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Εισαγωγή 
 
Με το άρθρο 18, § 3β του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 /Α/ 22-8-2011), η παροχή νερού 
(πλην αρδευτικού ύδατος) και η υπηρεσία αποχέτευσης που πραγµατοποιούνται απ' 
ευθείας από τους ΟΤΑ ή τους συνδέσµους αυτών, το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ. Συνέπεια της διάταξης αυτής είναι ότι ο ΦΠΑ έργων 
ύδρευσης / αποχέτευσης που υλοποιούνται από τους φορείς αυτούς είναι πλέον 
ανακτήσιµος και εποµένως µη επιλέξιµη δαπάνη για τα συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και µετά την έκδοση της ΚΥΑ αρ. πρωτ: 26931/ΕΥΘΥ 
580/14.6.2012 παρέχονται οδηγίες προς τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης για τις 
απαιτούµενες ενέργειες, σχετικά µε τις συνέπειες της διάταξης αυτής στις 
συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις ύδρευσης / αποχέτευσης µε δικαιούχους/κυρίους 
έργων ∆ΕΥΑ, ∆ήµους, συνδέσµους ΟΤΑ, το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, καθώς για τη 
χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου ΦΠΑ πράξεων -πλην κρατικών ενισχύσεων- που 
υλοποιούν οι µη εισαγµένες στο χρηµατιστήριο Ανώνυµες Εταιρίες του δηµοσίου.  
 
Α. Επιλεξιµότητα ή µη του ΦΠΑ σε έργα ύδρευσης/αποχέτευσης 



 

 

  
Α1. Περίοδοι επιλεξιµότητας ή µη του ΦΠΑ 
 
Ο ΦΠΑ επί τιµολογίων που έχουν εκδοθεί από 1.1.2011 και µετά που αφορούν σε 
πράξεις ύδρευσης / αποχέτευσης µε κύριο του έργου δήµο, σύνδεσµο ΟΤΑ, το 
δηµόσιο, ΝΠ∆∆ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη, εκτός των πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο Α2. 
Τιµολόγια που έχουν εκδοθεί από αναδόχους έργων ύδρευσης / αποχέτευσης µέχρι 
και την 31.12.2010, είναι καταχωρηµένα από τους λήπτες και αφορούν σε χρήσεις για 
τις οποίες έχουν εκδοθεί αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε το τότε ισχύον καθεστώς ΦΠΑ 
δεν υπήρχε δυνατότητα διακανονισµού και κατά συνέπεια η δαπάνη ΦΠΑ αποτέλεσε 
στοιχείο κόστους. Ως εκ τούτου τη δαπάνη ΦΠΑ επί τιµολογίων µε ηµεροµηνία 
έκδοσης µέχρι και 31.12.2010 είναι επιλέξιµη. 
 
Α.2. Επιλεξιµότητα ΦΠΑ έργων ύδρευσης µε κύριο το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆   
 
Ο ΦΠΑ που καταβάλλεται επί δαπανών για την κατασκευή έργων ύδρευσης (πχ 
φράγµατα, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, υδραγωγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κλπ) 
τα οποία ανήκουν µετά την ολοκλήρωσή τους κατά κυριότητα στο δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ 
και από τα οποία η διάθεση του ύδατος προς άλλους φορείς (πχ ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ, 
∆ΕΥΑ, ∆ήµους ή Συνδέσµους αυτών κλπ) πραγµατοποιείται χωρίς τίµηµα ή 
οποιασδήποτε άλλης υοοφής αντάλλανυα είναι επιλέξιµη δαπάνη. 
 
Β. Απαιτούµενες ενέργειες διαχείρισης για τις πράξεις ύδρευσης/αποχέτευσης 
ΟΤΑ, συνδέσµων ΟΤΑ, δηµοσίου και ΝΠ∆∆ 
 
Β1 Χρηµατοδότηση της δαπάνης µη επιλέξιµου ΦΠΑ 
 
Η χρηµατοδότηση της δαπάνης του ΦΠΑ για έργα ύδρευσης/αποχέτευσης των ΟΤΑ, 
συνδέσµων ΟΤΑ, δηµοσίου ή ΝΠ∆∆ (φορέων της παραγράφου α του άρθρου 1 της 
ΚΥΑ αρ. πρωτ: 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 /ΦΕΚ 1968/Β/18.6.2012) µέσω του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, πραγµατοποιείται µε εγγραφή της σχετικής 
δαπάνης στον προϋπολογισµό ΠΥ1, µε σχετική πρόβλεψη στην απόφαση ένταξης της 
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. 
 
Ο κύριος έργου ύδρευσης / αποχέτευσης οφείλει να διακανονίζει τη χρηµατοδότηση 
του ΦΠΑ των δαπανών κατασκευής ή προµήθειας κατά τα οριζόµενα στη νοµοθεσία 
που διέπει το ΦΠΑ, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που ορίζονται στην ΚΥΑ αρ. 
πρωτ: 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968/Β/18.6.2012). 
 
Β2. ∆ιόρθωση καταχωρηµένων δαπανών µη επιλέξιµου ΦΠΑ 
 
Με ευθύνη των οικείων φορέων διαχείρισης αντλούνται µέσω του ΟΠΣ όλα τα 
καταχωρηµένα τιµολόγια δαπανών των πράξεων από 1/1/2011 και µετά προκειµένου 
να διορθωθεί η ενδεχόµενη δήλωση δαπάνης που περιλαµβάνει µη επιλέξιµο ΦΠΑ. Η 
διόρθωση των δαπανών που έχουν ήδη καταχωρηθεί και περιλαµβάνουν τον κατά τα 
ανωτέρω µη επιλέξιµο ΦΠΑ πραγµατοποιείται από τους αρµόδιους φορείς 
διαχείρισης µε «∆ελτίο Καταχώρησης ∆ιόρθωσης ∆απανών» κατηγορίας 5. 
 
Β3. Ειδική διάταξη στο Σύµφωνο Αποδοχής Όρων (ΣΑΟ) 



 

 

  
Στο ΣΑΟ που συνοδεύει την απόφαση ένταξης πράξης µε την οποία χρηµατοδοτείται 
η δαπάνη του ΦΠΑ, ως µη επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, 
προστίθεται ως ειδικός όρος: «Ο δικαιούχος υποχρεούται στην επιστροφή της 
χρηµατοδότησης της µη επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης που λαµβάνει από το Π∆Ε, 
σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ αρ. πρωτ: 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 
1968/Β/18.6.2012)». Για τις εν εξελίξει πράξεις, ο φορέας διαχείρισης ενηµερώνει 
κάθε δικαιούχο πράξης ύδρευσης/αποχέτευσης για την υποχρέωση επιστροφής του 
χρηµατοδοτηθέντος µη επιλέξιµου ΦΠΑ, µε σχετική επιστολή (εκτός ΟΠΣ), η οποία 
αποτελεί προσθήκη στο ΣΑΟ. Ο σχετικός όρος θα περιληφθεί στο ΣΑΟ σε 
ενδεχόµενη µελλοντική τροποποίησή του. 
 
Β4. Λοιπές ενέργειες διαχείρισης 
 
Εφεξής η δαπάνη ΦΠΑ πράξεων ύδρευσης / αποχέτευσης δεν είναι επιλέξιµη. Για το 
λόγο αυτό τροποποιείται το πεδίο 125 ως προς το καθεστώς ΦΠΑ του δικαιούχου 
(κυρίου του έργου). Η αλλαγή αυτή πραγµατοποιείται από την ΕΥ ΟΠΣ µετά από 
εισήγηση κάθε φορέα διαχείρισης για τις εν λόγω πράξεις. ∆εν απαιτείται, στη φάση 
αυτή, από το φορέα διαχείρισης άλλη µεταβολή στοιχείων στο Τ∆Π και την απόφαση 
ένταξης. Οι µεταβολές που επήλθαν λόγω της εφαρµογής των Ν. 4002/2011 και 
4072/2012 δύναται να πραγµατοποιηθούν σε επόµενη αναγκαία επικαιροποίηση ή 
τροποποίηση του Τ∆Π και της Απόφασης Ένταξης ή στο κλείσιµο της πράξης. Οι 
ανωτέρω µεταβολές στο Τ∆Π θα αφορούν στο µη επιλέξιµο ποσό του ΦΠΑ που 
προκύπτει µετά την ηµεροµηνία διόρθωσης των δαπανών που περιγράφεται στην 
παράγραφο Β2 και πρέπει να γίνουν ως ακολούθως: 
 
Στο πεδίο 131, ποσό της επιλέξιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης, θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται: α) τα ποσά του ΦΠΑ που αντιστοιχούν σε τιµολόγια που έχουν 
εκδοθεί µέχρι 31.12.2010 και β) τυχόν ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν σε 
µεταγενέστερα τιµολόγια τα οποία είχαν δηλωθεί ως επιλέξιµα (αποδεκτά 
διαχείρισης) πριν την εφαρµογή του νόµου και τα οποία διορθώθηκαν σύµφωνα µε 
την παράγραφο Β2. Στο πεδίο 132, ποσό µη επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης από το ΕΠ 
- αναγκαία για το έργο, εγγράφεται το υπολοιπόµενο ποσό του ΦΠΑ που απαιτείται 
για την πράξη. Αναλόγως τροποποιείται και το πεδίο 140, επιλέξιµη ∆∆ για τον 
υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής, καθώς και τα πεδία 146, 147 και 148 του 
πίνακα ενδεικτικής ετήσιας κατανοµής της δηµόσιας δαπάνης. 
 
Γ. Χρηµατοδότηση µέρους του µη επιλέξιµου ΦΠΑ πράξεων ΑΕ δηµοσίου και 
∆ΕΥΑ 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ αρ. πρωτ: 26931/ΕΥΘΥ 
580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968/Β/18.6.2012) δύναται η αρµόδια αρχή διαχείρισης µε τη 
σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων (∆∆Ε) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων να 
περιλαµβάνει στην απόφαση ένταξης τη χρηµατοδότηση µέρους της µη επιλέξιµης 
δαπάνης ΦΠΑ των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, πλην κρατικών ενισχύσεων, 
που υλοποιούν οι µη εισαγµένες στο χρηµατιστήριο Ανώνυµες Εταιρίες του δηµοσίου 
καθώς και οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) στις 
περιπτώσεις που αυτές κατασκευάζουν έργα σε οικισµούς µε πραγµατικό πληθυσµό 
µικρότερο των 10.000 κατοίκων. Η δυνατότητα αυτή υλοποιείται µόνο σε εξαιρετικές 



 

 

 περιπτώσεις και έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την υποβολή σχετικού αιτήµατος εκ 
µέρους του κυρίου του έργου προς το φορέα χρηµατοδότησης, µε βάση το οποίο να 
τεκµηριώνεται η σχετική ανάγκη. 
 
Η τεκµηρίωση αυτή βασίζεται στις ετήσιες ταµειακές ανάγκες που προβλέπονται για 
τη χρηµατοδότηση των κατ' έτος πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ του κυρίου του έργου, 
που οφείλονται στην πράξη κατά την περίοδο υλοποίησής της. Ειδικότερα: 
 
• Εάν η προβλεπόµενη ετήσια διαφορά ΦΠΑ συνολικών εκροών - εισροών κατ' έτος 
είναι θετική ή µηδενική, τότε ο κύριος του έργου δεν δικαιούται χρηµατοδότησης του 
µη επιλέξιµου ΦΠΑ. 
 
• Εάν η προβλεπόµενη ετήσια διαφορά ΦΠΑ συνολικών εκροών - εισροών κατ' έτος 
είναι αρνητική, τότε ο κύριος του έργου δικαιούται χρηµατοδότησης µέχρι του ποσού 
της διαφοράς αυτής, εκτός εάν αυτή υπερβαίνει το ύψος της δαπάνης του ΦΠΑ των 
τιµολογίων της πράξης, οπότε δύναται να χρηµατοδοτηθεί µέχρι του ύψους αυτού. 
 
Ο φορέας χρηµατοδότησης εφ' όσον αξιολογήσει ως εύλογο το αίτηµα και 
λαµβάνοντας υπ' όψη τις δυνατότητες χρηµατοδότησης από την οικεία ΣΑ διαβιβάζει 
το αίτηµα για µερική χρηµατοδότηση του µη επιλέξιµου ΦΠΑ στη ∆∆Ε του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, µε τη σηµείωση ότι η τελευταία οφείλει να δώσει τη 
σύµφωνη ή µη γνώµη της και να το προωθήσει στη ∆Α/Ε∆Α/ΕΦ∆. Η εγγραφή του 
µέρους της δαπάνης του µη επιλέξιµου ΦΠΑ που χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε στις 
ως άνω περιπτώσεις, πραγµατοποιείται µε εγγραφή της στον προϋπολογισµό ΠΥ2, µε 
σχετική πρόβλεψη στην απόφαση ένταξης πράξης. 
 
∆. Επιστροφή χρηµατοδότησης από το Π∆Ε του µη επιλέξιµου ΦΠΑ και 
διαδικασία εκκαθάρισης 
 
∆ικαιούχος ή κύριος έργου οφείλει να επιστρέψει το ποσό της δαπάνης του µη 
επιλέξιµου ΦΠΑ, για το οποίο χρηµατοδοτείται από 1.1.2012 και µετά από εθνικούς 
πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ΚΥΑ αρ. πρωτ: 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968/Β/18.6.2012). Στην 
περίπτωση που ο δικαιούχος ή κύριος του έργου άσκησε το δικαίωµα διακανονισµού 
ΦΠΑ για επενδυτικές δαπάνες του έτους 2011 της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης, 
οφείλει να επιστρέψει και το ποσό αυτό. 
 
∆1. Υπολογισµός του επιστρεπτέου ποσού ΦΠΑ που ανακτάται κατ' έτος  
 
α. Εάν ο κύριος του έργου κατά την 31.12 κάθε έτους (από το 2012 και µετά) 
εµφανίζει χρεωστικό ή µηδενικό υπόλοιπο ΦΠΑ, τότε υποχρεούται να επιστρέψει το 
σύνολο του ποσού του ΦΠΑ της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης, για το οποίο έχει 
χρηµατοδοτηθεί κατά την περίοδο 1/1-31/12 (ή από την 1/1/11 µέχρι 31/12/12, εφ' 
όσον άσκησε το δικαίωµα διακανονισµού ΦΠΑ για το 2011), µε κατάθεση στο 
λογαριασµό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών νοµικών 
προσώπων», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µέχρι τις 31/1 του εποµένου 
έτους. 
 
β. Εάν κατά την 31.12 του έτους ο κύριος του έργου εµφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο 
ΦΠΑ µικρότερο από ποσό για το οποίο έχει χρηµατοδοτηθεί κατά την περίοδο 



 

 

 1/1¬31/12, (ή από την 1/1/11 µέχρι 31/12/12, εφ' όσον άσκησε το δικαίωµα 
διακανονισµού ΦΠΑ για το 2011), υποχρεούται να επιστρέψει τη διαφορά µε 
κατάθεση στο λογαριασµό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών 
νοµικών προσώπων», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µέχρι τις 31/1 του 
εποµένου έτους. 
 
γ. Εάν κατά την 31.12 του έτους ο κύριος του έργου εµφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο 
ΦΠΑ µεγαλύτερο από το ποσό για το οποίο έχει χρηµατοδοτηθεί κατά την περίοδο 
1/1-31/12, (ή από την 1/1/11 µέχρι 31/12/12, εφ' όσον άσκησε το δικαίωµα 
διακανονισµού ΦΠΑ για το 2011), δεν υποχρεούται νε επιστέψει το ποσό για το 
οποίο χρηµατοδοτήθηκε µέχρι τη λήξη του εποµένου έτους, οπότε θα 
πραγµατοποιηθεί ο επόµενος υπολογισµός. 
 
∆2. Υπολογισµός του επιστρεπτέου ποσού ΦΠΑ που ανακτάται κατά το έτος 
ολοκλήρωσης της πράξης  
 
Ο υπολογισµός του επιστρεπτέου ΦΠΑ µετά την ολοκλήρωση της πράξης 
πραγµατοποιείται για την περίοδο µέχρι το τέλος του µήνα που έχει υποχρέωση 
υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ο δικαιούχος (ή κύριος του έργου), εντός της 
οποίας έχει εκδοθεί το τελευταίο τιµολόγιο δαπάνης για την πράξη. Ο υπολογισµός 
αυτός πραγµατοποιείται κατ' αναλογία των αναφεροµένων στην παράγραφο ∆1. Ο 
δικαιούχος (ή κύριος του έργου), σε περίπτωση πιστωτικών υπολοίπων που δεν 
µπορούν να συµψηφιστούν σε επόµενες φορολογικές περιόδους, οφείλει να ασκεί το 
δικαίωµα επιστροφής ΦΠΑ που παρέχεται µε το άρθρο 34 του Κώδικα ΦΠΑ. Σε κάθε 
περίπτωση οφείλει να ασκήσει το δικαίωµα αυτό κατά τη λήξη της φορολογικής 
περιόδου εντός της οποίας έχει εκδοθεί το τελευταίο τιµολόγιο του αναδόχου. 
 
∆3. Έλεγχος της ∆Α νια την επιστροφή του µη επιλέξιµου ΦΠΑ που 
χρηµατοδοτήθηκε από το Π∆Ε (εκκαθάριση χρηµατοδοτηθέντος ΦΠΑ) 
 
Πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης ο οικείος φορέας 
διαχείρισης ελέγχει την ορθή και έγκαιρη επιστροφή του µη επιλέξιµου ΦΠΑ που 
χρηµατοδοτήθηκε από το Π∆Ε, εκ µέρους του δικαιούχου (ή κυρίου του έργου) και 
προβαίνει στην εκκαθάριση του χρηµατοδοτηθέντος µη επιλέξιµου ΦΠΑ (οφειλές 1 
και 2), κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ αρ. πρωτ: 
26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968/Β/18.6.2012). Οι οφειλές 1 και 2 
υπολογίζονται από τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης και περιλαµβάνονται στην 
απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ως άνω 
ΚΥΑ. 
 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται καθυστερηµένη επιστροφή από το δικαιούχο του 
χρηµατοδοτηθέντος ΦΠΑ, τότε επιβάλλονται τόκοι, µε επιτόκιο που ορίζεται για 
κάθε ηµερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το 
κεφάλαιο V του Κανονισµού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής. 
 
Ε. Πράξεις εκτελούµενες µέσω προγραµµατικών συµβάσεων 
 
Σε περίπτωση έργου εκτελούµενου µέσω προγραµµατικής σύµβασης και εφ' όσον τα 
τιµολόγια του αναδόχου εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου, ο οποίος δεν έχει 



 

 

 δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση επιστροφής µέρους ή 
όλου του χρηµατοδοτηθέντος ΦΠΑ. 
 
Εάν ο κύριος έργων ύδρευσης ή και αποχέτευσης που εκτελούνται µέσω 
προγραµµατικής σύµβασης πραγµατοποιεί ο ίδιος (και όχι ο δικαιούχος) τις 
πληρωµές προς τον ανάδοχο, τότε είναι αυτός υπόχρεος στη διαδικασία επιστροφής 
και εκκαθάρισης του ΦΠΑ. Επίσης ο φορέας αυτός (π.χ. ∆ΕΥΑ) οφείλει να 
εξασφαλίσει από ίδιους ή άλλους πόρους το ποσό της µη επιλέξιµης δαπάνης ΦΠΑ, 
για την οποία δεν επιχορηγείται από το Π∆Ε. 
 
 
 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 


