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Θέκα : Γηεπθξηλίζεηο επί δεηεκάησλ θνξνινγίαο, ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο
Φηινμελνύζαο Υώξαο κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο «TRANS ADRIATIC
PIPELINE AG» ζηελ Διιάδα.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα :
I. ΓΔΝΗΚΑ:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4217/2013 (ΦΔΚ 267 Α΄) θπξψζεθε ε απφ
26 Ινπλίνπ 2013 πκθσλία Φηινμελνχζαο Υψξαο (ΦΥ) κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο
θαη ηεο εηαηξείαο «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG (TAP AG)» ζηελ Διιάδα.
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 2.1 ηεο παξαγξάθνπ 2 (ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ) ηνπ Πξννηκίνπ ηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ
φξνπ 2.5, ε έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε:
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α) ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο χκβαζεο απφ ηα Μέξε,
β) ηεο θχξσζεο ηεο Γηαθξαηηθήο πκθσλίαο απφ ηελ Βνπιή ηνπ Κξάηνπο, ηεο
δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
ζέζεο ηεο ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο,
γ) ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ
λφκνπ ηεο Βνπιήο ηνπ Κξάηνπο πνπ θπξψλεη ηελ παξνχζα χκβαζε,
δ) ηεο ιήςεο Απφθαζεο πεξί κε χπαξμεο παξάλνκεο Κξαηηθήο Δλίζρπζεο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη, εάλ ε Απφθαζε πεξί κε χπαξμεο παξάλνκεο Κξαηηθήο Δλίζρπζεο
ρνξεγεζεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο δηελέξγεηαο ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ παξνχζα χκβαζε ή
ππφ ηελ επηθχιαμε νπνησλδήπνηε άιισλ πξνυπνζέζεσλ, απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ή
πξνυπνζέζεηο έρνπλ γίλεη εγγξάθσο απνδεθηέο απφ ηνλ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ θαη
ε) ηεο επέιεπζεο ηεο Ηκεξνκελίαο Έλαξμεο Ιζρχνο ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.
Δθφζνλ νπνηνδήπνηε Μέξνο ζεσξεί φηη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ
φξν 2.1 (εθηφο ηεο πξνυπφζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν 2.1 (ε)) έρνπλ εθπιεξσζεί, ζα
εηδνπνηεί ην άιιν Μέξνο. Δθφζνλ ην άιιν Μέξνο ζπκθσλεί φηη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηνλ φξν 2.1 (εθηφο ηεο πξνυπφζεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ φξν 2.1 (ε))
έρνπλ εθπιεξσζεί, ζα επηβεβαηψλεη ηελ ζπκθσλία ηνπ κε εηδνπνίεζε πξνο ην πξψην Μέξνο·
ε εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ εηδνπνίεζεο ζα είλαη ε Ηκεξνκελία Έλαξμεο Ιζρχνο. Τπφ ηελ
επηθχιαμε ηνπ φξνπ 2.5, θαηά ηελ Ηκεξνκελία Έλαξμεο Ιζρχνο ε παξνχζα χκβαζε παξάγεη
απνηειέζκαηα θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ (φξνο 2.2 ηεο παξαγξάθνπ 2).
3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 12.1 ηεο παξαγξάθνπ 12 (ΦΟΡΟΙ) ηνπ Πξννηκίνπ
ηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη ην Κξάηνο δηαζθαιίδεη φηη ε κεηαρείξηζε γηα ζθνπνχο
θνξνινγίαο ησλ πκκεηερφλησλ ζην Έξγν θαη θάζε άιινπ πξνζψπνπ αλαθνξηθά κε
νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ Έξγνπ ή ζρεηηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, δελ ζα
είλαη ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο ππφ ηηο ίδηεο
ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηε γεληθή λνκνζεζία ηνπ πεξί θνξνινγίαο.
4. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 12.5 (Δθαξκνγή ζηνλ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ) ηεο
παξαγξάθνπ 12 ηνπ Πξννηκίνπ ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ
φξνπ 12.6 θαη εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ξεηψο δηαθνξεηηθά ή επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα χκβαζε, ν Φνξνινγηθφο Νφκνο ηνπ Κξάηνπο :
(α) φπσο ηζρχεη θαηά ηελ Ηκεξνκελία Τπνγξαθήο, κε εμαίξεζε ην ζπληειεζηή ΦΠΑ (ν
Κώδηθαο Φνξνινγίαο ηεο Ζκεξνκελίαο Τπνγξαθήο), ζα είλαη έγθπξνο θαη ζα ηζρχεη γηα
ηνλ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ έσο, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο Ηκεξνκελίαο Γεθαεηίαο απφ
ηελ Ηκεξνκελία Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο,
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(β) φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα κεηά ηελ Ηκεξνκελία Γεθαεηίαο απφ ηελ Ηκεξνκελία
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, κε εμαίξεζε ην ζπληειεζηή ΦΠΑ (ν Κώδηθαο Φνξνινγίαο Γεύηεξεο
Πεξηόδνπ), ζα είλαη έγθπξνο θαη ζα ηζρχεη γηα ηνλ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ εκέξα κεηά
ηε

Ηκεξνκελία

Γεθαεηίαο

απφ

ηελ Ηκεξνκελία

Δκπνξηθήο

Λεηηνπξγίαο έσο,

θαη

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο Ηκεξνκελίαο Δηθνζαεηίαο απφ ηελ Ηκεξνκελία Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο (ε Γεύηεξε Φνξνινγηθή Πεξίνδνο), θαη
(γ) φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα κεηά ηελ Ηκεξνκελία Δηθνζαεηίαο απφ ηελ Ηκεξνκελία
Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, κε εμαίξεζε ην ζπληειεζηή ΦΠΑ (ν Κώδηθαο Φνξνινγίαο Σξίηεο
Πεξηόδνπ), ζα είλαη έγθπξνο θαη ζα ηζρχεη γηα ηνλ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ εκέξα κεηά
ηε Ηκεξνκελία Δηθνζαεηίαο απφ ηελ Ηκεξνκελία Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο έσο ηελ, θαη
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο Ηκεξνκελίαο Δηθνζηπεληαεηίαο απφ ηελ Ηκεξνκελία Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο (ε Σξίηε Φνξνινγηθή Πεξίνδνο), ζε θάζε πεξίπησζε, θαη’ απνθιεηζκφ φισλ
ησλ άιισλ θφξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ.
II. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ 12.9 (Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ) ηεο
παξαγξάθνπ 12 ηνπ Πξννηκίνπ ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη ε Μφληκε Δγθαηάζηαζε
ζην Κξάηνο ππφθεηηαη ζηνλ ειιεληθφ θφξν εηζνδήκαηνο δπλάκεη ηνπ Διιεληθνχ Νφκνπ
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ.2238/1994), φπσο απηφο ν Φφξνο πθίζηαηαη θαη εθαξκφδεηαη
θαηά ηελ Ηκεξνκελία Τπνγξαθήο, φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
χκβαζεο.
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 (λένο Κ.Φ.Δ.)
νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 71 ηνπ λφκνπ απηνχ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα
πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα θνξνινγηθά
έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4172/2013 παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.2238/1994, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ ηνπ λφκνπ (παξ.26).
3. Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζπλάγνληαη ηα εμήο:
 Ωο πξνο ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ φξνπ 12.5 ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ Πξννηκίνπ
ηνπ σο άλσ λφκνπ πεξί παγψκαηνο ηνπ Φνξνινγηθνχ Νφκνπ (tax freeze), ν λ.2238/1994
(πξνεγνχκελνο Κ.Φ.Δ.) εθαξκφδεηαη απφ ηηο 11.03.2016 θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ ίδηα σο άλσ παξάγξαθν, ήηνη απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζεο πεξί έλαξμεο ηζρχνο ηεο
ελ ιφγσ ΦΥ βάζεη ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πξνο
ηελ

εηαηξεία
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πξση.1384/11.03.2016 επηζηνιή). Δπνκέλσο, σο πξνο ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηεο ελ
ιφγσ εηαηξείαο, γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2014, 2015, θαζψο θαη γηα ηo ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
1.01.2016 έσο θαη 10.03.2016 ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013, ελψ απφ
ηηο 11.03.2016 έσο, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο Ηκεξνκελίαο Γεθαεηίαο απφ ηελ
Ηκεξνκελία Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994.
Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2016 (1.01.2016 – 31.12.2016), ε δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ρεηξφγξαθα ζηε Γ.Ο.Τ., ελψ σο πξνο ηνλ
ρξφλν ππνβνιήο ηεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ
λ.4172/2013, δεδνκέλνπ φηη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο είλαη εληαία θαη δελ λνείηαη ε δηάζπαζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.
 Ωο πξνο ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηελ πξνθαηαβνιή θφξνπ θαη ηελ
έθπησζε ηνπ θφξνπ ζε πεξίπησζε εθάπαμ πιεξσκήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.2238/1994 (παξ.1 άξζξνπ 109, παξ.1 άξζξνπ 111 θαη παξ.2 άξζξνπ 110, αληίζηνηρα) απφ
ηηο 11.03.2016 θαη κέρξη ηελ πάξνδν κηαο δεθαεηίαο απφ ηελ Ηκεξνκελία Δκπνξηθήο
Λεηηνπξγίαο. Ωζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρεηξφγξαθα ζηε Γ.Ο.Τ. κε ηα έληππα ηνπ πξνεγνχκελνπ Κ.Φ.Δ.,
δεδνκέλνπ φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο κε ην έληππν Ν ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. Αθφκε, επηζεκαίλεηαη φηη σο πξνο ηνλ ρξφλν ππνβνιήο
ησλ παξαπάλσ δειψζεσλ θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.2238/1994 (παξ.2 άξζξνπ 107 θαη παξ.1 άξζξνπ 110, αληίζηνηρα).
 Ωο πξνο ηνλ ζπληειεζηή παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ δηθαησκάησλ, ηφθσλ ππεξεκεξίαο
θαη ηφθσλ πνπ επηδηθάδνληαη κε δηθαζηηθή απφθαζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
πθηζηάκελνπ Κ.Φ.Δ. (λ.4172/2013), δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη κφλν
γηα ηνλ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ θαη φρη γηα ηξίηνπο πνπ επηβαξχλνληαη κε ηνλ παξαθξαηνχκελν
θφξν.
 Ωο πξνο ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλεη ν Δπελδπηήο ηνπ Έξγνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ζηελ εκεδαπή δελ παξαθξαηείηαη θφξνο απφ ηηο 11.03.2016 θαη κέρξη ηελ πάξνδν κηαο
δεθαεηίαο απφ ηελ Ηκεξνκελία Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, δεδνκέλνπ φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.2238/1994 δελ πξνβιεπφηαλ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαλ ζε
κφληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα.
 Ωο πξνο ηελ έθπησζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ απφ ηηο 11.03.2016 θαη
κέρξη ηελ πάξνδν κηαο δεθαεηίαο απφ ηελ Ηκεξνκελία Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο, εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994 θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη – απνθάζεηο πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ ηε Γηνίθεζε. Ωο πξνο ηελ έθπησζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ δηαρείξηζεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζηελ αιινδαπή θαη κε ηα νπνία
4
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επηβαξχλεηαη ν Δπελδπηήο ηνπ Έξγνπ γηα ηελ ίδηα σο άλσ ρξνληθή πεξίνδν, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.2238/1994.
 Ωο πξνο ην εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ απνθηά ν Δπελδπηήο ηνπ Έξγνπ γηα
ηελ ίδηα σο άλσ ρξνληθή πεξίνδν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 (άξζξα 20 έσο
θαη 22, παξ.1 άξζξνπ 105). Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζην παξαπάλσ εηζφδεκα ππνινγίδεηαη θαη
ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο (3% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα παξ.3 άξζξνπ 109).
 Ωο πξνο ην δάλεην πνπ ηπρφλ ρνξεγείηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ ίδηα σο άλσ
ρξνληθή πεξίνδν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 (παξ. 3 άξζξνπ 25 θαη παξ.1
άξζξνπ 105) θαη επνκέλσο, νη ηφθνη απηνχ θνξνινγνχληαη σο εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο ζην
φλνκα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ.
 Ωο πξνο ηελ ππεξηίκεζε απφ ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ πνπ
ηδηνρξεζηκνπνηείηαη ή έρεη ηδηνρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ
ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ γηα ηελ ίδηα σο άλσ ρξνληθή πεξίνδν
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 θαη επνκέλσο, απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ εθφζνλ
εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ θαη θνξνινγείηαη ζε πεξίπησζε
δηαλνκήο ηνπ ή δηάιπζεο ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, ην θέξδνο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ
πψιεζε αθηλήηνπ θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Δπελδπηή ηνπ
Έξγνπ σο εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ππεξηηκήκαηνο
απφ ηελ πψιεζε αθηλήηνπ, σο ηηκή πψιεζεο δελ δχλαηαη λα ιεθζεί πνζφ κηθξφηεξν ηεο
αμίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο κεηαβίβαζεο
αθηλήησλ (παξ.3 δ άξζξνπ 28 θαη παξ.1 άξζξνπ 105).
 Ωο πξνο ηε κεηαθνξά ηεο θνξνινγεηέαο χιεο γηα ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ
Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηελ ίδηα σο άλσ ρξνληθή πεξίνδν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.2238/1994 (άξζξα 72 θαη 113).
 Ωο πξνο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ πλνπηηθνχ Πίλαθα πιεξνθνξηψλ (ππνβνιή
ειεθηξνληθά), ζχληαμεο ηνπ Φαθέινπ Σεθκεξίσζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
λ.2238/1994 (άξζξν 39Α ηνπ λ.2238/1994 θαη ε Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
ΠΟΛ. 1179/2013), ήηνη ην ηέινο ηνπ ηεηάξηνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ.
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο, κε ππνβνιήο ηνπ ΠΠ ή κε δηάζεζεο ηνπ Φαθέινπ
ηεθκεξίσζεο θαζψο θαη παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 2238/1994
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2523/1997.
 Ωο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο
ππεξεζίεο θαζψο θαη γηα ηηο ακνηβέο ησλ Γηεπζπληψλ εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε δηαηάμεηο ηνπ
λ.2238/1994 (γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο απφ 26.6.2013 –
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31.12.2013) θαζψο θαη νη εθάζηνηε δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 (γηα εηζνδήκαηα πνπ
απνθηψληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο απφ 1.1.2014 θαη κεηά), θαζφζνλ νη ξπζκίζεηο πεξί
παγψκαηνο ηνπ Φνξνινγηθνχ Νφκνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ Δπελδπηή ηνπ Έξγνπ θαη φρη ηε
θνξνινγία ηξίησλ (εξγαδνκέλσλ, Γηεπζπληψλ).
ΗIΗ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ:
Α. Ωο πξνο ηηο θνξνινγίεο θαηνρήο αθηλήησλ:
1) Η εηαηξεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» ππνρξενχηαη ζε ειεθηξνληθή ππνβνιή
δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9).
2) Ωο πξνο ηε θνξνιόγεζε ηεο θαηνρήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο, γηα ηα
έηε 2014 θαη γηα νιφθιεξε ηελ Πξψηε Πεξίνδν Δθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο, ζε ζπκκφξθσζε
κε ηνλ φξν 12.5 (πάγσκα θνξνινγηθνχ λφκνπ) νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη
κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3842/2010 πνπ δηέπνπλ ην Φ.Α.Π.
(φπσο απηέο ίζρπαλ θαηά ηελ 26/6/2013) ρεηξφγξαθα δειψζεηο Φ.Α.Π. θάζε έηνπο,
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ έληππν δήισζεο πνπ ίζρπε γηα ην έηνο 2013, κε ηηο αμίεο
αθηλήησλ, ηνπο ζπληειεζηέο θαη ινηπνχο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαλ θαηά ηελ 1-1-2013 ζην
θφξν απηφ (Φ.Α.Π.). Η Γ.Ο.Τ. ζα εθθαζαξίζεη ηε δήισζε ρεηξφγξαθα επηβάιινληαο, εθφζνλ
ζπληξέρεη ιφγνο, πξφζζεην θφξν θαηά ην λ. 2523/1997. Δπηζεκαίλνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ
φξν 12.16 ηεο ζπκθσλίαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο
εηαηξείαο νπνηαδήπνηε αμία ηνπ εμνπιηζκνχ εμαηξείηαη απφ ηε θνξνινγηθή βάζε.
Δάλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Φ.Α.Π. έρεη ήδε εθδνζεί ε κεραλνγξαθηθή
δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α. - πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ (ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε
εθδίδεηαη βάζεη ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ), ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. νθείιεη
λα πξνρσξήζεη νίθνζελ ζηε δηαγξαθή ηνπ θφξνπ απηνχ θαη’ εθαξκνγή ηεο ΦΥ. Δάλ θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Φ.Α.Π. δελ έρεη αθφκα εθδνζεί ε αλσηέξσ δήισζε/πξάμε, ε
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. νθείιεη λα έιζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηε ΓΗΛΔΓ, πξνθεηκέλνπ κελ πξνρσξήζεη
ζε έθδνζε απηήο.
3) Ωο πξνο ηνλ εηδηθό θόξν επί ησλ αθηλήησλ κε ζπληειεζηή 15% ηνπ λ. 3091/2002,
ζχκθσλα κε ηνλ φξν 12.15, ε εηαηξεία δελ ππόθεηηαη ζηνλ εηδηθό απηό θόξν θαη νχηε
απαηηείηαη απφ απηήλ λα ππνβάιιεη ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο δειψζεηο.
B) Ωο πξνο ηηο θνξνινγίεο κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ:
1) Όζνλ αθνξά ηηο ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο θπξηόηεηαο αθηλήηνπ ή εκπξαγκάηνπ
δηθαηώκαηνο ζε αθίλεην από επαρζή αηηία, φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ α.λ.
1521/1950, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην πξψην άξζξν ηνπ λ. 1587/1950, εθφζνλ ε εηαηξεία
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«TRANS ADRIATIC PIPELINE AG » είλαη ππφρξεε ζε θφξν, επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ αμία
ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, νη νπνίνη ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν
ππνγξαθήο ηεο ΦΥ, δειαδή ζηηο 26-6-2013. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε Γ΄
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ α.λ. 1521/1950, φπσο είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3842/2010 θαη ίζρπε ηφηε, πξνβιεπφηαλ ζπληειεζηήο 8% γηα ην κέρξη
20.000 επξψ ηκήκα ηεο αμίαο θαη 10% γηα ην πέξαλ ηνπ πνζνχ απηνχ ηκήκα ηεο.
2) ε ππνζέζεηο θνξνινγίαο θιεξνλνκηώλ, δσξεώλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηνλ
Κψδηθα δηαηάμεσλ θνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ θαη θεξδψλ απφ
ηπρεξά παίγληα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην πξψην άξζξν ηνπ λ. 2961/2001, εθφζνλ ε εηαηξεία
είλαη ππφρξεε ζε θφξν, επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ αμία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θιίκαθεο θαη ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, νη νπνίνη ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ΦΥ.
(εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ΦΥ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί θακηά αιιαγή ζηηο θιίκαθεο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.)
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ σο άλσ θφξσλ (κεηαβίβαζεο αθηλήησλ,
θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ) ιακβάλνληαη ππόςε νη αληηθεηκεληθέο αμίεο, νη νπνίεο ίζρπαλ
ζηηο 26-6-2013.
3) εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 12.20 ηεο χκβαζεο, ζε πεξίπησζε εθρψξεζεο
απαίηεζεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην ρσξίο νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα (θαηά ηνλ φξν απηφ)
ππφθεηηαη ζε θφξν δσξεάο θαη απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 105
ηνπ λ.2961/2001.
ΗV. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΈΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ:
χκθσλα κε ην άξζξν 35 παξ. 1θ΄ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), πξνβιέπεηαη
αληηζηξνθή ηεο ππνρξέσζεο ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ
πξνο εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππνθείκελν ζην θφξν κε δξαζηεξηφηεηα
κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ αγσγψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, πνπ
απνθιεηζηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ απηψλ.
Η πεξ. θ' ηνπ άξζξνπ 35 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4330/2015 (ΦΔΚ Α 59/16-62015). Έλαξμε ηζρχνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ε δεκνζίεπζε απηνχ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δειαδή ε 16-6-2015.
Καηά ζπλέπεηα, θαηά ηελ παξάδνζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, πνπ
απνθιεηζηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ, ζηελ εηαηξεία
«TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» (σο ππνθείκελεο ζην θφξν κε δξαζηεξηφηεηα κεηαθνξάο
θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ αγσγψλ), νη ππνθείκελνη πνπ παξαδίδνπλ ηα αγαζά θαη παξέρνπλ ηηο
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ππεξεζίεο δελ ρξεψλνπλ θφξν ζηα εθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη αλαγξάθνπλ ζε απηά
«Άξζξν 35 παξ. 1θ΄, ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη ν ιήπηεο».
Η εηαηξεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» (σο ππνθείκελε ζην θφξν κε
δξαζηεξηφηεηα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ αγσγψλ), πνπ θαζίζηαηαη ππφρξεε πξνο
απφδνζε ηνπ ΦΠΑ ζην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη έρεη δηθαίσκα
έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, θαηαβάιιεη ην θφξν ζην δεκφζην κε ρξενπίζησζε, δειαδή ε
θνξνινγεηέα αμία θαη ν αλαινγψλ θφξνο θαηαρσξνχληαη ζηε δήισζε ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη
γηα ηελ αληίζηνηρε θνξνινγηθή πεξίνδν έθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ, ηφζν ζηηο
εθξνέο, φζν θαη ζηηο εηζξνέο θαη ζηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ φξνπ 12.20 ηεο παξαγξάθνπ 12 (ΦΟΡΟΙ),
νξίδεηαη φηη ε εηαηξεία «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» ζηελ Διιάδα, δηθαηνχηαη λα
εθρσξεί έλαληη ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο νπνηνδήπνηε δηθαίσκα κπνξεί λα έρεη αλαθνξηθά
κε επηζηξνθέο θφξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαηαζθεπήο ή άιινπ ΦΠΑ εηζξνψλ)
ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, θαη απηφο ν ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο επηζηξνθέο, ή
λα ηηο ζπκςεθίδεη κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο απηνχ θαη’ επηινγή ηνπ. Οη ελ ιφγσ
εθρσξήζεηο απαηηήζεσλ δελ ζα βαξχλνληαη κε ειιεληθφ ΦΠΑ ή κε ηέινο ραξηνζήκνπ.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο

3.

Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

4.

Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ-Σκήκα Δ’ (Με ηελ παξάθιεζε λα

αλαξηεζεί ζηελ Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 – Σ.Κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ
2.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

3.

Γξαθείν θαο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

4.

TRANS ADRIATIC PIPELINE AG, 2-4 Λ. Μεζνγείσλ, Σ.Κ. 11527, Αζήλα

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ

2.

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

3.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

4.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

5.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη Πεξηνπζηνινγίνπ

7.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο

8.

Γ/λζε Διέγρσλ
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