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         Αθήνα 4/9/2014 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ           
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
ΘΕΜΑ: Κατάργηση ΦΠΑ σε ∆ηµόσια Έργα.  
              
Με την παράγραφο 10, του άρθρου 1, του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 
Α’160/8.8.2014), στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστέθηκε 
νέα παράγραφος 4, ως εξής: 
 
«4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των 
προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄ 64), υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και 
υποκείµενοι στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται 
από τον λήπτη. Ο υποκείµενος που εκτελεί τις εργασίες του 
προηγούµενου εδαφίου έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών 
που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόµενα 
φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά « Αρθρο 
39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης.» 
 
Νοµοθεσία 
 
Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.2β, του ΚΦΠΑ , ισχύουν τα 
εξής: 
 
«β) η εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα, µε µίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν διαθέτει τα υλικά ο 
εργοδότης ή ο εργολάβος. Εργασίες κατά την πιο πάνω έννοια είναι και οι εκσκαφές, οι 
κατεδαφίσεις, η κατασκευή οικοδοµών, οδών, γεφυρών, υδραγωγείων, υδραυλικών και 
αποχετευτικών έργων, ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικών 
γενικά έργων, καθώς και οι συµπληρώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις και επισκευές, εκτός 
από τις εργασίες συνήθους συντήρησης των έργων αυτών.» 
 
Β) Σύµφωνα µε το Π.∆.59/77 (ΦΕΚ Α’63/16-3-2007) , ισχύουν τα εξής: 
 
« «αναθέτουσες αρχές»: το κράτος, οι αρχές, τοπικές ή περιφερειακές, οι οργανισµοί δηµοσίου 
δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσότερων από τις προαναφερόµενες αρχές ή οργανισµούς 
δηµοσίου δικαίου. 
Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου» θεωρείται κάθε οργανισµός, ο οποίος έχει συσταθεί µε 
συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν εµπίπτουν στο 
βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα, έχει νοµική προσωπικότητα, και του οποίου η δραστηριότητα 
χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος ή τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές 
ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή του οποίου η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο 
ασκούµενο από τους οργανισµούς αυτούς ή περισσότερο από το ήµισυ των µελών του 
διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συµβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις 
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τοπικές ή περιφερειακές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου 
δικαίου,» 
 
Γ) Σύµφωνα µε το Π.∆.60/77 (ΦΕΚ Α’64/16-3-2007) 
 
« «Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί 
δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή 
περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. 
Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισµός: 
α) ο οποίος έχει συσταθεί µε συγκεκριµένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος 
που δεν εµπίπτουν στον βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα. 
β) ο οποίος έχει νοµική προσωπικότητα, και 
γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος, τις 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του 
οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους οργανισµούς αυτούς, ή του οποίου 
περισσότερο από το ήµισυ των µελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού 
συµβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους 
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. 
Οι οργανισµοί και οι κατηγορίες οργανισµών δηµοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα 
οποία απαριθµούνται στο δεύτερο εδάφιο σηµεία α), β) και γ), παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.  
Οι σχετικοί πίνακες µπορούν να εµπλουτίζονται µε την προσθήκη και άλλων οργανισµών ή 
κατηγοριών οργανισµών δηµοσίου δικαίου.» 
 
∆) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 και 3, του άρθρου 3, και του 
Παραρτήµατος Ι, του ΚΦΠΑ , ισχύουν τα εξής: 
 
«Άρθρο 3. Υποκείµενοι στο φόρο  
………………………………………………………… 
 
2. Το ελληνικό ∆ηµόσιο, οι δήµοι, οι κοινότητες και τα άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
δε θεωρούνται Υποκείµενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόµη και αν 
εισπράττουν τέλη, δικαιώµατα η εισφορές. Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως 
υποκείµενοι στο φόρο κατά το µέτρο που η µη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους 
οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισµού. 
Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειµένου στο φόρο, εφόσον 
ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι του παρόντος νόµου, εκτός 
αν αυτές είναι ασήµαντες. 
3. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις 
της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται µόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δηµόσια εξουσία.» 
…………………………………………….. 
 
«Παράρτηµα Ι 
∆ραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3:  
1. Τηλεπικοινωνίες.  
2. ∆ιανοµή ηλεκτρισµού, αερίου και θερµικής ενέργειας.  
3. Μεταφορά αγαθών.  
4. Παροχή λιµενικών και αερολιµενικών υπηρεσιών.  
5. Μεταφορά προσώπων.  
6. Παράδοση καινούργιων αγαθών που κατασκευάσθηκαν για πώληση.  
7. Εργασίες γεωργικών µεσολαβητικών οργανισµών για αγροτικά προϊόντα, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς που καθορίζουν την κοινή οργάνωση της 
αγοράς των προϊόντων αυτών.  
8. Εκµετάλλευση πανηγυριών (τοπικών εορτών) και εκθέσεων εµπορικού χαρακτήρα.  
9. Εναποθήκευση.  
10. ∆ραστηριότητες εµπορικών διαφηµιστικών γραφείων.  
11. ∆ραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών.  
12. Εργασίες κυλικείων και λεσχών επιχειρήσεων, πρατηρίων και παρόµοιων καταστηµάτων.  
13. ∆ραστηριότητες οργανισµών ραδιοφώνου και τηλεόρασης εµπορικού χαρακτήρα.» 
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Ε) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22, του ΚΦΠΑ , ισχύουν τα εξής: 
 
«Άρθρο 22. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας  
 
1. Απαλλάσσονται από το φόρο: 
 
α) η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ) και η παρεπόµενη των 
υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών, 
β) οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, µε εξαίρεση τις 
δραστηριότητες εµπορικού χαρακτήρα, 
γ) Oι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων - Ο.Ε.Β. - 
(Ειδικοί Οργανισµοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα µέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι 
λοιπές παροχές που συνδέονται άµεσα µε τις πράξεις αυτές. 
δ)  η παροχή υπηρεσιών νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι 
στενά συνδεόµενες µε αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται 
από οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. 
Με τις υπηρεσίες αυτές εξοµοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις 
θεραπευτικών λουτρών και ιαµατικών πηγών. 
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισµούς, µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 
οργανισµοί: 
i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηµατική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόµενα δε κέρδη τους 
δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διανέµονται αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισµών πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που 
δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε µέσω τρίτων προσώπων, άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από τα 
αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων, 
iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δηµιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του 
ανταγωνισµού, 
  
ε)οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης 
ιατρικών επαγγελµάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, µαίες, 
νοσοκόµους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. 
στ) η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής 
προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες, 
ζ) η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίµατος και ανθρώπινου γάλακτος, 
η) η παροχή υπηρεσιών από σωµατεία ή ενώσεις προσώπων προς τα µέλη τους , τα οποία 
µέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόµενη από το φόρο ή µη υποκείµενη στο φόρο, εφόσον 
οι υπηρεσίες αυτές είναι άµεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και 
παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα, 
θ) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά µε την κοινωνική 
πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων, που 
πραγµατοποιούνται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ή άλλους οργανισµούς ή 
ιδρύµατα, αναγνωρισµένα από το κράτος, 
ι) η µεταφορά ασθενών ή τραυµατιών µε οχήµατα ειδικά κατασκευασµένα ή διαρρυθµισµένα 
για το σκοπό αυτόν, εφόσον για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από 
την αρµόδια δηµόσια αρχή, 
ια) ................  
ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δηµόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα 
πρόσωπα αναγνωρισµένα από την, κατά περίπτωση, αρµόδια αρχή, 
ιγ) η παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, 
ιδ) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά µε τον αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή, από 
νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται µε τον 
αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή, 
ιε) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόµενη µε αυτές παράδοση αγαθών προς τα µέλη 
τους, έναντι καταβολής συνδροµής, από µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα και 
οργανισµούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συµφέροντος σκοπούς 
πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς 
εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισµού, 



 4/6  

ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή µορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόµενη µε αυτές 
παράδοση αγαθών, από νοµικά πρόσωπα ή άλλους οργανισµούς ή ιδρύµατα µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόµιµα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή 
µορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισµού.  Στις 
υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται ιδίως οι παρεχόµενες σε επισκέπτες µουσείων, µνηµείων, 
αρχαιολογικών ή άλλων παρόµοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων, 
ιζ) η διάθεση προσωπικού από νοµικά πρόσωπα θρησκευτικού ή φιλοσοφικού χαρακτήρα, για 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, θ΄ και ιβ΄ της παραγράφου αυτής, µε 
σκοπό την πνευµατική αρωγή και ανάπτυξη, 
ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου αυτής, µε την ευκαιρία εκδηλώσεων 
που οργανώνονται από αυτά για την οικονοµική τους ενίσχυση, 
ιθ) οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς µε αυτές εργασίες 
που παρέχονται από ασφαλειοµεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες, συµπεριλαµβανοµένων 
και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδροµής, που παρέχονται από ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας, 
κ) οι εργασίες, στις οποίες περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση, που αφορούν συνάλλαγµα, 
χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα, τα οποία αποτελούν νόµιµα µέσα πληρωµής, µε εξαίρεση τα 
νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα για συλλογές,  
κα) οι εργασίες, στις οποίες περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση εκτός από τη φύλαξη και 
διαχείριση, που αφορούν µετοχές ανώνυµων εταιρειών, µερίδια, οµολογίες και λοιπούς 
τίτλους, µε εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς εµπορευµάτων, 
κβ) η διαχείριση των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που 
αποσκοπούν στη συλλογή επενδυτικών κεφαλαίων από το ευρύ κοινό, 
κγ) η χορήγηση και η διαπραγµάτευση πιστώσεων, καθώς και η διαχείρισή τους από το 
πρόσωπο που τις χορηγεί, 
κδ) ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηµατικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών, η 
διαπραγµάτευση για την ανάληψη των εργασιών αυτών και η διαχείριση εγγυήσεων 
πιστώσεων, που ενεργείται από το πρόσωπο που τις χορηγεί, 
κε) οι εργασίες, στις οποίες περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση, που αφορούν καταθέσεις, 
τρεχούµενους λογαριασµούς, πληρωµές, µεταφορές καταθέσεων και εµβάσµατα, απαιτήσεις, 
πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, µε εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων 
τρίτων, καθώς και τις εργασίες που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων 
που ενεργείται από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις εργασίες αυτές, 
κστ) οι µισθώσεις ακινήτων, εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, 
κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήµατα που διεξάγονται από τις εταιρίες 
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.∆.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε 
παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω διαδικτύου, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του νόµου «Ρύθµιση της 
αγοράς παιγνίων, 
κη) η παράδοση στην ονοµαστική τους αξία γραµµατοσήµων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, 
κινητού επισήµατος και λοιπών ενσήµων, καθώς και ταινιών ή ενσήµων ασφαλιστικών 
οργανισµών και λοιπών παρόµοιων αξιών, εκτός από αυτήν που προορίζεται για συλλογές, 
κθ) η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή µέρους αυτής από 
επαχθή ή χαριστική αιτία ή µε τη µορφή εισφοράς σε υφιστάµενο ή συνιστώµενο νοµικό 
πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόµενη ή εξαιρούµενη από το φόρο ή 
από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει 
παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άµεσα,  δικαίωµα έκπτωσης, καθώς επίσης και η παράδοση αγαθών 
των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωµα έκπτωσης, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 30, 
λ) η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία κατά την 
εισαγωγή αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20, 
λα)  α) η παράδοση ακινήτων, εκτός από: 
 - την παράδοση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6, 
- τις παραδόσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7, 
β) η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης κατά την 
απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και η παραχώρηση του δικαιώµατος αποκλειστικής 
χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισµάτων ή επί κοινόκτητου 
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τµήµατος οικοπέδου που συνίσταται υπέρ των ανωτέρω ακινήτων.  Η απαλλαγή αυτή από το 
Φ.Π.Α. κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου. 
λβ) .............. 
λγ) η παράδοση αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέµενης 
αξίας, εκτός των περιπτώσεων που ρυθµίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου, 
λδ) τα έσοδα που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις του ν.2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) από τα 
παιχνίδια που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου και τα οποία 
διεξάγονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις αυτού του νόµου.» 
 
ΣΤ) Εξάλλου στην ΠΟΛ.1021/6.2.2013 αναφέρεται: 
 
«Συγκεκριµένα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται 
ότι οι δραστηριότητες του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης της δηµόσιας εξουσίας τους, δεν συνιστούν 
φορολογητέες πράξεις, µε την προϋπόθεση ότι δεν δηµιουργείται στρέβλωση των όρων του 
ανταγωνισµού. Παράλληλα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 απαλλάσσονται από το φόρο 
ορισµένες υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, όπως αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές κλπ., 
που πραγµατοποιούνται από µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα µε την προϋπόθεση 
της µη στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισµού.» 
…………………………………………………………….. 
 
«Επί της ουσίας, οι ανωτέρω διατάξεις εξαιρούν από το ΦΠΑ τις πράξεις δηµόσιας εξουσίας, 
δηλαδή τις πράξεις που ενεργούν οι ανωτέρω φορείς στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 
Εντούτοις, ακόµη και πράξεις δηµόσιας εξουσίας εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΦΠΑ 
στην περίπτωση που πρόκειται για δραστηριότητες που µπορούν να ασκηθούν και από 
ιδιωτικούς φορείς, καθώς ενδεχόµενη εξαίρεση από το ΦΠΑ των δηµόσιων φορέων λόγω της 
νοµικής µορφής τους θα έθετε σε ανταγωνιστικά µειονεκτικότερη θέση τους ιδιωτικούς φορείς 
που υποχρεούνται να επιβάλλουν ΦΠΑ στις ίδιες πράξεις. Επισηµαίνεται ότι ο κίνδυνος αυτός 
υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις που ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας πραγµατικά 
ανταγωνίζονται µεταξύ τους όσον αφορά στην ποιότητα και στις τιµές των παροχών τους. 
Τα ανωτέρω αφορούν κυρίως δραστηριότητες που εµπίπτουν στους τοµείς του 
περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων, του πολιτισµού, της 
εκπαίδευσης, της νοσοκοµειακής περίθαλψης, της κοινωνικής πρόνοιας και του αθλητισµού. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν κάποιες από τις δραστηριότητες του 
∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ να εµπίπτουν καταρχήν στο πεδίο εφαρµογής του ΦΠΑ και 
για τα έσοδα που πραγµατοποιούν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους να 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση υπαγωγής στο ΦΠΑ, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο απαλλαγής βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ , προκειµένου να διαπιστωθεί αν τα έσοδα 
που προκύπτουν από τη σχετική δραστηριότητα απαλλάσσονται ή πρέπει να επιβαρύνονται µε 
το συντελεστή ΦΠΑ που αναλογεί στην κάθε πράξη.» 
………………………………………………………………. 
«Επισηµαίνεται ότι οι δηµοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως ισχύει, αποτελούν 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, συνεπώς δεν εµπίπτουν στα µη υποκείµενα στο φόρο 
πρόσωπα λόγω άσκησης δηµόσιας εξουσίας της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα 
Φ.Π.Α., αλλά θεωρούνται καταρχήν υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα και στις αµοιβές που 
εισπράττουν από τις φορολογητέες δραστηριότητές τους πρέπει να επιβάλλουν ΦΠΑ, εκτός 
αν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πρόκειται για δραστηριότητες που εµπίπτουν στις απαλλακτικές 
διατάξεις του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. 
Η συνδροµή των αρµόδιων ∆.Ο.Υ. είναι καθοριστική προκειµένου να κριθεί η φορολογική 
αντιµετώπιση, από πλευράς ΦΠΑ, των πράξεων όλων των ανωτέρω αναφερόµενων 
φορέων.» 
 
Συµπεράσµατα 
 
Εποµένως και κατά την γνώµη µας το ερώτηµα εάν η αναθέτουσα αρχή του 
∆ηµοσίου είναι υποκείµενη ή όχι σε ΦΠΑ, δεν δύναται να απαντηθεί γενικά, 
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ανεξάρτητα της µορφής της αναθέτουσας αρχής, (∆ηµόσιο, ΟΤΑ, 
Οργανισµός, ∆ηµ. Επιχείρηση κλπ.), αλλά πρέπει να εξετάζεται κατά 
περίπτωση και µάλιστα κατά έργο, δηλαδή σε ποία δραστηριότητα της 
αναθέτουσας αρχής θα χρησιµοποιηθεί το εξεταζόµενο έργο και εάν αυτή η 
δραστηριότητα υπάγεται σε ΦΠΑ ή όχι. 
 
Εποµένως από 8/8/2014 (ηµ/νία δηµοσίευσης του νόµου και µετά), οι 
Ανάδοχες Επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες από αναθέτουσες αρχές 
του ∆ηµοσίου (Π.∆.59/77 και 60/77 ως ανωτέρω), υποκείµενες σε ΦΠΑ 
και σε έργα του ∆ηµοσίου που θα χρησιµοποιηθούν σε υποκείµενες σε 
ΦΠΑ δραστηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεν θα 
χρεώνουν Φ.Π.Α. στα σχετικά τιµολόγια που εκδίδουν και υποχρεωτικά 
πρέπει να αναγράφουν σε αυτά, «Αρθρο 39α, υπόχρεος για την 
καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης». 
Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών 
που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις. 
 
Επιπτώσεις 
 
Όπως είναι προφανές µε την εν λόγω διάταξη σοβαρότατα προβλήµατα 
ρευστότητας δηµιουργούνται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την 
κατασκευή  των ανωτέρω ∆ηµοσίων Έργων. 
Γιατί δεν τους δίνεται πλέον η δυνατότητα άµεσου συµψηφισµού του ΦΠΑ των 
εισροών τους (Εξόδων), που έχουν καταβάλει, από τον ΦΠΑ των εκροών 
τους (Εσόδων), όπως γινόταν µέχρι τώρα. Βέβαια µπορούν να τον 
συµψηφίσουν µε ΦΠΑ εκροών από άλλες πηγές. Εάν όµως δεν έχουν τέτοιου 
είδους έσοδα, είναι σίγουρο ότι θα δηµιουργούνται πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, 
προς επιστροφή, µε τις γνωστές καθυστερήσεις του ∆ηµοσίου στην 
πραγµατοποίηση αυτών των επιστροφών. 
 
Ενέργειες  
 
Εποµένως και κατά την γνώµη µας και για όσο διάστηµα θα ισχύει αυτή η 
διάταξη, οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν τα παραπάνω προβλήµατα θα 
πρέπει τουλάχιστον κάθε δύο µήνες και όχι παραπάνω από ένα φορολογικό 
έτος, να προβαίνουν σε αίτηση επιστροφής του δηµιουργούµενου πιστωτικού 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί επιστροφής φόρου, του άρθρου 34, του 
ΚΦΠΑ και ειδικότερα την περίπτωση β.(i), της παραγράφου 1, του άρθρου 34, 
που προβλέπει ότι ο φόρος επιστρέφεται εφόσον: 
  
«β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόµενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις: 
i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν µεταφέρεται σε επόµενη 
περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση µεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη 
δυνατή». 
 
Με εκτίµηση 
 
Σταύρος Γιαννίρης 
 


