώστε να διακυβεύεται η ουδετε-
ρότητα του Φ.Π.Α. 

 Η ως άνω ευχέρεια παρεκκλίσεως προβλέπεται δε μόνο ώστε να παρέ-
χεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν –υπό τον όρο 
της τηρήσεως των θεμελιωδών στο δίκαιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης 
αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας, τη συμφυή με τον οριστικό 
χαρακτήρα της μη πληρωμής αβεβαιότητα. 

 Η δυνατότητα αυτή, όμως, δεν μπορεί να βαίνει πέραν της εν λόγω 
αβεβαιότητας, ώστε να αποκλείεται εντελώς η διόρθωση της βάσης 
επιβολής του φόρου, καθόσον τέτοιο ενδεχόμενο θα αντέβαινε τόσο 
στις θεμελιώδεις αρχές όσο και στην θεμελιώδη στη νομοθεσία του 
Φ.Π.Α. αρχή της ουδετερότητας του φόρου, περαιτέρω θα διατάρασσε 
και το σκοπό της φορολογικής εναρμόνισης που επιδιώκεται με την 
Οδηγία Φ.Π.Α. 

 Συνεπώς, σε περίπτωση όπου, μετά την πραγματοποίηση των φορο-
λογητέων πράξεων, στοιχειοθετείται επαρκώς η οριστική ή η ιδιαιτέρως 
πιθανή παρατεταμένη χρονική διάρκεια της (ολικής ή μερικής) μη κατα-
βολής, παρέχεται στην υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση δικαίωμα 
μείωσης της βάσης επιβολής του φόρου. 

 Σε περίπτωση δε, που υπάρξει μεταγενέστερη (εν όλω ή εν μέρει) 
καταβολή της αντιπαροχής, υφίσταται η δυνατότητα επανεκτιμήσεως 
της μειωθείσας βάσης επιβολής του φόρου προς το υψηλότερο. 

 Τέλος, η ως άνω ερμηνεία δεν παρεμποδίζει τη δυνατότητα των φορο-
λογικών αρχών να ενεργήσουν για την ανάκτηση του Φ.Π.Α. επί των 
εισροών που ο (αφερέγγυος) οφειλέτης μπόρεσε ενδεχομένως να 
εκπέσει σε σχέση με τις ίδιες εμπορικές συναλλαγές.  

Ενόψει των ανωτέρω: 

 Καθίσταται σαφές ότι η μη επιστροφή Φ.Π.Α. επί ανείσπρακτων απαι-
τήσεων με βάση τον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) είναι αντίθετη με 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη πλέον η αλλαγή της 
νομοθεσίας, ώστε οι επιχειρήσεις να μην επιβαρύνονται με το εν λόγω 
ποσό Φ.Π.Α., όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.  

 Η απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε σε υπόθεση ελληνικής επιχείρησης μη 
καταβάλλουσας την αντιπαροχή που είχε τεθεί σε διαδικασία εξυγί-
ανσης σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα. Συνεπώς, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι υφίσταται αντίθεση της Ελληνικής νομοθεσίας με την 
Κοινοτική όταν υπάρχει βεβαιότητα περί ολικής ή μερικής μη κατα-
βολής λόγω πτώχευσης του οφειλέτη ή θέσης αυτού σε εξυγίανση 
ή ειδική εκκαθάριση. 

 Ωστόσο, με την ίδια επιχειρηματολογία θα μπορούσε να στοιχειο-
θετηθεί ότι η μείωση της φορολογητέας βάσης και η επιστροφή του 
ΦΠΑ επισφαλών / διαγραφεισών απαιτήσεων στις επιχειρήσεις είναι 
επιβεβλημένη υπό συνθήκες που αποδεικνύουν τη βεβαιότητα περί 
μη καταβολής από τον οφειλέτη και εκτός του πεδίου πτωχευτικών 
και εξυγιαντικών διαδικασιών. 

 Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδιώξουν την επιστροφή του Φ.Π.Α. 
ανείσπρακτων απαιτήσεων με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί ενόψει και 
της εν λόγω απόφασης λαμβανομένων υπόψη και τυχόν σχετικών 
διατάξεων περί παραγραφής ή άλλων χρονικών ή λοιπών περιορισμών 
ανά περίπτωση. 
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