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Προς 

Το Υπουργείο Οικονομικών 

Γενική Δ/νση  Φορολογίας,   Δ14 - Δ/νση ΦΠΑ  

 

Κοινοποίηση: 

 Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

  κ. Γεώργιο Πιτσιλή  

 

Θέμα: Ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ  

 

Κύριοι,  

Όπως γνωρίζετε με την απόφαση της  Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων τέθηκε σε 

εφαρμογή από 01.10.2014 το ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της 

αντιπαροχής, μέτρο που θεσπίστηκε  για την ενίσχυση  της ρευστότητας των  μικρών 

επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 500.000 ευρώ.  

Η επιχείρηση που εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς αποδίδει στο δημόσιο το ΦΠΑ στα 

τιμολόγια που εκδίδει κατά το χρόνο είσπραξης  του τιμολογίου και αντίστοιχα ασκεί το 

δικαίωμα έκπτωσης κατά το χρόνο που πληρώνει τους προμηθευτές της. 

Εν συνεχεία  με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 101Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 
Α/2016)  επανακαθορίστηκε  το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών για το οποίο έχει 
εφαρμογή το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, στα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, 
μετά και την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχετικού αιτήματος 

διαβούλευσης. 
Σύμφωνα δε  με την αιτιολογική έκθεση, δόθηκε  η δυνατότητα  και σε υποκείμενες με 
μεγαλύτερο κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα 
ρευστότητας λόγω καθυστέρησης των πληρωμών που γίνονται προς αυτές, να υπαχθούν στο 
ειδικό καθεστώς. 
Πιστεύουμε όμως  ότι  πρέπει   να ενισχυθούν περαιτέρω  όσες επιχειρήσεις παρέχουν 
υπηρεσίες ή αγαθά προς το Δημόσιο και συγκεκριμένα οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, μέλη της 
Ένωσής μας, αφού, ως γνωστό, το δημόσιο καθυστερεί τις πληρωμές και την εξόφληση των 
εγκεκριμένων λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών και οι Aνάδοχοι υποχρεούνται να 
αποδίδουν ΦΠΑ για αμοιβή που δεν έχουν εισπράξει. 
Ζητούμε λοιπόν ειδικά για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο 
ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ ανεξαρτήτως  ορίου ετήσιου κύκλου εργασιών μόνο σε ό,τι 
αφορά στη δραστηριότητά τους για την κατασκευή έργων, ανεξαρτήτως των λοιπών 
δραστηριοτήτων τους.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 
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