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ερμηνευτικά θέματα
της Δέσποινας Π. Μαυρίδου
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δικηγόρου, ΜΔ Αστικού Δικαίου
και ΜΔ Φορολογικού Δικαίου

H επιστροφή του ΦΠΑ σε μια τριγωνική συναλλαγή
Τριγωνικές είναι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκειμένων στον ΦΠΑ
νομικών προσώπων με εγκατάσταση σε τρία διαφορετικά κράτη-μέλη, για τις οποίες προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία επιβολής του ΦΠΑ. Η απλοποιημένη διαδικασία των
συναλλαγών αυτών έγκειται στη μη υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ του κράτουςμέλους ή τη μη υποχρέωση ορισμού αντιπροσώπου στο υποκείμενο άλλου κράτους-μέλους που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση σ’ αυτό.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η τιμολόγηση των προϊόντων είναι τριγωνική,
ενώ η μεταφορά τους όχι. Πιο συγκεκριμένα, η περίπτωση που θα προσπαθήσουμε να
αναλύσουμε είναι η ακόλουθη:
Μία κυπριακή εταιρεία αγοράζει προϊόντα από μια ελληνική εταιρεία στην Αθήνα. Στη
συνέχεια η κυπριακή εταιρεία τα πουλάει σε μια άλλη ελληνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται απευθείας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ορίζεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο 10/10.07.1987 του αρχικού νόμου για το
ΦΠΑ (Ν.1642/1986), για να διαπιστωθεί αν μια συγκεκριμένη περίπτωση παράδοσης αγαθού γίνεται στην Ελλάδα, ώστε να θεμελιώνεται δικαίωμα του ελληνικού δημοσίου για
την επιβολή του φόρου, απαιτείται να εξακριβωθεί καταρχήν ποιος είναι ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και στη συνέχεια ποια είναι η ειδική θέση του αγαθού κατά τον χρόνο αυτό.
Με δεδομένο ότι το αγαθό βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, ήτοι κατά τον χρόνο πώλησής του, και η παράδοσή
του γίνεται στην Ελλάδα, συνάγεται ότι ο τόπος φορολόγησης αναφορικά με τον ΦΠΑ είναι η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι η ελληνική εταιρεία, που θα εκδώσει τιμολόγιο προς την κυπριακή, θα υπολογίσει κανονικά τον ΦΠΑ, προκειμένου να τον εισπράξει
και να τον αποδώσει στο ελληνικό δημόσιο με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης.
Στη συνέχεια η κυπριακή εταιρεία πωλεί τα αγαθά, τα οποία συνεχίζουν να βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, προς την ελληνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη.
Με δεδομένο ότι και στην περίπτωση αυτή τα αγαθά βρίσκονται στην Ελλάδα, τόπος
φορολόγησης αναφορικά με τον ΦΠΑ θα είναι και πάλι η Ελλάδα και συνεπώς η κυπριακή
εταιρεία με την πώληση των αγαθών θα πρέπει να υπολογίσει στο τιμολόγιο τον ΦΠΑ με
βάση τα ισχύοντα στην Ελλάδα.
Τόμος 66
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ερμηνευτικά θέματα
Σημειώνεται, ότι με τα ανωτέρω δεδομένα η συναλλαγή δεν μπορεί να θεωρηθεί ενδοκοινοτική, αφού δεν πραγματοποιείται μεταφορά αγαθών από ένα κράτος-μέλος σε
άλλο κράτος-μέλος, όπως συμβαίνει σε μια τυπική τριγωνική συναλλαγή.
Συνεπώς, η κυπριακή εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να καταχωρήσει το τιμολόγιο αυτό στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, ώστε να μπορέσει να χρεοπιστώσει τον ΦΠΑ. Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να εκδώσει το τιμολόγιο με ΦΠΑ προς την ελληνική εταιρεία.
Υπόχρεος στην απόδοση του ΦΠΑ σ’ αυτή την περίπτωση είναι ο λήπτης των αγαθών
σύμφωνα και με τα όσα ορίζει το άρθρο 35, παρα 1 (ε) (σε συνδυασμό με το άρθρο 15
παρα 3 (α) του Ν.2589/2000), εφόσον ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της
χώρας και οι πράξεις πραγματοποιούνται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο.
Εν προκειμένω, υπόχρεη στην απόδοση του ΦΠΑ είναι η ελληνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, εφόσον, όπως προεκτέθηκε ο τόπος φορολογίας αναφορικά με τον ΦΠΑ είναι η Ελλάδα και η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με την κυπριακή εταιρεία.
Με αυτό τον τρόπο όμως στο πλαίσιο της συναλλαγής μεταξύ της ελληνικής στην Αθήνα και της κυπριακής εταιρείας και εν συνεχεία της κυπριακής και της ελληνικής στην
Θεσσαλονίκη εταιρείας, το ελληνικό δημόσιο έχει εισπράξει δύο φορές τον ΦΠΑ για την
ίδια πράξη.
Αντίστοιχα, προκειμένου να επιστραφεί ο ΦΠΑ στην κυπριακή εταιρεία, που έχει προηγουμένως καταβάλει στην ελληνική εταιρεία στην Αθήνα και έχει αποδώσει στο ελληνικό δημόσιο, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα όσα ορίζει η
πολ. 1003/2010, ώστε να εκδοθεί απόφαση που να εγκρίνει ή να απορρίπτει την αίτηση
εντός προθεσμίας 4 μηνών από την υποβολή της και, αν η απόφαση είναι θετική, τότε
να μπορεί επιστραφεί ο ΦΠΑ στην εν λόγω εταιρεία.
Στην περίπτωση που, αντί για παράδοση αγαθών έχουμε παροχή υπηρεσιών, η διαδικασία επιβολής, απόδοσης και επιστροφής του ΦΠΑ είναι διαφορετικός σε σύγκριση
με το προηγούμενο παράδειγμα. Πιο συγκεκριμένα, αν ένα αγαθό εκμισθώνεται από κυπριακή εταιρεία προς ελληνική εταιρεία, τότε τόπος παροχής της υπηρεσίας κατ’ άρθρο
14 του Ν.2589/2000 (περί ΦΠΑ) είναι η χώρα εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας,
δηλαδή και σ’ αυτή την περίπτωση η παροχή φορολογείται στην Ελλάδα.
Η απόδοση όμως του φόρου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις πολ. 1005/1993 και πολ
1115/1993 από τον υποκείμενο στον ΦΠΑ λήπτη των υπηρεσιών με την περιοδική δήλωση και με την απλοποιημένη διαδικασία της χρεοπίστωσης, χωρίς η αλλοδαπή εταιρεία να χρειάζεται να ακολουθήσει τη χρονοβόρα ως άνω περιγραφείσα διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ (υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά για έγκριση κ.λπ.).
Με βάση τα παραπάνω παρατηρείται ότι αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από
την ελληνική νομοθεσία δύο παρόμοιες φορολογικές πράξεις, χωρίς τούτο να επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους, γεγονός που μπορεί, δυστυχώς, να δημιουργήσει αρκετά μεγάλο πρόβλημα και στη ρευστότητα της εταιρείας που αναγκάζεται να ακολουθήσει μια αρκετά χρονοβόρα και αβέβαιη ως προς το αποτέλεσμα διαδικασία. Παράλληλα, από πρακτικής άποψης η στέρηση του δικαιώματος της κυπριακής ή οποιασδήποτε αλλοδαπής εταιρείας στη θέση της κυπριακής να χρεοπιστώνει μια συναλλαγή η οποία πραγματοποιείται
μεταξύ δύο κρατών-μελών της ΕΕ δεν διευκολύνει ούτε προωθεί τις συναλλαγές.
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εισοδήματος αλλοδαπού προσωπικού
Α.Ν. 89/67. Εγκ./πολ. 1155/2011
780
Συνεταιρισμοί. Φορολογικές υποχρεώσεις γεωργικών συνεταιρισμών. Εγκ./
πολ. 1087/2012
774

ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ ο γ ι σ τ ι κ ή α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων
(ΕΕΤΗΔΕ) του Ν. 4021/2011. Άρθρο
Μαρίνης Φιλιπποπούλου και Βάιου
Ντελάκη, μελών της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
734
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τ α κ τ ο π ο ι ο ύ μ ε ν ο ι χ ώ ρ ο ι . Εγκ./πολ.
1209/2011
776
ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ά κ ί ν η τ ρ α για επενδύσεις
σε επιχειρηματικά πάρκα. Υ.Α./πολ.
1092/2012
771
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Ε π ι σ τ ρ ο φ ή π ι σ τ ω τ ι κ ο ύ υπολοίπου.
Προϋποθέσεις επιστροφής, μεταξύ
των οποίων είναι και η απόδειξη από
τον αιτούντα των ουσιαστικών κατά νόμο προϋποθέσεων, βάσει των οποίων
υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.
Σ.τ.Ε. 144/2012
785

ΠINAKAΣ NOMΩN, AΠOΦAΣEΩN KAI
EΓKYKΛIΩN YΠOYPΓEIOY OIKONOMIKΩN
KAI ΔIKAΣTHPIΩN ΠOY ΔHMOΣIEYONTAI
ΣTO ΠAPON TEYXOΣ
υπ. Οικονομικών
Υ.Α./πολ. 1077/2012 ........................................741
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Εγκ./πολ. 1073/2012 .......................................772
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Σ.τ.Ε.
114/2012.........................................................785
Διοικητικών Πρωτοδικείων
Αθηνών
3326/2012.......................................................790
1915/2012.......................................................797

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. σε μια τριγωνική συναλλαγή. Άρθρο Δέσποινας
Μαυρίδου και Μαρίας Τοπακιτζιάν, δικηγόρων
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