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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. 434/2008 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά 
με την προθεσμία για την υποβολή αίτησης προς τη ΔΟΥ για μείωση της 
φορολογητέας αξίας στην περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση 
τίθεται σε ειδική εκκαθάριση και η περίοδος της εκκαθάρισης παρατείνεται με 
απόφαση του Εφετείου. 
 
Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό 434/2008 γνωμοδότηση του Στ΄  Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον 
Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντ. Μπέζα. 
Η εν λόγω γνωμοδότηση αφορά την περίπτωση που υποβάλλονται αιτήσεις 
στις  Δ.Ο.Υ. για μείωση της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 19 παράγραφος 5α του Κώδικα ΦΠΑ λόγω θέσης των 
αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων σε ειδική εκκαθάριση,  μετά την παρέλευση 
έξι μηνών  από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Εφετείου και εφόσον 
έχει εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου για εξάμηνη παράταση των 
ενεργειών της ειδικής εκκαθάρισης. 
Ειδικότερα με την εν λόγω Γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα εξής: 
Η εξάμηνη προθεσμία της παρ. 5 α του άρθρου 19 του Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2859/2000, τίθεται για την  
έκδοση  της πράξης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Y και όχι για την 
υποβολή της αίτησης  από το φορολογούμενο. Συνεπώς, η προθεσμία αυτή 
είναι ενδεικτική  (άρθρ. 10 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας που 
κυρώθηκε με τον Ν. 2690/1999). 
Αρχίζει δε η εν λόγω προθεσμία από την υποβολή της αίτησης του 
φορολογούμενου,  η οποία πρέπει να υποβάλλεται  μετά την έκδοση  της 
απόφασης  του Εφετείου, με την οποία τίθεται σε ειδική εκκαθάριση  η 
αντισυμβαλλόμενη  με τον αιτούντα επιχείρηση και να συνοδεύεται από τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν  ότι η απαίτηση κατέστη οριστικώς ανείσπρακτη. 
Στα παραπάνω  αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται  απαραιτήτως  και ο 
οριστικοποιημένος  πίνακας κατατάξεως των δανειστών.  
Η  Εγκύκλιος ΠΟΛ 1181/1998  αναφέρει ότι η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 
προθεσμία έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης  του Εφετείου  και μαζί 
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προσκομίζονται  τα απαραίτητα  στοιχεία από τα οποία να προκύπτει  το 
σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του Κώδικα ΦΠΑ το Δημόσιο δεν 
απαιτεί τον ΦΠΑ που αναλογεί σε φορολογητέες πράξεις, κατά το μέρος που 
η επιχείρηση δεν είναι δυνατό να εισπράξει από τον αντισυμβαλλόμενό της  
την αντιπαροχή για τις πράξεις αυτές επειδή, ο αντισυμβαλλόμενος τέθηκε σε 
ειδική εκκαθάριση. Προκύπτει λοιπόν ότι για την εφαρμογή της διάταξης αυτής 
και την ολική ή μερική μείωση της φορολογητέας αξίας απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι α) η πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων, β)  η μη 
πληρωμή του τιμήματος και γ) η διαπίστωση ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά 
ανεπίδεκτη εισπράξεως για το λόγο ότι η επιχείρηση που οφείλει το τίμημα 
τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.  
Κατά συνέπεια η ολική ή μερική μείωση της φορολογητέας αξίας συναρτάται 
απολύτως με την τυπική διαδικασία και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 
δηλαδή από τη νόμιμη αναγγελία της απαίτησης του φορολογουμένου και από 
το ποσοστό που αυτή θα ικανοποιηθεί  από το προϊόν της εκκαθάρισης με 
βάση και το σχετικό πίνακα κατάταξης των δανειστών. Πριν λοιπόν τη 
σύνταξη και οριστικοποίηση από τον εκκαθαριστή του πίνακα κατάταξης, οι 
δανειστές δεν γνωρίζουν αν θα εισπράξουν ολόκληρη την απαίτησή τους ή αν 
αυτή θα μειωθεί  κατά συγκεκριμένο ποσό. 
Προκειμένου να έχει λοιπόν εφαρμογή η σχετική διάταξη του Κώδικα ΦΠΑ  
στην περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερους από έξι μήνες, και 
δεδομένου ότι η ισχύουσα διάταξη ήδη απαιτεί την προσκόμιση από τον 
φορολογούμενο, μαζί με την αίτηση, των απαραίτητων στοιχείων από τα 
οποία προκύπτει το σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης (π.χ. πίνακας 
κατάταξης), εκδόθηκε η συνημμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους σύμφωνα με την οποία η εξάμηνη προθεσμία της παρ. 5α του 
άρθρου 19 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που κυρώθηκε με το 
ν.2859/2000, τίθεται για την  έκδοση  της πράξης του Προϊσταμένου της 
αρμόδιας Δ.Ο.Y και όχι για την υποβολή της αίτησης  από το φορολογούμενο 
και αρχίζει από την υποβολή της αίτησης του φορολογούμενου,  η οποία 
πρέπει να υποβάλλεται  μετά την έκδοση  της απόφασης  του Εφετείου. 
Κάθε διαταγή αντίθετου περιεχομένου, αναφορικά με την προθεσμία άσκησης 
αίτησης από επιχείρηση για μείωση της φορολογητέας αξίας, επειδή η 
αντισυμβαλλόμενή της τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, παύει να ισχύει, από την 
έκδοση της παρούσας.  
Ακολουθεί η υπ αριθ.  434/2008 Γνωμοδότηση ως έχει και παρακαλούμε  για 
τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας. 
  
 Συνημμένα : Φωτοαντίγραφο της αριθ.  434/08  Γνωμοδότησης του ΝΣΚ. 
      

Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών 
 και Τελωνειακών Θεμάτων 
 Α. Σκορδάς 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Αποδέκτες του πίνακα Β΄ εκτός του αριθ. 2. 
2. Αποδέκτες του πίνακα ΣΤ΄ εκτός των αριθ. 3,4,5,6 και 7. 

 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.  Αποδέκτες πίνακα Α΄. 
2. Αποδέκτες πίνακα Η΄. 
3. Αποδέκτες πίνακα Θ΄ εκτός των αριθ. 8,9,10,12 και 13. 
4. Αποδέκτες πίνακα Ι΄. 
5. Αποδέκτες πίνακα ΙΑ΄ μόνο ο αριθ. 2. 
6. Αποδέκτες πίνακα ΙΒ΄. 
7. Αποδέκτες πίνακα ΙΕ΄. 
8. Αποδέκτες πίνακα ΙΣΤ.΄ 
9. Αποδέκτες πίνακα ΙΖ΄. 
10. Αποδέκτες πίνακα ΙΗ΄. 
11. Αποδέκτες πίνακα ΙΘ΄. 
12. Αποδέκτες πίνακα ΚΒ΄. 
13. Αποδέκτες πίνακα ΚΓ΄. 

 
 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου. 
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Α. Μπέζα. 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων 

κ. Α. Σκορδά. 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.. 
5. Γραφεία κκ Γενικών Διευθυντών. 
6. ΜΕΤΑ. 
7. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (Σίνα 2-4, 10672 Αθήνα). 
8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 
9.    Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών. 
10.  Υπηρεσία TAXIS για καταχώρηση στο INTERNET. 
11. Διεύθυνση 14η ΦΠΑ – Γραφείο Προϊσταμένου και Τμήματα Α΄(20), 

Β΄(5),Γ΄(5), Δ΄(5), Ε΄(5). 
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