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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

   Οι δικηγορικές υπηρεσίες επιβαρύνθηκαν από 01/07/2010 με ΦΠΑ 
με αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιβάρυνση του κόστους προσφυγής  
των πολιτών, στην Δικαιοσύνη. 

   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μαζί με τους υπόλοιπους 
Δικηγορικούς Συλλόγους  προέβησαν  σε κινητοποιήσεις που 
είχαν σαν σκοπό την αποτροπή της επιβολής του μέτρου και την 
ενημέρωση των πολιτών για την  επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
επιβολή αυτή του ΦΠΑ .

   Για την εξυπηρέτηση συγχρόνως των συναδέλφων, από την πρώτη 
στιγμή, ο ΔΣΘ  διοργάνωσε μια σειρά σεμιναρίων για να εξηγηθεί 
το βασικό πλαίσιο των σημείων φορολογικού ενδιαφέροντος που 
αφορά τις υποχρεώσεις των συναδέλφων από την επιβολή του 
ΦΠΑ. 
    
   Ήδη είμαστε σε θέση να εφοδιάσουμε τους συναδέλφους μας 
με το ανά χείρας εγχειρίδιο το οποίο εκπόνησε η Οικονομική μας 
Υπηρεσία και στο οποίο επεκτεινόμαστε  στα περισσότερα θέματα 
που αφορούν την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες. 

   Ευελπιστούμε ότι οι συνάδελφοι θα αξιοποιήσουν τις πληροφορίες 
που θα βρουν για να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους  στις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

Μανόλης Λαμτζίδης

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ

   Ο ΦΠΑ  είναι φόρος που επιβάλλεται στους καταναλωτές κατά την 
στιγμή της παράδοσης των αγαθών  ή της παροχής των υπηρεσιών 
και συνιστά μια αναγκαστική  έμμεση καταβολή φόρου από αυτούς 
προς το κράτος. 
    
    Σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπου το εισόδημα των 
καταναλωτών ελαττώνεται  κατά κανόνα, το κράτος, προκειμένου 
να διατηρήσει σταθερά τα έσοδά του, καταφεύγει στην διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης με την ένταξη στην υποχρέωση είσπραξης  
ΦΠΑ από την οικονομική τους δραστηριότητα για νέες κατηγορίες  
επαγγελμάτων που μέχρι τότε δεν εντάσσονταν στην υποχρέωση 
αυτή. 
    Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις εντάσσεται και η τροποποίηση 
των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, του 
άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 που είναι γνωστός σαν ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΦΠΑ, καθόσον επιβάλλεται ΦΠΑ στις αμοιβές που δικαιούνται και 
εισπράττουν οι δικηγόροι με ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης 
την 01η Ιουλίου 2010.
 
   Ο συντελεστής του ΦΠΑ που επιβλήθηκε είναι 23% ( κανονικός 
συντελεστής ). Μειωμένος συντελεστής κατά 30% του κανονικού  
δηλαδή 16%, επιβάλλεται στην παροχή  νομικών υπηρεσιών στα 
νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων 
καθώς και στα νησιά Σαμοθράκη, Θάσο, Σκύρο και Σποράδες με 
την προϋπόθεση βέβαια ότι η νομική υπηρεσία παρέχεται στα νησιά 
αυτά και η έδρα εγκατάστασης του δικηγόρου είναι επίσης στον 
ίδιο χώρο.

    Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλα τα διαδοχικά στάδια της παραγωγής 
και έχει την ιδιότητα να εκπίπτει το μέρος του ΦΠΑ που ήδη είχε 
επιβληθεί στο προηγούμενο στάδιο. Κάθε προστιθέμενη αξία που 
ενσωματώνεται στα διαδοχικά στάδια παραγωγής η παροχής 
υπηρεσίας φορολογείται αυτοτελώς.

    Ο ΦΠΑ έχει επιβάλλει και ένα νέο λεξιλόγιο για την απόδοση 
των μεγεθών των πράξεων και των συναλλαγών  που εντάσσονται 
στο  πεδίο ενδιαφέροντός του. Επειδή ο ΦΠΑ επιβάλλεται κατά 
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την στιγμή της παράδοσης των αγαθών και της παροχής των 
υπηρεσιών, για τον λόγο αυτό οι συναλλαγές της πώλησης αγαθών 
ή της πώλησης προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών ή οι πράξεις 
αυτοπαραδόσεων, επειδή αφορούν εξαγωγή – παροχή – εκροή 
από την έδρα εγκατάστασης του επιτηδευματία, αποκαλούνται  
εκροές, ενώ οι συναλλαγές που αφορούν αγορά εμπορευμάτων 
ή πρώτων υλών ή πληρωμές λογαριασμών εξόδων ή διαφόρων 
αναλωσίμων υλικών σαν έξοδα ή αγορά παγίων περιουσιακών 
στοιχείων, επειδή σαν υλικά  αγαθά  ή υπηρεσίες εισρέουν στην 
έδρα του επιτηδευματία, αποκαλούνται εισροές .

     Ο επιτηδευματίας που πραγματοποιεί εκροές  υπολογίζει και τον 
αναλογούντα ΦΠΑ και απαιτεί μαζί με την αξία της συναλλαγής και 
το ποσό του ΦΠΑ, στα δε βιβλία του καταχωρεί σε χωριστή στήλη 
την καθαρή αξία της συναλλαγής του και σε χωριστή στήλη την 
αξία του ΦΠΑ που αναλογεί ανεξάρτητα από την, ή από τις στήλες 
στις οποίες καταγράφει το εισόδημα του που προέκυψε για την ίδια 
συναλλαγή. Στο τέλος της φορολογικής περιόδου το σύνολο της 
στήλης που είναι καταχωρημένος ο ΦΠΑ των εκροών του αποτελεί 
το ποσό το οποίο οφείλεται στο Δημόσιο. 
     Ομοίως αν για την ίδια φορολογική περίοδο ο συγκεκριμένος 
επιτηδευματίας έχει κάνει και πράξεις αγοράς παγίων περιουσιακών 
στοιχείων ( είδη εξοπλισμού γραφείου )  ή εξόδων που αποτελούν 
εισροές, για τις οποίες πλήρωσε ΦΠΑ, τις πράξεις αυτές θα τις 
καταχωρήσει στην οικεία στήλη των αγορών παγίων ( για τα πάγια), 
και στη αντίστοιχη των δαπανών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ     ( 
για τις δαπάνες) με την καθαρή τους αξία ( χωρίς τον  ΦΠΑ ), και τον 
αναλογούντα ΦΠΑ θα τον καταχωρήσει σε χωριστή στήλη. Η στήλη 
του ΦΠΑ εισροών και η στήλη του ΦΠΑ δαπανών αποτελούν το σύνολο 
του ΦΠΑ εισροών για την συγκεκριμένη φορολογική περίοδο. 

     Το συνολικό ποσό του φόρου των εισροών θα αφαιρεθεί από 
το συνολικό ποσό του φόρου των εκροών και η διαφορά αν είναι 
θετική ( μεγαλύτερος ΦΠΑ εκροών από ΦΠΑ εισροών ) θα είναι 
αποδοτέα στο Δημόσιο. Αν η διαφορά είναι αρνητική το υπόλοιπό 
της (πιστωτικό) θα μεταφερθεί για συμψηφισμό στην επόμενη 
φορολογική περίοδο.

     Για την διαχείριση των δαπανών σε σχέση με το «λεξιλόγιο» 
του Κώδικα ΦΠΑ διακρίνουμε τις αγορές, τις δαπάνες, και τα έξοδα 
από τρεις διαφορετικές ονομασίες που κάθε μια τους αποτελεί και 
μία κατηγορία.
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Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο 1. 
έχουν επιβαρυνθεί

Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον 2. 
οποίο έχουν επιβαρυνθεί

 Δαπάνες απαλλασσόμενες ή εξαιρούμενες από τον 3. 
ΦΠΑ

Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ είναι :

    Το ηλεκτρικό ρεύμα, οι δαπάνες κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας - ή ύδρευση - τα μεταφορικά έξοδα γενικά - τα  είδη 
άμεσης ανάλωσης του Γραφείου - οι παροχές υπηρεσιών τρίτων 
(υδραυλικοί – ηλεκτρολόγοι – υπεργολάβοι ) – οι λογιστικές και οι 
υπηρεσίες μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης του γραφείου – 
οι συντηρητές – μηχανικοί – ελεγκτές – φοροτεχνικοί – επιμελητές 
– συμβολαιογράφοι - συγγραφείς – η προμήθεια γραφικής ύλης 
–βιβλίων – βιβλιοδετήσεων – φωτοτυπίες – η αγορά ειδών 
καθαριότητας του γραφείου - και γενικά κάθε κατηγορία δαπάνης 
που δεν εντάσσεται στις δύο επόμενες κατηγορίες και γίνεται για 
λογαριασμό των εργασιών του επαγγέλματος.

     Εάν το ποσό του ΦΠΑ στα παραστατικά των δαπανών  εμπεριέχεται 
στην τελική αξία, τότε κατά την εγγραφή της δαπάνης αυτής 
στο βιβλίο εσόδων- εξόδων, ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να 
διαχωρίσει την αξία του ΦΠΑ από την καθαρή αξία της δαπάνης 
με τον τρόπο της εσωτερικής υφαίρεσης. Δηλαδή διαιρώντας 
την τελική αξία του παραστατικού  δια 123 τοις εκατό εάν ο 
περιεχόμενος ΦΠΑ είναι 23% ( κανονικό καθεστώς ) ή δια 111 τοις 
εκατό εάν ο περιεχόμενος ΦΠΑ είναι11% ή δια 105,5 τοις εκατό 
όταν ο περιεχόμενος ΦΠΑ είναι 5,50%. Γενικά για να εξάγουμε την 
καθαρή αξία της συναλλαγής από τον περιεχόμενο ΦΠΑ διαιρούμε 
το συνολικό ποσό της δαπάνης δια  ( 1 + συντελεστής ΦΠΑ ).

     Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν.3522/2006 διευκρίνισε τη δυνατότητα 
λήψης ΑΠΥ από επιτηδευματία αντί ΤΠΥ για συναλλαγές μέχρι 
50 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση στην ΠΟΛ. 1004/14.01.2004 
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διευκρινίζεται ότι       « στην έκδοση απλοποιημένων τιμολογίων 
έχουμε εξομοίωση των εν λόγω στοιχείων με τιμολόγια και κατά 
συνέπεια παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί, 
εφόσον στον λήπτη του στοιχείου αυτού παρέχεται τέτοιο δικαίωμα.      
Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. οι αποδείξεις λιανικής πώλησης για 
αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών    ( δαπάνες) αξίας μέχρι 50 ευρώ   
( και άρθρο12 παρ. 16γ΄του ΚΒΣ).

     Εάν δηλαδή σε κάποια χρονική περίοδο ο δικηγόρος αγοράσει 
με απόδειξη λιανικής πώλησης η με παραστατικό από φορολογική 
ταμειακή μηχανή φωτοαντίγραφα αξίας 12,00 ευρώ και χαρτικά 
αξίας 21,00 ευρώ. Με τη μέθοδο της εσωτερικής υφαίρεσης θα 
διαχωρίσει την καθαρή αξία της συναλλαγής από τον αναλογούντα 
ΦΠΑ 12/1,23=9,76 ευρώ δηλαδή περιεχόμενος ΦΠΑ 2,24 ευρώ 
και 21/1,11=18,92 ευρώ ( μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 11% ) 
δηλαδή περιεχόμενος ΦΠΑ 2,08 ευρώ και στο βιβλίο του εσόδων- 
εξόδων στην στήλη των εξόδων ¨ Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης 
¨ θα  καταγράψει τις αξίες 9,76 ευρώ και 18,92 ευρώ και στην 
αντίστοιχη στήλη ¨ΦΠΑ Δαπανών¨ θα καταγράψει τις αξίες ΦΠΑ 
2,24 και 2,08 ευρώ αντίστοιχα.

Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης είναι:

     Οι αγορές οινοπνευματωδών ποτών αν αυτά προορίζονται για την 
πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων, τα έξοδα φιλοξενίας 
γενικά, τα έξοδα μετακίνησης και διατροφής για το προσωπικό, 
τα έξοδα ξενοδοχείων σε εκπρόσωπους και προσωπικό, η αγορά 
ΙΧΕ αυτοκινήτων έως 9 θέσεων καθώς και μοτοποδηλάτων και 
μοτοσικλετών, σκαφών και αεροσκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό 
και δαπάνες για καύσιμα, επισκευή συντήρηση, μίσθωση και 
κυκλοφορία των μέσων αυτών.

Δαπάνες απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες από 
τον ΦΠΑ

     Τα ενοίκια του γραφείου, τα ταχυδρομικά έξοδα, οι ιατρικές και 
νοσοκομειακές  υπηρεσίες περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών 
μεταφοράς ασθενών και τραυματιών, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές γενικά, οι χορηγήσεις πιστώσεων 
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και οι καταθέσεις λογαριασμών, οι υπηρεσίες Ραδιοφώνου και 
οι τηλεοπτικές υπηρεσίες ( με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 
έχουν εμπορικό χαρακτήρα), τα τυχερά παιχνίδια γενικά, τα 
γραμματόσημα και τα χαρτόσημα ( εκτός από την παράδοση 
αξιών που προορίζονται για συναλλαγές, η παράδοση ακινήτου σε 
δικαιούχους με δικαίωμα απαλλαγής από το φόρο λόγω απόκτησης 
πρώτης κατοικίας, η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεδεμένη 
με τη σχέση που έχουν τα μέλη με μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
νομικά πρόσωπα και οργανισμούς για την παράδοση αγαθών από 
αυτά, μέσω συνδρομών.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

    Ο ΦΠΑ αποδίδεται στην ΔΟΥ της έδρας του δικηγόρου είτε με την 
σύνταξη περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ( έντυπο Φ2 ) που υποβάλλεται 
σε δύο αντίγραφα, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο από το site της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) 
αφού προηγουμένως γίνει εγγραφή σαν νέος χρήστης απόδοσης 
ΦΠΑ.

    Στην χειρόγραφη υποβολή, με έντυπο Φ2 που η προμήθειά 
του γίνεται από οιαδήποτε ΔΟΥ, η απόδοση γίνεται για κάθε 
ημερολογιακό τρίμηνο από την πρώτη μέχρι την εικοστή ημέρα 
του μήνα που ακολουθεί το τέλος του κάθε τριμήνου, κλιμακωτά, 
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ ως εξής: 

ΑΦΜ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Που λήγει σε  1,2 20η
Που λήγει σε  3,4 21η
Που λήγει σε  5,6 22η
Που λήγει σε  7,8 23η
Που λήγει σε  9,0 24η
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    Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέχρι την 26η ημέρα του ίδιου μήνα 
που υποβάλλεται και η χειρόγραφη περιοδική δήλωση ανεξάρτητα 
από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, και η πληρωμή γίνεται ομοίως 
κατά την ίδια μέρα σε τράπεζα ή μέσω μεταφοράς του υπολοίπου 
της οφειλής από τηρούμενο λoγαριασμό  e-banking. Για την 
πρόσβαση στο taxis  γίνεται προηγουμένως αίτηση για εγγραφή 
στο σύστημα παρακολούθησης ΦΠΑ νέου χρήστη προκειμένου 
να δοθούν συνθηματικές λέξεις πρόσβασης για να είναι δυνατή η 
χρήση του προγράμματος από τον χρήστη.

    Σημειώνουμε ότι η πρώτη υποβολή περιοδικής δήλωσης για τους 
δικηγόρους μετά την υπαγωγή τους στους υπόχρεους απόδοσης 
ΦΠΑ θα πρέπει να γίνει χειρόγραφη και κατόπιν τους δίνεται η 
δυνατότητα αφού εγγραφούν σαν νέοι χρήστες για ηλεκτρονική 
υποβολή και αυτό διότι κατά την εγγραφή τους στο taxis  θα τους 
ζητηθεί να αναφέρουν το υπόλοιπο του λογαριασμού ΦΠΑ από 
προηγούμενη δήλωση.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ

    Μετά το τέλος του έτους και την υποβολή των τεσσάρων 
τριμηνιαίων περιοδικών δηλώσεων οι δικηγόροι υποχρεούνται 
στην υποβολή και μιας ετήσιας συγκεντρωτικής εκκαθαριστικής 
δήλωσης  για την χρονιά που πέρασε. Η ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης αυτής είναι η 25η Φεβρουαρίου του έτους που 
ακολουθεί την λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Ηλεκτρονικά 
μπορεί να υποβληθεί  εκκαθαριστική δήλωση μόνο όταν το υπόλοιπό 
της είναι μηδενικό ή πιστωτικό. Χρεωστική εκκαθαριστική δήλωση 
δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά. (Παραδείγματα υποβολής 
δίνονται παρακάτω)

ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

    Για την επιβολή του ΦΠΑ σαν βάση υπολογισμού παίρνει ο 
δικηγόρος το ύψος της συνολικής του αμοιβής μαζί με τα έξοδα που 
αφορούν στην αμοιβή τα οποία πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό 
του εντολέα. ( άρθρο 9 παρ.4(α) Ν.2859/2000 ). 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1100/2010 στον ΦΠΑ υπάγεται το συνολικό 
ποσό που καταβάλλεται σαν προείσπραξη στους Δικηγορικούς 
Συλλόγους στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτή η προείσπραξη, 
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περιλαμβανομένων των κρατήσεων και των εισφορών ( άρθρο 19 
παρ.4(β) Ν.2859/2000, καθώς επίσης και κάθε άλλο ποσό που 
προεισπράττεται συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα και αυτοτελώς 
από αυτό ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συνεπώς τα 
φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από τους δικηγόρους πρέπει 
να αναγράφουν το συνολικό ύψος της αμοιβής που εισπράττουν 
από τον πελάτη, ανεξάρτητα από τις ισχύουσες ρυθμίσεις της 
φορολογίας εισοδήματος.

     Πρέπει ακόμη να τονισθεί ότι δεν απαιτείται αναγκαστικά θεώρηση 
καινούργιων βιβλίων εσόδων – εξόδων από τους δικηγόρους αλλά 
στα υφιστάμενα ( εφόσον αυτό είναι δυνατό ) μπορούν να γίνουν 
οι κατάλληλες προσαρμογές για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 
παρακολούθησης τόσο της αξίας των συναλλαγών επί της οποίας 
υπολογίσθηκε ο ΦΠΑ ( εκροές ), όσο και ο ΦΠΑ που αναλογεί και 
εισπράχθηκε από τη συγκεκριμένη συναλλαγή. ( ΠΟΛ 1100/2010 ).

    Σύμφωνα με την ίδια προαναφερόμενη ΠΟΛ 1100/2010, όταν 
η ελάχιστη αμοιβή των δικηγόρων προεισπράττεται από τους 
Δικηγορικούς Συλλόγους, κατά την προείσπραξη καταβάλλεται στον 
Δικηγορικό Σύλλογο ο ΦΠΑ. Στη συνέχεια ο Δικηγορικός Σύλλογος  
μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων κρατήσεων, αποδίδει 
μαζί με την αμοιβή του δικηγόρου και τον ΦΠΑ που αναλογεί στο 
σύνολο της αξίας της συναλλαγής για να τον αποδώσει ο δικηγόρος 
στο Δημόσιο με την περιοδική δήλωση όπως γίνεται και με κάθε 
άλλο φυσικό η νομικό πρόσωπο επιτηδευματία υποκείμενο σε 
υποχρέωση απόδοσης του ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά δεν αλλάζει τίποτα 
απολύτως στο σύστημα προείσπραξης από τους Δικηγορικούς 
Συλλόγους, έτσι όπως αυτό ισχύει μέχρι σήμερα.

ΦΠΑ και ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

     Στο ΦΠΑ υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή 
αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο 
οικονομική δραστηριότητα. ( άρθρο 3 παρ. (α) Ν.2859/2000) 
και ακόμη δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα 
κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και τα λοιπά πρόσωπα τα 
οποία συνδέονται με τον  εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας 
ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς 
εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και 
συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. 
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    Συγχρόνως όμως υπάρχει ρητή και η διάταξη στο άρθρο 45 
παρ.1 του ΚΦΕ που ορίζει ότι « εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 
θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια 
αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών»

    Ακόμη στην ΠΟΛ1100/2010 ορίζεται ότι οι Δικηγόροι που 
εργάζονται με πάγια αντιμισθία, και κατά τις διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήματος, θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στον ΦΠΑ 
για τις εν λόγω αμοιβές.

   Συνεπώς στην περίπτωση της πάγιας αντιμισθίας οι δικηγόροι 
δεν είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν ΑΠΥ και δεν υπάγονται στον 
ΦΠΑ. 

   Εάν όμως πέραν της πάγιας αντιμισθίας ο δικηγόρος έχει και 
άλλες φορολογητέες στο ΦΠΑ πράξεις, συνεπώς υποβάλλει για 
αυτές περιοδική δήλωση ΦΠΑ  τότε καταχωρεί και την αξία της 
πάγιας αντιμισθίας στον κωδικό 310 « Απαλλασσόμενες  πράξεις 
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης » της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

   Στην παραπάνω περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση ύπαρξης 
πάγιας αντιμισθίας ( δηλαδή εκροών που απαλλάσσονται του ΦΠΑ) 
στο συνολικό ύψος των ετήσιων εκροών του δικηγόρου, το δικαίωμα 
έκπτωσης των δαπανών του μειώνεται τόσο ακριβώς όσο είναι 
το ποσοστό των απαλλασσόμενων εκροών του στο σύνολο των 
ετήσιων εκροών του.

   Δημιουργείται τότε ένα κλάσμα ( PRORATA ) που έχει αριθμητή 
το ύψος των εκροών του τριμήνου που υπήχθησαν στο ΦΠΑ και 
παρονομαστή το σύνολο των εκροών του τριμήνου, δηλαδή των 
εκροών που υπάγονται στο ΦΠΑ  και των εκροών του δικηγόρου 
που είναι απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ( π.χ.εκροές 
από πάγια αντιμισθία ). 
Το κλάσμα θα στρογγυλοποιηθεί στην αμέσως επόμενη μονάδα και 
το ποσοστό που θα προκύψει θα είναι το ποσοστό του ΦΠΑ των 
δαπανών για το ίδιο τρίμηνο που, ο  δικηγόρος, έχει δικαίωμα να 
εκπέσει από τον ΦΠΑ των εκροών του. 

    Δηλαδή, η έκπτωση του φόρου εισροών, από τον φόρο εκροών, 
συντελείται, κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες ( εισροές) 
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χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων ( εκροών ), οι 
οποίες υπάγονται στον φόρο ( δηλαδή είναι φορολογητέες). Αν, 
για παράδειγμα, ένας δικηγόρος έχει στο σύνολο του εισοδήματός 
του τριμήνου Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2010 που είναι 8500,00 ευρώ, 
εισόδημα από υπηρεσίες εκπαίδευσης ή από πάγια αντιμισθία, που 
είναι 2000,00 ευρώ. Σαν έξοδά του δε με δικαίωμα έκπτωσης του 
ΦΠΑ έχει 600,00 ευρώ με 23% ΦΠΑ και 200,00 ευρώ με 5,50% 
ΦΠΑ, δηλαδή συνολικό ΦΠΑ δαπανών 138,00 ευρώ και 11,00 ευρώ 
( σύνολο 149 ευρώ) τότε  το ποσοστό του ΦΠΑ δαπανών που θα 
εκπέσει θα εξαχθεί από το κλάσμα 6500,00 / 6500,00 + 2000,00 
=76,47% το οποίο στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα δηλαδή 
77 % .

   Επομένως ο ΦΠΑ δαπανών που θα εκπέσει  θα είναι 149,00 χ 
77% = 114,73 ευρώ.

  Ανάλογη εφαρμογή ( ποσοστού έκπτωσης του ΦΠΑ ) υπάρχει και 
στην αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων.( έπιπλα και σκεύη, 
μηχανές γραφείου, υπολογιστές ).

  Όπως ορίζονται στην παρ.4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, η 
έκπτωση του ΦΠΑ που διενεργήθηκε από τον αγοραστή επιτηδευματία, 
υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Αυτό σημαίνει, ότι ενώ ασκείται 
το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, κατά την αγορά του παγίου, 
ωστόσο για τα επόμενα πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του 
έτους απόκτησης, θα διενεργείται κάθε έτος διακανονισμός για το 
1/5 του ΦΠΑ που επιβάρυνε το επενδυτικό αγαθό. Ο διακανονισμός 
θα διενεργείται ανάλογα με την μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης 
( πως δηλαδή διαμορφώνεται το ύψος του κύκλου εργασιών κάθε 
δραστηριότητας, φορολογητέας ή απαλλασσόμενης ). 

Επί παραδείγματι για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών του  
γραφείου, από τον δικηγόρο, αξίας 10.000 ευρώ, για τις ανάγκες 
του, επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%, δηλαδή 2.300 ευρώ, θα έχουμε 
τους παρακάτω υπολογισμούς : 
2.300 / 5 = 460 ευρώ, ποσό ΦΠΑ για διακανονισμό, κάθε έτος ( για 
το έτος απόκτησης και για τα επόμενα τέσσερα ). 
Για το έτος απόκτησης, πρέπει να προσδιορισθεί ο εκπιπτόμενος 
ΦΠΑ, με βάση το ποσοστό 77%, δηλαδή : 460 x 77% = 354,20 
ευρώ ( παράδειγμα ως άνω ). 

Για τα επόμενα έτη, θα γίνουν ανάλογοι υπολογισμοί, με βάση το 
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διαμορφωμένο ποσοστό αναλογικής έκπτωσης ( pro-rata ), που θα 
προκύψει με την χρήση του κλάσματος. 

   Αν εντός της πενταετίας από την πρώτη χρησιμοποιήσει των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που απόκτησε ο δικηγόρος σαν 
πάγια περιουσιακά στοιχεία, τους πουλήσει ή παύσει να τους 
χρησιμοποιεί για φορολογητέες δραστηριότητες, τότε πρέπει να 
γίνει διακανονισμός του ΦΠΑ για τα έτη που υπολείπονται μέχρι 
την συμπλήρωση της πενταετίας. 

   Αν, στο ως άνω παράδειγμα ο δικηγόρος πουλήσει τους υπολογιστές 
του γραφείου που αγόρασε και η παράδοση τους υπαχθεί στον ΦΠΑ 
π.χ. κατά το τέταρτο έτος από την πρώτη χρησιμοποίηση τους για 
τις ανάγκες του επαγγέλματος του άλλα ο φόρος που αναλογεί στην 
παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί 
στα έτη που απέμειναν για την πενταετή περίοδο διακανονισμού, 
στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνει διακανονισμός.
Δηλαδή στο παράδειγμα μας, θα έπρεπε να γίνει διακανονισμός για 
το ένα πέμπτο του ΦΠΑ που αναλογούσε στην αξία των υπολογιστών 
για το πέμπτο έτος, δηλαδή 10.000 ευρώ Χ 23% ΦΠΑ = 2.300 
ευρώ Χ 1/5 =  460 ευρώ. Στην περίπτωση που οι υπολογιστές 
που πουληθούν μετά από τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία 
χρησιμοποίησης τους στην τιμή των 2.000 ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ 
= 460 ευρώ, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού όπως 
προαναφέραμε. 

   Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού αν οι υπολογιστές 
του παραδείγματος μας, αποδεδειγμένα και με νόμιμα παραστατικά, 
είτε καταστράφηκαν είτε εκλάπησαν είτε χάθηκαν.

   Εάν το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή του ως άνω ποσοστού 
( pro-rata ), δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ για κάθε διαχειριστική 
περίοδο, εκπίπτει ολόκληρο, θεωρούμενο ότι προέρχεται από 
πράξεις που παρέχουν το δικαίωμα έκπτωσής του ( παρ. 8 του 
άρθρου 31 ).

   Το κλάσμα της pro-rata περιλαμβάνει σαν παρονομαστή 
πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Τέτοιες 
δραστηριότητες είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 22 του 
κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή αυτές που αφορούν τις απαλλαγές στο 
εσωτερικό της χώρας. 
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Σε ότι αφορά τις εξαιρούμενες πράξεις από το ΦΠΑ, αυτές δηλαδή 
που είναι έξω από πεδίο εφαρμογής του, όπως π.χ. αποζημιώσεις, 
οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, λαμβάνονται υπόψη και 
προστίθενται στον παρονομαστή του κλάσματος pro-rata μόνο 
στην περίπτωση που υπάρχει ήδη το μερικό δικαίωμα 
έκπτωσης, για τον δικηγόρο εξαιτίας του ότι πραγματοποιεί 
πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και συγχρόνως πράξεις 
χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. 

Σαν εξαιρούμενες πράξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον 
παρονομαστή του κλάσματος που προσδιορίζει το ΦΠΑ που έχει 
ο δικηγόρος δικαίωμα να εκπέσει ( pro-rata ), είναι αυτές που 
αφορούν χρηματοοικονομικά προϊόντα, εφόσον είναι παρεπόμενες 
δραστηριότητες και όχι κύριες. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ

    Όταν υπάρχει περίπτωση παροχής υπηρεσίας χωρίς αμοιβή 
«δωρεάν» σε συγγενικό πρόσωπο, ο ΦΠΑ επιβάλλεται μόνο στο 
κόστος των εξόδων που επιβάρυναν την παροχή της υπηρεσίας που 
έγιναν από τον δικηγόρο( άρθρο 9 και 19 παρ. 2(β) Ν.2859/2000). 
Για τον σκοπό αυτό εκδίδεται είτε ιδιαίτερο στοιχείο « απόδειξη 
αυτοπαράδοσης» αθεώρητη, είτε μπορεί να εκδίδεται οποιοδήποτε 
στοιχείο αξίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον κατά την 
έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη « απόδειξη αυτοπαράδοσης» 
άρθρο 14 του Π.Δ. 186/1992.  Άρα όταν πρέπει να εκδοθεί στοιχείο 
αυτοπαράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών μπορεί να εκδοθεί, εάν δεν 
χρησιμοποιείται στοιχείο αυτοπαράδοσης, τιμολόγιο ή τιμολόγιο-
δελτίο αποστολής ( συνενωμένο) ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
ή απόδειξη δαπάνης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη 
λιανικής πώλησης. Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης εκδίδεται στις 
περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών με την ολοκλήρωση 
της υπηρεσίας και εντός της αυτής διαχειριστικής περιόδου. 
Εγγ.Σ.1378/123/29-04-87 και ΕΓΓ. Κ.Β.Σ. παρ. 14.5.

    Η συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε στοιχείο αυτοπαράδοσης 
υπηρεσιών καταχωρούνται σε ιδιαίτερο χώρο στο βιβλίο εσόδων – 
εξόδων. Άρθρο 6 παρ. 4(β) του Π.Δ.186/92( Κ.Β.Σ.)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ 

     Δικηγόρος Θεσσαλονίκης έκανε τις παρακάτω πράξεις από 
01/07/2010 έως 30/09/2010

1.Έκδοση ΑΠΥ στις 01/07/2010 για έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο 
για λογαριασμό ιδιώτη πελάτη αξίας 200,00 ευρώ.

Νο …………….

ΦΠΑ ( 23% ) χ 200,00 = 46,00 ευρώ

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%

Αιτιολογία δαπάνης :  Έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσ/νίκης

Φόρος Ε.Ε. 20%

246,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  01/07/2010

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο ( 12% )

Έλαβα από 

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                   

Διεύθυνση

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ) Διακόσια σαράντα έξη ευρώ με ΦΠΑ 23% περιεχόμενο  Διακόσια 
ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ σαράντα έξη ευρώ

200,00

200,00

200,00

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 

Νομική συμβουλή

Σύνολο
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2.Έκδοση στις 02/07/2010 ΑΠΥ προς ιδιώτη για παράσταση στην 
αξία του τετραπλοτύπου του Δικηγορικού Συλλόγου αξίας 320,00 
ευρώ.

Νο …………….

ΦΠΑ ( 23% ) x 320,00 = 73,60

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    42,24 ευρώ

Αιτιολογία δαπάνης : Παράσταση στο ΜΠΘ τετραπλότυπο ΔΣΘ Νο ……………

Φόρος Ε.Ε. 20%

393,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …02/07/2010

Σύνολο

Έλαβα από 

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                   

Διεύθυνση

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο ( 12% )

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  Τριακόσια ενεννήντα τρία ευρώ  και εξήντα λεπτά με ΦΠΑ 23% 

περιεχόμενο Τριακόσια είκοσι ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά
281,60

320,00

320,00

38,40

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 

Νομική συμβουλή
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3. Έκδοση ΑΠΥ στις 16/08/2010 για παράσταση σε ιδιώτη πελάτη 
με αμοιβή 200,00 ευρώ πέραν του τετραπλοτύπου που είναι 320,00 
ευρώ.

Νο …………….

Φόρος Ε.Ε. 20%

Αιτιολογία δαπάνης : Παράσταση στο ΜΠΘ τετραπλότυπο ΔΣΘ Νο ……………

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  Εξακόσια τριάντα εννιά ευρώ  και εξήντα λεπτά με ΦΠΑ 23% 

περιεχόμενο   Πεντακόσια είκοσι ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% εκατόν δέκα εννιά ευρώ και εξήντα 
λεπτά

481,60

ΦΠΑ ( 23% ) x 520,00 = 119,60

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    42,24 ευρώ

Σύνολο 520,00

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο ( 12% ) 38,40

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 320,00

Νομική συμβουλή 200,00

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                   

Διεύθυνση

Έλαβα από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

639,60

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …16/08/2010
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4. Έκδοση ΑΠΥ στις 27/08/2010 σε επιτηδευματία εντολέα για 
έρευνα στο υποθηκοφυλακείο αξίας 100,00 ευρώ.

Νο …………….

Φόρος Ε.Ε. 20% χ 100,00 = 20,00 ευρώ

Αιτιολογία δαπάνης : Έρευνα στο Υποθηκοφυλακίο Θεσσ/νίκης

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  Εκατόν ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% είκοσι τρία ευρώ 100,00

ΦΠΑ ( 23% ) x 100,00 χ 23% = 23,00

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    

Σύνολο 100,00

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο ( 12% )

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 100,00

Νομική συμβουλή 0,00

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                  

Διεύθυνση

Έλαβα από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

123,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …27/08/2010
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Έκδοση ΑΠΥ σε επιτηδευματία στις 08/09/2010 για παράσταση 5. 
στην αξία του τετραπλοτύπου αξίας 450,00 ευρώ.

Νο …………….

Φόρος Ε.Ε. 20% 

Αιτιολογία δαπάνης : Παράσταση στο ΜΠΘ αριθ. Τετραπλ. Νο ……….

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  Τετρακόσια πενήντα ευρώ πλέον 23%ΦΠΑ εκατόν τρία ευρώ και 
πενήντα λεπτά. 396,00

ΦΠΑ ( 23% )  χ 450,00 = 103,50 ευρώ

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    59,40 ευρώ

Σύνολο 450,00

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο ( 12% ) 54,00

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 450,00

Νομική συμβουλή 0,00

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                  

Διεύθυνση

Έλαβα από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

553,50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …08/09/2010
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Έκδοση ΑΠΥ σε επιτηδευματία με παράσταση  στις 25/09/2010 6. 
με αμοιβή 300,00 ευρώ πέραν της ελάχιστης που είναι 
320,00.

Νο …………….

Φόρος Ε.Ε. 20% χ 300,00 = 60,00 ευρώ

Αιτιολογία δαπάνης : Παράσταση στο ΜΠΘ αριθ. Τετραπλ. Νο ……….

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  Εξακόσια είκοσι ευρώ πλέον 23% ΦΠΑ εκατόν σαράντα δύο ευρώ 
και εξήντα λεπτά. 581,60

ΦΠΑ ( 23% )  χ 620,00 = 142,60 ευρώ

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    42,24 ευρώ

Σύνολο 620,00

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο ( 12% ) 38,40

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 320,00

Νομική συμβουλή 300,00

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                  

Διεύθυνση

Έλαβα από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

762,60

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …25/09/2010
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Σημειώνουμε ότι στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 
άρθρου 20 του ΚΒΣ ( Πελατών – Προμηθευτών) ο δικηγόρος 
δηλώνει την καθαρή αμοιβή του ( μετά την αφαίρεση της 
κράτησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης).

Δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμά μας θα δηλώσει στην 
κατάσταση πελατών το ποσό των 581,60 ευρώ.

Συνεχίζοντας το παράδειγμα, ο ίδιος δικηγόρος έκανε αγορά 
γραφικής ύλης με ΤΔΑ αξίας 65,00 ευρώ και φπα (23%) 14,95 
ευρώ. 
Επίσης κατά τον ίδιο μήνα είχε αγορά ενός επίπλου γραφείου για 
τις ανάγκες του επαγγέλματός του με καθαρή αξία 3400,00 ευρώ 
και φπα (23%) 782,00 ευρώ. 
Είχε ακόμη αγορά νομικών βιβλίων καθαρής αξίας 150,00 ευρώ και 
φπα ( 5,50%)8,25 ευρώ. 
Πλήρωσε το λογαριασμό της ΔΕΗ μαζί με τα δημοτικά τέλη και τα 
δικαιώματα ΕΡΤ κλπ ( αξία κατανάλωσης ρεύματος 70,00 ευρώ και 
αξία φπα κατανάλωσης 7,70% ) και συνολική επιβάρυνση 240,00 
ευρώ. 
Ακόμη πλήρωσε το ενοίκιο του Γραφείου του 400,00 ευρώ για τον 
ίδιο μήνα και τον λογαριασμό των κοινοχρήστων 44,50 ευρώ στις 
05/09/2010. 
Πλήρωσε ακόμη για φιλοξενία πελάτη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης 
120,00 αξία και φπα (11%) 13,20 ευρώ στις 14/09/2010
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Οι ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις των εσόδων εμφανίζονται 
στα βιβλία ως εξής : 

Και οι αντίστοιχες πράξεις των εξόδων ομοίως θα εμφανιστούν στο 
βιβλίο ως εξής:

7/7/2010 ΤΔΑ…
( ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

65,00 14,95

29/7/2010 ΤΔΑ…
( ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

3400,00 782,00

9/8/2010 ΤΔΑ…
( ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

150,00 8,25

18/8/2010 ΑΠΟΔ.. ΔΕΗ 70,00 162,30 7,70
5/9/2010 ΑΠΟΔ.. ΕΝΟΊΚΙΟ ΣΕΠ/2010 400,00
5/9/2010 ΑΠΟΔ.. ΚΟΙΝΟΧΡ. ΙΟΥΛ/ΑΥΓ. 44,50

15/9/2010 ΤΥΠ….
( ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

133,20

01/07
30/09/2010

285,00 133,20 606,80 3400,00 812,90

. .
/

1/7/2010 ΑΠΥ 01
Έρευνα  στο 

υποθηκοφυλακείο ….. 200,00 200,00 46,00

2/7/2010 ΑΠΥ 02
Παράσταση στο 
ΜΠΘ………. 281,60 320,00 73,60

16/8/2010 ΑΠΥ 03
Παράσταση στο 
ΜΠΘ………. 481,60 520,00 119,60

27/8/2010 ΑΠΥ 04
Έρευνα  στο 

υποθηκοφυλακείο ….. 100,00 100,00 23,00

8/9/2010 ΑΠΥ 05
Παράσταση στο 
ΜΠΘ………. 396,00 450,00 103,50

25/9/2010 ΑΠΥ 06
Παράσταση στο 
ΜΠΘ………. 581,60 620,00 142,60

01/07
30/09/2010

963,20 1077,60 2210,00 508,30

/
/



21

Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα γίνει κατά τις 
ημερομηνίες που προαναφέραμε, παρατίθεται δε ως ακολούθως:
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Στη συνέχεια για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2010 έκανε 
τις ακόλουθες πράξεις:

Εξέδωσε ΑΠΥ για ιδιώτη στις 05/10/2010 για παράστασή 1. 
του σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου με αξία διπλοτύπου 
2000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ( 23%) 460,00 ευρώ. ( έστω σύνολο 
παρακράτησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
45% επί της αξίας του διπλοτύπου)

Νο …………….

Φόρος Ε.Ε. 20% 

Αιτιολογία δαπάνης : Παράσταση σε συμβόλαιο αριθ. διπλ. Νο ………. ΔΣΘ

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  Δύο χιλ. τετρακόσια εξήντα  ευρώ περιεχόμενος ΦΠΑ 23%     
δύο χιλ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% τετρακόσια εξήντα ευρώ.

1100.00

ΦΠΑ ( 23% )  χ 2000,00 = 460,00ευρώ

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    

Σύνολο 2000,00

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο 900.00

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 2000,00

Νομική συμβουλή

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                   

Διεύθυνση

Έλαβα από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

2460,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …05/10/2010
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Εξέδωσε ΑΠΥ στις 24/11/2010 για συμβόλαιο σε ιδιώτη με 2. 
αξία 300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ( 23% ) 69,00 ευρώ  πάνω 
από την αξία του διπλοτύπου του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης που ήταν 900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ( 207,00) 
ευρώ. ( Παρακράτηση από ΔΣΘ στο διπλότυπο 45% χ 
900,00=405,00 ευρώ)

Νο …………….

Φόρος Ε.Ε. 20% 

Αιτιολογία δαπάνης : Παράσταση σε συμβόλαιο αριθ. διπλ. Νο ………. ΔΣΘ

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  Χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξη  ευρώ περιεχόμενος  ΦΠΑ 23% 
χίλια διακόσια ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% διακόσια εβδομήντα έξη ευρώ

795.00

ΦΠΑ ( 23% )  χ 1200,00 = 276,00ευρώ

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    

Σύνολο 1200,00

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο 405.00

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 900,00

Νομική συμβουλή 300,00

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                   

Διεύθυνση

Έλαβα από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1476.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …24/11/2010
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Εξέδωσε ΑΠΥ στις 09/12/2010 για παράσταση σε συμβόλαιο 3. 
σε εντολέα επιτηδευματία με αμοιβή στην αξία του διπλοτύπου 
του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης 884,20 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ   ( 23% ) 203,366 ευρώ ( κράτηση από ΔΣΘ 
884,20 χ 45% = 397,89 ευρώ)

Νο …………….

Φόρος Ε.Ε. 20% χ 486,31 = 97,26 

Αιτιολογία δαπάνης : Παράσταση σε συμβόλαιο αριθ. διπλ. Νο ………. ΔΣΘ

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  οχτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά πλέον 23% 
ΦΠΑ διακόσια τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά 486,31

ΦΠΑ ( 23% )  χ  884,20 = 203,37ευρώ

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    

Σύνολο 884,20

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο 397,89

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 884,20

Νομική συμβουλή 0,00

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                   

Διεύθυνση

Έλαβα από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1087,57

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …09/12/2010
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Εξέδωσε ΑΠΥ στις 22/12/2010 για παράσταση σε συμβόλαιο 4. 
με εντολέα επιτηδευματία και αμοιβή 250,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
(23%) 57,50 ευρώ, πάνω από αυτήν του διπλοτύπου του 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης η αξία της οποίας ήταν 
784,23 ευρώ πλέον ΦΠΑ 180,372 ευρώ ( η παρακράτηση του 
ΔΣΘ στο διπλότυπο ήταν 784,23 χ 45% = 352,90 ευρώ).

Νο …………….

Φόρος Ε.Ε. 20% χ  681,33 = 136,27

Αιτιολογία δαπάνης : Παράσταση σε συμβόλαιο αριθ. διπλ. Νο ………. ΔΣΘ

Αξία αμοιβής  ( ολογράφως ):  χίλια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά πλέον 23% ΦΠΑ 
διακόσια  τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 681,33

ΦΠΑ ( 23% )  χ  1034,23 = 237,87

Παρακράτηση φόρου από Δικηγ. Σύλλογο  15%    

Σύνολο 1034,23

Παρακράτηση από Δικηγ. Σύλλογο 352,90

Ακαθάριστη αμοιβή ή αξία γραμματίου 784,23

Νομική συμβουλή 250,00

Επάγγελμα                                                                                                                                       ΑΦΜ                                 ΔΟΥ                                   

Διεύθυνση

Έλαβα από 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1087,57

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …22/12/2010

1272,10
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Στο διάστημα 01/10-31/12/2010 πλήρωσε ενοίκιο γραφείου 
1200,00 ευρώ  στις 05/12/2010 και αγόρασε ποτά στα πλαίσια 
εκδήλωσης για τα Χριστούγεννα με ΤΔΑ αξίας 150,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 34,50 ευρώ στις 31/12/2010.
Για τις πράξεις αυτές θα ενημερώσει το βιβλίο εσόδων-εξόδων ως 
εξής:

Οι αντίστοιχες  πράξεις των δαπανών θα εμφανιστούν στο βιβλίο 
εσόδων – εξόδων ως ακολούθως:

5/10/2010 ΑΠΥ  07 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ……. 1100,00 2000,00 460,00
4/11/2010 ΑΠΥ 08 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ…….. 795,00 1200,00 276,00
9/12/2010 ΑΠΥ 09 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ……..         486,31 884,20 203,37
22/12/2010 ΑΠΥ 10 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ…….. 681,33 1034,23 237,87

01/10
31/12/2010 1895,00 1167,64 5118,43 1177,24

/
/

5/12/2010 ΤΔΑ… ……………………. 1200,00
31/12/2010 ΤΔΑ… ……………………… 184,50

(01/10
31/12/2010)

184,50 1200,00 0,00 0,00

. .
/
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Και η αντίστοιχη περιοδική δήλωση ΦΠΑ είναι η ακόλουθη:
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 Η δε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για το διάστημα 01/07-31/12/2010 
δίνεται παρακάτω:
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΦΠΑ

     Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ αποδίδεται μια φορά το χρόνο 
και συνοψίζει τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων που ήδη είχαν 
υποβληθεί για κάθε τρίμηνο κατά το έτος που πέρασε. Υποβάλλεται  
μέχρι 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το προηγούμενο. Είναι 
δυνατό να υποβληθεί και ηλεκτρονικά με τον ίδιο τρόπο που 
υποβάλλονται και οι περιοδικές δηλώσεις αρκεί το υπόλοιπό της 
να μην είναι χρεωστικό. Για βιβλία τρίτης κατηγορίας υποβάλλεται 
μέχρι 10 Μαϊου για το προηγούμενο έτος.
Κατά την σύνταξη της εκκαθαριστικής δήλωσης προσέχουμε τα 
ακόλουθα: 

Στον κωδικό 603 αθροίζουμε τις εκροές των αντίστοιχων 1. 
τριμήνων των περιοδικών δηλώσεων που ήδη υποβάλλαμε. 
(κωδικός 303 της περιοδικής δήλωσης)
Στον κωδικό 633 (αντίστοιχος κωδικός της περιοδικής 2. 
δήλωσης 333) δεν αθροίζουμε τα ποσά του ΦΠΑ που 
περιέχονται στις ήδη υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις 
αλλά κάνουμε πολλαπλασιασμό του συνόλου των εκροών 
που βρήκαμε στον κωδικό 603  επί συντελεστή 23%  για 
να βρούμε με ακρίβεια εκατοστού τον ΦΠΑ που αναλογεί 
στο ύψος των εκροών. Είναι δυνατόν το άθροισμα των 
κωδικού 333 για τα τέσσερα τρίμηνα με τις ήδη υποβληθείσες 
περιοδικές δηλώσεις να διαφέρει κατά λίγα εκατοστά από τον 
απευθείας πολλαπλασιασμό του συνόλου των εκροών επί 
του συντελεστή 23%. Αν υπάρξει αυτή η διαφορά των λίγων 
εκατοστών, την διαφορά αυτή, την γράφουμε είτε στον 
κωδικό 703 του Πίνακα δ είτε στον κωδικό 708 του πίνακα 
ε.
Την καθαρή αξία της αγοράς των παγίων την μεταφέρουμε 3. 
στον κωδικό  653 της εκκαθαριστικής δήλωσης από τον κωδικό 
353 της περιοδικής δήλωσης και με πολλαπλασιασμό με 
τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ αναγράφουμε στον 
κωδικό 673 της αξία του ΦΠΑ εισροών. ( Με τον ίδιο τρόπο 
που ενεργήσαμε και προηγουμένως κατά την μεταφορά στην 
Εκκαθαριστική Δήλωση της αξίας των εκροών και του ΦΠΑ 
των εκροών από τις περιοδικές δηλώσεις). Αν προκύψουν 
διαφορές από τον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του ΦΠΑ 
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εισροών στην εκκαθαριστική δήλωση, τις διαφορές αυτές τις 
καταχωρούμε ομοίως στους κωδικούς 703 ή 708 όπως και 
προηγουμένως. 
Την αξία των δαπανών κωδ. 663 και τον ΦΠΑ δαπανών κωδ. 4. 
683 μεταφέρουμε από τις περιοδικές δηλώσεις αθροιστικά για 
τα τέσσερα τρίμηνα. ( αντίστοιχοι κωδικοί των περιοδικών 
357 και 377 αντίστοιχα.
Τις πληρωμές ( αποδόσεις ΦΠΑ) που τυχόν κάναμε με 5. 
την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, αθροιστικά, τις 
καταχωρούμε στον κωδικό 701 του πίνακα (δ). 
Αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο από την εκκαθαριστική της 6. 
προηγούμενης χρονιάς το καταχωρούμε επίσης ( αθροιστικά 
με τις τυχόν μικροδιαφορές που προαναφέραμε) στον κωδικό 
703 του πίνακα (δ).
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, αν η τελευταία τουλάχιστον 7. 
περιοδική δήλωση ήταν χρεωστική και αποδώσαμε σωστά 
τον ΦΠΑ που είχαμε υποχρέωση να αποδώσουμε τότε η 
εκκαθαριστική δήλωση οπωσδήποτε πρέπει να έχει μηδενικό 
υπόλοιπο.
Στον κωδικό 666 μεταφέρουμε από το βιβλίο εσόδων – εξόδων 8. 
αθροιστικά την αξία των δαπανών που απαλλάσσονται από 
το ΦΠΑ και των δαπανών που υπόκεινται αλλά δεν εκπίπτουν 
τον ΦΠΑ.
Η εκκαθαριστική δήλωση υπογράφεται από τον υπόχρεο 9. 
δικηγόρο και στην θέση του λογιστή μπορεί να υπογράψει 
πάλι ο υπόχρεος δικηγόρος. Παρ. 2 άρθρο 5 Ν.3453/2006 η 
δήλωση δε υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα.

Για εκπρόθεσμη υποβολή επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 
1,50% για κάθε μήνα καθυστέρησης όταν το υπόλοιπο είναι 
χρεωστικό και αυτοτελές πρόστιμο από 117 έως 1170 ευρώ 
όταν η δήλωση είναι μηδενική ή πιστωτική.

Γενικά πρέπει να γίνει γνωστό ότι κάθε φορά που τίθεται σε 
ισχύ κάποιος νόμος από το Υπουργείο με ευεργετικές διατάξεις 
για τους φορολογούμενους ( περαίωση παλαιοτέρων χρήσεων 
κλπ.) σαν δικαιούμενους στην υπαγωγή του νόμου το Υπουργείο 
θεωρεί συνήθως αυτούς που, μεταξύ άλλων, έχουν καταθέσει 
εμπρόθεσμα τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ.

10.
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ΕΝΔΟΚΟΙΝOΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Στο άρθρο 14 του Ν.2859/2000 αποσαφηνίζονται τα θέματα 
που αφορούν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές για την παροχή 
των υπηρεσιών. Καθορίζεται δηλαδή ο τόπος φορολόγησης των 
υπηρεσιών εάν είναι το εσωτερικό της χώρας ή όχι. Στο άρθρο 
αυτό αναφέρεται  ότι « ο τόπος παροχής υπηρεσιών σε υποκείμενο 
στον  φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο 
τόπος όπου το πρόσωπο αυτό έχει την έδρα της οικονομικής του 
δραστηριότητας. Στην περίπτωση όμως που οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο 
προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο 
όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως 
τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου 
αυτός έχει την μόνιμη εγκατάστασή του. 

Αν δεν υπάρχει τέτοια μόνιμη έδρα, θεωρείται σαν τόπος της 
παροχής των υπηρεσιών ο τόπος της συνήθους διαμονής του 
ή της μόνιμης κατοικίας του υποκείμενου στο φόρο στον οποίο 
παρέχονται οι υπηρεσίες.

 Ακόμη σε μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, τόπος 
παροχής υπηρεσιών είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής 
δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Αν όμως οι 
υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του 
παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της 
έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, σαν τόπος παροχής 
των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη 
αυτή εγκατάσταση. Αν δεν υπάρχει  μόνιμη εγκατάσταση, σαν 
τόπος της παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης 
κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.

Για τις υπηρεσίες όμως που παρέχονται προς μη υποκείμενα 
στο φόρο πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε, κατ΄ 
εξαίρεση, ο τόπος παροχής των υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό 
της χώρας αλλά ο τόπος στον οποίο ο μη υποκείμενος στο φόρο 
λήπτης είναι εγκατεστημένος ή έχει την μόνιμη ή την συνήθη 
διαμονή του. 

 Όταν ο τόπος της φορολογίας της υπηρεσίας που λαμβάνουμε, 
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σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι η Ελλάδα τότε έχουμε την 
υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ.

  Για το λόγο αυτό πρέπει να καταχωρίσουμε την αξία της 
συναλλαγής σαν εκροή κατά την υποβολή της περιοδικής 
δήλωσης για να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί σε αυτή.

  Συγχρόνως όμως η ίδια συναλλαγή αποτελεί και εισροή και σαν 
εισροή έχουμε το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου της συναλλαγής 
αυτής. Η διαδικασία αυτή ( δηλαδή της εμφάνισης της αξίας της 
συναλλαγής συγχρόνως στις εκροές και στις εισροές της ίδιας 
περιοδικής δήλωσης) ονομάζεται χρεωπίστωση του ΦΠΑ.

Αν, για παράδειγμα, λάβουμε μια υπηρεσία από ένα κράτος μέλος 
της Ε.Ε. αξίας 2000,00 ευρώ για την οποία ο τόπος φορολόγησης 
της είναι η Ελλάδα, τότε η συναλλαγή αυτή θα καταχωρηθεί 
στη περιοδική δήλωση του ΦΠΑ στον κωδικό 303 της αξίας των 
εκροών και στον αντίστοιχο κωδικό 333 του ΦΠΑ των εκροών 
460,00 ευρώ. Συγχρόνως η αξία ( 2000,00 ευρώ) θα δηλωθεί 
και  στον κωδικό 353 της αξίας των εισροών και στον αντίστοιχο 
κωδικό του ΦΠΑ των εισροών 373 θα δηλωθεί ο ΦΠΑ δηλαδή 
460,00 ευρώ. Έτσι το υπόλοιπο της δήλωσης για την πράξη 
μόνο αυτή θα είναι μηδέν. Όμως για πληροφοριακούς λόγους 
η αξία της συναλλαγής ( 2000,00 ευρώ) θα δηλωθεί και στους 
κωδικούς 343 και 344 του πίνακα (γ) της περιοδικής δήλωσης.

Κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης για την ίδια 
συναλλαγή, στην στήλη των εισροών εμφανίζεται μαζί με τις 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις χωριστά από τις υπόλοιπες εισροές, 
ενώ στη στήλη των εισροών αφαιρείται από το σύνολο των 
εισροών με καταχώρηση στον κωδικό 613. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούμε να έχουμε το ύψος του κύκλου εργασιών για τον 
διακανονισμό του ΦΠΑ. 
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Η εκκαθαριστική δήλωση για την συναλλαγή αυτή τότε 
εμφανίζεται ως ακολούθως:
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

  
Η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών συνεπάγεται 
την υποχρέωση υποβολής κάθε μήνα και μόνο για τους 
μήνες που υπάρχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, υποβολής 
του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
αγαθών       ( έντυπο Φ5 )  και λήψεως υπηρεσιών καθώς επίσης 
και του ενδοκοινοτικού πίνακα παραδόσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών ( έντυπο Φ4 ) για τους μήνες που υπάρχει παροχή 
υπηρεσίας που φορολογείται σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Τα έντυπα αυτά 
τα βρίσκουμε στις Δ.Ο.Υ. ή τα εκτυπώνουμε από την ιστοσελίδα 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου               ( www.gsis.gr), αλλά τα χρησιμοποιούμε στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. μόνο για εκπρόθεσμη ή διορθωτική υποβολή καθώς 
η υποβολή τόσο των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά και αποκλειστικά μόνο με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας ( TAXISnet, wwwtaxisnet.
gr ) και για κάθε ημερολογιακή περίοδο,  και αφού κάνουμε εγγραφή 
νέου χρήστη για να λάβουμε κωδικούς πρόσβασης, τους οποίους 
εισάγουμε στο δίκτυο και υποβάλλουμε αίτηση προκειμένου να 
ενεργοποιηθεί η πρόσβασή τους στην εφαρμογή του ΦΠΑ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η ημέρα του 
επόμενου μήνα από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου έγινε η 
ενδοκοινοτική συναλλαγή ή η επόμενη εργάσιμη σε περίπτωση που η 
ημέρα υποβολής είναι αργία, δεν υποβάλλονται δε ανακεφαλαιωτικοί 
πίνακες όταν δεν υπάρχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Πριν από κάθε ενδοκοινοτική συναλλαγή πρέπει να γίνεται 
επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου από το 
Δ΄ Τμήμα της Δ/νσης ΦΠΑ ή από την ιστοσελίδα http://
ec.eyropa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhich
Page=vieshome&selectLanguage=EL .

Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο 
χρόνος δήλωσης των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς 
πίνακες είναι :

Α) ο χρόνος πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, ή ο 
χρόνος που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση 
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παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται 
περιοδικά, ή ο χρόνος είσπραξης της αντιπαροχής σε περίπτωση 
προκαταβολής πριν την παροχή των υπηρεσιών.
 
Β) η λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον :

- πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή 
τους συνεχίζεται και μετά την λήξη του ημερολογιακού έτους και 

- δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή 
πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής τους. 

   Για παράδειγμα Ιταλική εταιρεία που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει 
σε Ελληνική δικηγορική εταιρεία που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ νομικές 
υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 
2010 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2011. Εάν από την έναρξη 
της παροχής των υπηρεσιών έως το τέλος του ημερολογιακού έτους 
2010 δεν πραγματοποιηθεί καταβολή της αντιπαροχής, ή μέρους 
αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων, ή άλλη 
πληρωμή, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν 
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού 
έτους το μέρος των υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί ( η 
ιταλική εταιρεία ως παρέχουσα και η ελληνική αντίστοιχα ως λήπτρια 
των αντίστοιχων υπηρεσιών ).

Περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών όπου δεν καταχωρούνται στον 
ανακεφαλαιωτικό πίνακα παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών, 
είναι οι : 

1) η παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που διαθέτει αριθμό 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στην Ελλάδα σε λήπτη που διαθέτει 
αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ( ΑΦΜ/ΦΠΑ ) σε άλλο κράτος 
μέλος εφόσον : 

Ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας και η παρεχόμενη 
υπηρεσία : 
α ) επιβαρύνεται με ΦΠΑ ( π.χ. υπηρεσίες που εκτελούνται στην 
Ελλάδα ) ή 
β ) απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ ( π.χ. δικαίωμα εισόδου σε 
εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιείται στην Ελλάδα )

2 ) Η υπηρεσία για την οποία ο τόπος φορολογίας δεν είναι το 



36

εσωτερικό της χώρας και υπόχρεος στο φόρο δεν είναι ο λήπτης 
των υπηρεσιών αλλά αυτός που παρέχει την υπηρεσία ( π.χ. παροχή 
υπηρεσιών που σχετίζεται με ακίνητο που βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος ). 

3 ) Η υπηρεσία για την οποία ο τόπος φορολογίας δεν είναι το 
εσωτερικό της χώρας, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των 
υπηρεσιών και οι εν λόγω υπηρεσίες απαλλάσσονται από το φόρο 
στο κράτος μέλος του λήπτη ( π.χ. παροχή νομικών υπηρεσιών σε 
υποκείμενο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος όπου οι νομικές 
υπηρεσίες απαλλάσσονται. 

4 ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που 
πραγματοποιούνται χωρίς αντιπαροχή ( δωρεάν ). 

Περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών όπου δεν καταχωρούνται 
στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποκτήσεων αγαθών και λήψης 
υπηρεσιών, είναι οι : 

1 ) Η παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που διαθέτει αριθμό μητρώου 
ΦΠΑ ( ΑΦΜ/ΦΠΑ ) σε άλλο κράτος μέλος προς λήπτη που διαθέτει 
αριθμό μητρώου ΦΠΑ ( ΑΦΜ/ΦΠΑ ) στην Ελλάδα εφόσον : 

Ο τόπος φορολογίας είναι το άλλο κράτος μέλος και η παρεχόμενη 
υπηρεσία :

Α) επιβαρύνεται με ΦΠΑ ( π.χ. υπηρεσίες εστίασης που εκτελούνται 
στο άλλο κράτος μέλος) ή Β) απαλλάσσεται από το ΦΠΑ ( π.χ. 
δικαίωμα εισόδου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιείται 
στο άλλο κράτος μέλος ).

2 ) Η παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας είναι 
το εσωτερικό της χώρας ωστόσο υπόχρεος στο φόρο δεν είναι ο 
λήπτης της υπηρεσίας αλλά αυτός που παρέχει την υπηρεσία ( π.χ. 
παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με ακίνητο στην Ελλάδα ). 

3 ) Η παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας είναι 
το εσωτερικό της χώρας, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των 
υπηρεσιών αλλά η εν λόγω υπηρεσία απαλλάσσεται από το φόρο 
στο εσωτερικό της χώρας ( π.χ. παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε  
Έλληνα υποκείμενο στο φόρο ).



37

4 ) Η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται χωρίς αντιπαροχή ( 
δωρεάν ). 

Στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών ο φόρος καθίσταται 
απαιτητός από το δημόσιο και οι συναλλαγές πρέπει να δηλώνονται 
στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το χρόνο : 

i )  πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών,

ii ) είσπραξης στην περίπτωση που η αντιπαροχή εισπράττεται πριν 
την παροχή των υπηρεσιών ως προκαταβολή, 

iii ) που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης, στην περίπτωση 
που η αντιπαροχή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται περιοδικά. 

Ειδικότερα η ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός για τις πράξεις 
αυτές κατά την λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον :

i ) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή 
τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και 

ii ) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού 
ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των. Η λήξη του 
ημερολογιακού έτους αποτελεί το χρόνο δήλωσης των πράξεων 
αυτών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα το μέρος που έχουν 
πραγματοποιηθεί. 

Στην ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών αντίστοιχα ο φόρος καθίσταται 
απαιτητός από το δημόσιο και οι συναλλαγές πρέπει να δηλώνονται 
στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το χρόνο

i ) πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, 

ii ) είσπραξης στην περίπτωση που η αντιπαροχή καταβάλλεται πριν 
την λήψη των υπηρεσιών ως προκαταβολή, 

iii ) που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης, στην περίπτωση 
που η αντιπαροχή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται περιοδικά. 

Ειδικότερα η ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός για τις πράξεις 
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αυτές κατά την λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον : 

i ) πρόκειται για υπηρεσίες που λαμβάνονται συνεχώς και η λήψη 
τους συνεχίζεται και μετά την λήξη του ημερολογιακού έτους και 

ii ) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού 
ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου λήψης των. Η λήξη του 
ημερολογιακού έτους αποτελεί το χρόνο δήλωσης των πράξεων 
αυτών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το μέρος που έχουν 
πραγματοποιηθεί. 

    Για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή, πίνακα ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών εφόσον υπάρχει υποχρέωση καθώς και η μη ορθή 
απεικόνιση των συναλλαγών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα 
που διαπιστώνεται από τον έλεγχο, αποτελούν παραβάσεις των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ 
και υπόκεινται στο πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 
1 του Ν 2523/1997 ( σχετική Εγκύκλιος Πολ. 1317/2.12.1997 ). 

Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται 
σε κάθε περίπτωση με έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Είναι δυνατή η υποβολή διορθωτικού πίνακα ο οποίος υποβάλλεται 
στη Δ.Ο.Υ. ( σε έντυπη μορφή ) χωρίς την καταβολή προστίμου ( 
Εγκύκλιος Πολ. 1317/2.12.1997 ). 

Διορθωτικός πίνακας υποβάλλεται σε περίπτωση που κατά την αρχική 
υποβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική 
παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ή καταχωρήθηκε 
λανθασμένα το μητρώο ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου ( το πρόθεμα 
της χώρας ή ο αριθμός ) ή η φορολογητέα αξία.  

Συνοψίζοντας

Όταν ο πελάτης είναι ιδιώτης και κάτοικος χώρας της 
Ε.Ε.

Χρεώνουμε ΦΠΑ στην αμοιβή μας ( άρθρο 14 παρ 2(β) 
Ν2859/2000.

        Όταν είναι κάτοικος τρίτης χώρας ( ιδιώτης ή 
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επιτηδευματίας) αλλά η χώρα που θα παρασχεθούν οι νομικές 
μας υπηρεσίες είναι η Ελλάδα.

          Χρεώνουμε ΦΠΑ στην ΑΠΥ που εκδίδουμε άρθρο 14 παρ. 15 
Ν.2859/2000.

         Όταν έχουμε πελάτη υποκείμενο στον ΦΠΑ και είναι 
κάτοικος χώρας της Ε.Ε. 

           Πρέπει πρώτα να διαπιστώσουμε μετά από έλεγχο ( όπως 
περιγράψαμε παραπάνω) αν ο πελάτης είναι ενταγμένος στο VIES. 
Αν είναι δεν χρεώνουμε ΦΠΑ ενώ αν δεν είναι χρεώνουμε ΦΠΑ. 
Στην περίπτωση αυτή στην ΑΠΥ που εκδίδεται αναγράφεται « Χωρίς 
ΦΠΑ άρθρο 14 παρ.2(α) Κώδικα ΦΠΑ»

            Όταν ο πελάτης είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ και 
κάτοικος τρίτης χώρας.

            Δεν θα χρεωθεί με  ΦΠΑ  η ΑΠΥ που θα εκδοθεί αν οι 
παρεχόμενη υπηρεσία παρασχεθεί εκτός Ελλάδος.( άρθρο 14 παρ 
2(α) Κώδικα ΦΠΑ.) Αν η χώρα που θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες 
είναι η Ελλάδα, η ΑΠΥ που εκδίδεται χρεώνεται με ΦΠΑ.

             
 Για μεταβίβαση ακινήτου που βρίσκεται στην 
Ελλάδα

            Ανεξάρτητα εάν ο πελάτης είναι υποκείμενος ή ιδιώτης και 
ανεξάρτητα που έχει την έδρα του, εντός Κοινότητας ή σε χώρα 
εκτός Κοινότητας, τότε χρεώνουμε ΦΠΑ. 
         

Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
αναγράφονται, κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών, η 
χώρα, τα στοιχεία του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του 
αντισυμβαλλόμενου και η φορολογητέα αξία της συναλλαγής που 
πραγματοποιήθηκε.

Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 
αγαθών ή λήψεων υπηρεσιών αναφέρονται, κατά προμηθευτή 
αγαθών η παρόχου υπηρεσιών, η χώρα, τα στοιχεία του ΑΦΜ/
ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου καθώς και η φορολογητέα αξία της 
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ενδοκοινοτικής συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για τους νέους δικηγόρους που κάνουν έναρξη επαγγέλματος 1. 
μετά την 1η Ιουλίου 2010, πρέπει στο μηχανογραφικό έντυπο 
Μ2 που ούτως η άλλως θα συμπληρώσουν, να διαγραμμίσουν 
την ένδειξη ΝΑΙ στην υπαγωγή στο ΦΠΑ και τις αντίστοιχες 
ενδείξεις ΚΑΝΟΝΙΚΟ στο καθεστώς ΦΠΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
στην ένδειξη  ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ.

Στην περίπτωση που δικηγόρος ολοκληρώσει την παροχή 2. 
υπηρεσιών του μέχρι 31/12/2010 αλλά δεν έχει εισπράξει 
αμοιβή, είναι υποχρεωμένος σε έκδοση ΑΠΥ από 01/01/2011  
διότι από την ημερομηνία αυτή οι δικηγόροι εκδίδουν ΑΠΥ  
κατά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας τους 
ανεξάρτητα αν έχουν εισπράξει την αμοιβή τους μετά την 
τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν 2238/1994. Εάν όμως 
οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι προς το Δημόσιο τότε 
εξακολουθεί και μετά την 01/01/2011 η ΑΠΥ να εκδίδεται 
κατά την είσπραξη της επαγγελματικής του αμοιβής.

Στην περίπτωση μακροχρόνιας παροχής υπηρεσίας, εκδίδεται 3. 
ΑΠΥ κατά το χρόνο που γίνεται απαιτητό ένα μέρος της αμοιβής 
από τις υπηρεσίες που μέχρι στιγμής παρασχέθηκαν. Πάντως 
πρέπει να εκδίδεται ΑΠΥ σε κάθε έτος εάν μέσα στο έτος 
υπάρχει παροχή μέρους από το  σύνολο των υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που έχει ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών από 4. 
δικηγόρο μέσα στο 2010 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
31/12/2010, ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει 
ΑΠΥ  με την είσπραξη της αμοιβής που αντιστοιχούν σε αυτό 
το διάστημα και με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του 
εντός του έτους 2011 και ανεξάρτητα εάν εισέπραξε ή όχι 
την αμοιβή του να εκδώσει ΑΠΥ για την αξία των υπηρεσιών 
του που αντιστοιχούν στο έτος αυτό.

Για εξόφληση αμοιβών δικηγόρων που αφορούν ποσά άνω των 5. 
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3000,00 ευρώ πρέπει η ΑΠΥ να εξοφλείται είτε με επιταγή του 
πελάτη ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και αναφέρεται σε 
καθαρή αξία και ΦΠΑ  χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για έκδοση 
δίγραμμης επιταγής. Η επιταγή αυτή σε φωτοαντίγραφο 
διαφυλάσσεται για 6 χρόνια ώστε να είναι δυνατός ο τρόπος 
απόδειξης της πληρωμής. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει 
με επιταγή πελάτη του εντολέα του δικηγόρου τότε αυτός 
που κάνει την εκχώρηση για την απόδειξη της εξόφλησης 
του αντιτίμου της συναλλαγής εκδίδει απόδειξη εκχώρησης 
αξιόγραφων και ο δικηγόρος εκδίδει πινάκιο παραλαβής 
αξιόγραφων, το οποίο ομοίως διαφυλάσσει για 6 χρόνια. 
Ακόμη, σε περίπτωση εξόφλησης της δικηγορικής αμοιβής 
μέσω τραπεζικού λογαριασμού η κίνηση του λογαριασμού 
διαφυλάσσεται και αυτή για 6 χρόνια.

Ο ΦΠΑ πρέπει να αποδίδεται στο Δημόσιο και στις ορισμένες 6. 
από το νόμο ημερομηνίες ανεξάρτητα εάν έχει εισπραχθεί ή 
όχι. ( Συνιστάται η προσοχή των δικηγόρων όταν εκδίδουν 
τετραπλότυπα παραστάσεων με ίδια οικονομικά μέσα με 
την προσδοκία είσπραξης της συνολικής τους αμοιβής 
μελλοντικά).

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης 7. 
ΦΠΑ, αν από την δήλωση προκύπτει φόρος για καταβολή τότε 
ο πρόσθετος φόρος έχει 1,50% προσαύξηση για κάθε μήνα 
καθυστέρησης και μέχρι ποσοστού 100% του οφειλόμενου 
φόρου  από τη δήλωση ΦΠΑ. Επιβολή πρόσθετου φόρου 
εγείρεται από την επομένη της λήξης της ημερομηνίας 
υποβολής της δήλωσης.

Εάν η περιοδική δήλωση κατατέθηκε εμπρόθεσμα και 8. 
δόθηκε εντολή πληρωμής στην Τράπεζα, υπήρχε δε και το 
επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό κατά την ημερομηνία 
της υποβολής, όμως η περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε 
ηλεκτρονικά απορρίφθηκε από κάποιο λάθος του συστήματος, 
τότε η υποβολή της παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του 
μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου 
οπότε ο δικηγόρος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail 
του από την υπηρεσία TAXISnet. Στην περίπτωση αυτή είναι 
δυνατή η πληρωμή της περιοδικής δήλωσης και στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση της εκτύπωσης από το TAXISnet ότι 
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η δήλωση κατατέθηκε και παραλήφθηκε εμπρόθεσμα καθώς 
και βεβαίωση από τη Τράπεζα ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού 
του ήταν επαρκές καθώς και βεβαίωση της τράπεζας ότι η 
συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε λόγω υπαιτιότητας της ίδιας.

Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών του Δικηγόρου η 9. 
περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής περιόδου 
( για τον ΦΠΑ ) υποβάλλεται μέσα σε 20 ημερολογιακές 
ημέρες από την ημέρα που έγινε η διακοπή, η αντίστοιχη δε 
εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 55 ημέρες από 
την ημερομηνία διακοπής.

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή ΦΠΑ 
στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση ΦΠΑ, υπάρχει 
μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 10 ετών.

Για τον έλεγχο του ΦΠΑ γίνεται προληπτικός έλεγχος, στη 
διάρκεια του οποίου εξακριβώνεται η έκδοση όλων των 
παραστατικών που προβλέπονται από τον ΚΒΣ για όλες τις 
συναλλαγές, γίνεται ακόμη προσωρινός έλεγχος που μπορεί 
να αφορά μόνο τον ΦΠΑ ( υποβολή όλων των δηλώσεων – 
ημερομηνίες υποβολής – έκδοση με τον προβλεπόμενο τρόπο 
των αντίστοιχων παραστατικών κ.λ.π.) καθώς και τακτικός 
έλεγχος που περιλαμβάνει κυρίως τον έλεγχο της φορολογίας 
εισοδήματος ( όλα τα αντικείμενα) καθώς και τον ΦΠΑ.
 
Από τους ελέγχους αυτούς, αν προκύψουν διαφορές, οι 
προσαυξήσεις είναι 3% για κάθε μήνα επί ανακριβούς 
υποβολής και 3,5% για κάθε μήνα επί μη υποβολής και μέχρι 
200% του ποσού ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε. Εφόσον δεν 
προκύψει αποδοτέος φόρος επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα 
για τη μη υποβολή από 117 ευρώ μέχρι 1170 ευρώ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΦΠΑ  ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

 Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο δραστηριότητες εκ των οποίων 
η μία είναι αυτή του δικηγόρου ( ΦΠΑ 23% ) και μία  ( πχ συγγραφέα ) 
που υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή 11%  η τήρηση του βιβλίου 
του θα γίνει ως εξής:
Το ποσό της κάθε πράξης από τις διαφορετικές κατηγορίες 
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δραστηριότητας θα αναλυθεί σε χωριστές στήλες ανά συντελεστή 
ΦΠΑ, έτσι ώστε να προκύπτει η κάθε κατηγορία εισοδήματος ανά 
συντελεστή ΦΠΑ. Αυτό θα του επιτρέψει την εύκολη και γρήγορη 
σύνταξη των περιοδικών του δηλώσεων.
Σημειώνουμε πάντως ότι η συνύπαρξη δυο επαγγελματικών 
κατηγοριών ( και άρα και η υποχρέωση τήρησης διαφορετικών 
στηλών για τα διαφορετικά είδη εισοδημάτων ) υφίσταται για 
την Δ.Ο.Υ μόνο αν έχει γίνει μεταβολή δραστηριότητας με 
μηχανογραφικό έντυπο Μ2 με το οποίο έχει δηλωθεί και η ύπαρξη 
και δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας.

Για τους δικαιούχους του προγράμματος ΕΣΠΑ με το οποίο επιδοτείται 
ο εξοπλισμός των γραφείων για τους νέους δικηγόρους, των 
οποίων η αγορά του εξοπλισμού τους έγινε μετά την 01/07/2010, 
δίνεται το δικαίωμα   να εκπέσουν από το σύνολο του ΦΠΑ των 
εκροών τους τον ΦΠΑ που επιβάρυνε αυτά τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία του εξοπλισμού του γραφείου τους. Γίνεται ακόμη γνωστό 
ότι στην περίπτωση αυτή, επειδή έχουμε απόκτηση αγαθών 
επένδυσης ( παρ. 4 άρθρο 33 του Κώδικα ΦΠΑ) η άσκηση του 
δικαιώματος της έκπτωσης υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. 
Δηλαδή σε περίπτωση που διακοπεί η χρήση αυτών των παγίων 
για επαγγελματικούς σκοπούς μέσα στην πενταετία, ο δικηγόρος 
πρέπει να επιστρέψει το μέρος της αξίας του ΦΠΑ που είχε εκπέσει 
με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Το ποσό της επιστροφής 
ΦΠΑ είναι ίσο με τον ΦΠΑ που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία 
του παγίου περιουσιακού στοιχείου κατά την στιγμή που σταματάει 
να χρησιμοποιείται για επαγγελματικό σκοπό.

ΦΠΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

   Ο δικηγόρος δικαιούται από 01/07/2010 να εκπίπτει τον ΦΠΑ 
που επιβαρύνθηκε από αγορά επενδυτικών αγαθών που αναλογεί 
στην αναπόσβεστη αξία τους μέχρι το τέλος της πενταετίας από 
την απόκτησή τους. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος έχει 
υποχρέωση να συντάξει απογραφή  των υπαρχόντων επενδυτικών 
αγαθών ( που δεν έχουν αποσβεστεί ακόμα) και πρέπει μέχρι 
31/08/2010 να υποβάλλει δήλωση «αποθεμάτων-μετάταξης-έντυπο 
012-ΦΠΑ ». Με την δήλωση αυτή του δίνεται το δικαίωμα να εκπέσει 
τον ΦΠΑ της αναπόσβεστης αξίας των επενδυτικών αγαθών με την 
σύνταξη της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του τριμήνου  ΙΟΥΛ – ΣΕΠ 
2010 . Για τα έτη πριν το 2010 για τα οποία εξέπεσε την αξία των 



44

αποσβέσεων των επενδυτικών αυτών αγαθών από τα έσοδα  των 
ετών εκείνων που προηγήθηκαν δεν  έχει δικαίωμα να εκπέσει τον 
ΦΠΑ που αναλογεί στην περιοδική δήλωση ΙΟΥΛ – ΣΕΠ 2010.

ΠΟΛ. 1118/2.8.2010

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ΦΠΑ στις 
αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, 
δικηγόρων, κλπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.2010 »
 
Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ 1100/24.6.2010, με την οποία     
κοινοποιήθηκαν διατάξεις που αφορούν το ΦΠΑ του ν. 3842/2010 
(ΦΕΚ 58/Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και με 
σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων που τέθηκαν 
γραπτά και προφορικά στην Υπηρεσία μας, παρέχουμε κατωτέρω 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

Ι. Υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών που 
πραγματοποιήθηκαν προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., πριν την 
1.7.2010. 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 
3 του άρθρου 13 ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92), όπως ισχύουν, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή 
Ν.Π.Δ.Δ., εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά το 
χρόνο είσπραξης της αμοιβής τους. Παράλληλα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά 
το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει 
θέση τιμολογίου. 

2. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. 
από ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, 
κλπ.), για την καταβολή της αμοιβής ακολουθείται συγκεκριμένη 
διαδικασία, η οποία προϋποθέτει κατάθεση δικαιολογητικών από 
τον ελεύθερο επαγγελματία για τις υπηρεσίες που έχει παράσχει, 
έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, έκδοση εκκαθάρισης-
έγκρισης της δαπάνης, εντολή πληρωμής – η οποία πληρωμή σε 
ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται μετά από έκδοση σχετικού 
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εντάλματος το οποίο εξοφλείται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.). 

3. Με την ανωτέρω διαδικασία, έχουν ήδη εκδοθεί εντολές 
πληρωμής ή εκκαθαρίσεις-εγκρίσεις δαπάνης πριν την 1.7.2010, 
για αμοιβές δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, κλπ., χωρίς 
να υπολογιστεί ο αναλογών ΦΠΑ, και λαμβάνοντας υπόψη τη 
δυσχέρεια επανέναρξης της ανωτέρω διαδικασίας προκειμένου να 
υπολογιστεί ο αναλογών ΦΠΑ, γίνεται δεκτό να μην αναζητείται ΦΠΑ 
για υπηρεσίες για τις οποίες η εντολή πληρωμής ή η εκκαθάριση-
έγκριση δαπάνης έχει εκδοθεί μέχρι 30.6.2010. Για τη διαπίστωση 
της εν λόγω ημερομηνίας, ο φορέας δαπάνης θα πρέπει να παρέχει 
θεωρημένο αντίγραφο της εντολής πληρωμής ή της εκκαθάρισης-
έγκρισης, στο δικαιούχο πρόσωπο.
 
4. Επισημαίνεται ότι εντολές πληρωμής ή εκκαθαρίσεις-εγκρίσεις 
δαπάνης που εκδίδονται από 1.7.2010 και μετά θα πρέπει με ευθύνη 
του φορέα πληρωμής να περιλαμβάνουν και τον αναλογούντα 
ΦΠΑ, ανεξάρτητα εάν στα αρχικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά 
από τους παρέχοντες την υπηρεσία δεν έχει υπολογιστεί. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για αμοιβές δικαστικών επιμελητών, 5. 
δικηγόρων, που περιλαμβάνονται σε πίνακα κατάταξης δανειστών 
που συντάσσεται κατόπιν πλειστηριασμού, στην περίπτωση που ο 
πίνακας αυτός συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε μέχρι 30.6.10. 

ΠΟΛ. 1120/6.8.2010

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και 
εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010 
αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του 
ν.3845/10(ΦΕΚ65Α/06.05.2010) ». 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ 1098/21.06.2010, με την οποία 
κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του ν.3845/2010 
σχετικά με την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α., 
σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση 
των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.: 

Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α1. . 
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Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους 
από το τρίτο τρίμηνο ή τον 7ο μήνα του 2010 και εφεξής, θα 
υποβάλλονται: 

     από τους υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ., με τη χρήση του νέου εντύπου των δηλώσεων αυτών (Φ2 – 
ΕΚΔΟΣΗ 2010 050 - Φ.Π.Α.), βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 
1112/14.07.2010. 
Προκειμένου για τη συμπλήρωση του νέου εντύπου (Φ2 – ΕΚΔΟΣΗ 
2010 050 - Φ.Π.Α.) της περιοδικής δήλωσης και ειδικότερα του 
Πίνακα Βγ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ», διευκρινίζουμε ότι: 
 στον κωδικό 344 αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές λήψεις 
υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. (δηλαδή οι 
λήψεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς 
Πίνακες). Σημειώνεται ότι οι αγορές και εισαγωγές παγίων δεν 
περιλαμβάνονται πλέον στους «ειδικούς λογαριασμούς» (πίνακας 
Βγ) της περιοδικής δήλωσης.
 
 στον κωδικό 345 αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παροχές 
υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. (δηλαδή οι 
παροχές υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς 
Πίνακες). 

 στον κωδικό 343 αναγράφονται οι πράξεις λήπτη αγαθών, όπως 
ανακυκλώσιμα και οι άλλες λήψεις υπηρεσιών εκτός αυτών του 
κωδικού 344.

 

Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 2. 

Μέχρι να εκδοθεί νέο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης και 
για όσες περιπτώσεις παρουσιασθεί ανάγκη υποβολής εκκαθαριστικής 
δήλωσης Φ.Π.Α. (λόγω π.χ. διακοπής εργασιών), για διαχειριστική 
περίοδο η οποία περιλαμβάνει χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
ίσχυαν τόσο οι παλιοί (πριν ή/και μετά τις 15.03.2010) όσο και οι 
νέοι συντελεστές (μετά την 01.07.2010), η εκκαθαριστική δήλωση 
(έντυπο Φ1 ΕΚΔΟΣΗ 2007 009/07 – Φ.Π.Α.), θα υποβάλλεται ως 
εξής: 

Στους κωδικούς από 601 έως 607, από 651 έως 664, από 631 έως 
637 και από 671 έως 684, θα περιλαμβάνονται οι φορολογητέες 
εκροές/εισροές και ο φόρος εκροών/εισροών αντίστοιχα, για 
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πράξεις με συντελεστές που είναι σε ισχύ από 01.07.2010. 
Αντίθετα, οι υπόλοιποι κωδικοί του εντύπου της εκκαθαριστικής, 
θα περιλαμβάνουν τις πράξεις που αφορούν το σύνολο της 
διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτή δηλώνεται στον κωδικό 002.
 
Περαιτέρω, τόσο για τις πράξεις με συντελεστές που ήταν σε ισχύ από 
15.03.2010 μέχρι 30.06.2010 όσο και για τις πράξεις με συντελεστές 
που ήταν σε ισχύ μέχρι και τις 14.03.2010, θα χρησιμοποιηθούν, 
ως συνημμένα δύο βοηθητικά έντυπα εκκαθαριστικής δήλωσης, 
πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα του ιδίου εντύπου (Φ1 ΕΚΔΟΣΗ 2007 
009/07 – Φ.Π.Α.), στα οποία θα συμπληρωθούν μόνο οι κωδικοί 
που αντιστοιχούν σε συντελεστές Φ.Π.Α., δηλαδή οι κωδικοί από 
601 έως 607, από 631 έως 637, από 651 έως 664 και από 671 έως 
684.

Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω βοηθητικά έντυπα, θα υποβάλλονται 
εφόσον στην διαχειριστική περίοδο της επιχείρησης περιλαμβάνεται 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο εφαρμόζονταν οι παλιοί συντελεστές 
(πριν ή/και μετά τις 15.03.2010). Για παράδειγμα, στην περίπτωση 
κατά την οποία επιχείρηση η οποία πραγματοποίησε έναρξη εργασιών 
στις 15.03.2010, προχωρήσει σε διακοπή εργασιών στις 31.08.2010, 
θα υποβάλει μόνο ένα βοηθητικό έντυπο, προκειμένου να δηλώσει 
τις φορολογητέες εκροές/εισροές και το φόρο εκροών/εισροών, 
για πράξεις με συντελεστές που ήταν σε ισχύ από 15.03.2010 μέχρι 
30.06.2010.. 
Επισημαίνεται ότι, για να συμπληρωθούν οι κωδικοί 612 (σύνολο 
εκροών) και 667 (σύνολο εισροών) του κύριου εντύπου της 
εκκαθαριστικής δήλωσης, θα πρέπει προηγούμενα να έχουν αθροιστεί 
οι κωδικοί 607 και 664 αντίστοιχα και των βοηθητικων εντύπων, 
ώστε στους κωδικούς αυτούς (612 και 667 του βασικού εντύπου), 
να εμφανίζονται τα σύνολα της διαχειριστικής περιόδου.

 Ομοίως για τη συμπλήρωση Πίνακα Δ΄ («Πίνακας Εκκαθάρισης 
του Φόρου για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή») θα πρέπει 
προηγούμενα να έχουν αθροιστεί τα ποσά που αναγράφονται 
στους κωδικούς 637 και 684 (σύνολα φόρου εκροών και εισροών 
αντίστοιχα), όλων των υποβαλλόμενων εντύπων. 
Τέλος, τόσο στο κύριο έντυπο όσο και στο έντυπο για πράξεις από 
15.03.2010 έως 30.06.2010, θα πρέπει να διορθωθούν χειρόγραφα 
οι παλιοί συντελεστές και στη θέση τους να αναγραφούν ευκρινώς, 
οι συντελεστές που ίσχυαν τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά 
το συγκεκριμένο έντυπο. 
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Με την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ. θα 
πρέπει:
 
 Να αριθμούνται τα υποβαλλόμενα έντυπα ως ένα (1), δύο (2) και 
τρία (3). 

 Να αναγράφεται σε όλα τα έντυπα ο αριθμός μηχανογραφικής 
καταχώρησης που δίνεται από το σύστημα TAXI 
Να συμπληρώνεται, από τον Πίνακα Α΄ των βοηθητικών εντύπων 
μόνον ο Α.Φ.Μ. (κωδικός 031). 

 Να συρράπτονται τα έντυπα μεταξύ τους. 

 Να φυλάσσονται τα έντυπα σε ξεχωριστό φάκελο, προκειμένου 
να κωδικογραφηθούν πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αθανάσιος Αρχοντόπουλος
Προιστάμενος λογιστηρίου
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