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Τι αφορά αυτό το Ενηµερωτικό Έντυπο
Αν πραγµατοποιείτε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε πελάτη και δεν
σας πληρώνει, έχετε δικαίωµα να διεκδικήσετε απαλλαγή από το ΦΠΑ επί των
επισφαλών χρεών που έχετε υποστεί. Αυτό το Ενηµερωτικό Έντυπο εξηγεί πότε
δικαιούστε αυτή την απαλλαγή και πώς να τη διεκδικήσετε.
Επίσης, µπορεί να πρέπει να επανακαταβάλετε ΦΠΑ που διεκδικήσατε αν έχετε
λάβει αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία δεν πληρώσατε και ο προµηθευτής σας απαίτησε
το ποσό ως απαλλαγή για επισφαλές χρέος. Αυτό το Ενηµερωτικό Έντυπο εξηγεί
επίσης πότε και πώς έχετε υποχρέωση να επανακαταβάλετε ΦΠΑ που διεκδικήσατε.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το πρώτο σχέδιο που εφαρµοζόταν για την περίοδο από 1 Ιουλίου 1992 µέχρι την
έναρξη ισχύος του περί Φ.Π.Α. Νόµου του 2000, µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µόνο
για προµηθευτές που οι πελάτες τους είχαν καταστεί τυπικά αφερέγγυοι. Αυτό το
σχέδιο έχει καταργηθεί.
Aπό την ηµεροµηνία εφαρµογής του περί ΦΠΑ Νόµου του 2000 εισήχθηκε ένα
καινούργιο σχέδιο για συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µετά την έναρξη ισχύος
του περί ΦΠΑ Νόµου του 2000, η λειτουργία του οποίου αναλύεται σε αυτό το
Ενηµερωτικό Έντυπο.
Η ισχύουσα νοµοθεσία βρίσκεται στο άρθρο 27 του περί ΦΠΑ Νόµου του 2000 και
στο Μέρος ΧΙ των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισµών του 2001.
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ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

1.1 Πότε δικαιούστε απαλλαγή επισφαλών χρεών
Αν έχετε πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε τους πελάτες σας µετά την εφαρµογή του
περί ΦΠΑ Νόµου του 2000 και δεν σας έχουν πληρώσει, µπορείτε να απαιτήσετε
απαλλαγή από το ΦΠΑ επί επισφαλών χρεών για τα αγαθά που έχετε παραδώσει ή
τις υπηρεσίες που έχετε παράσχει αν εκπληρείτε όλους τους όρους που αναφέρονται
πιο κάτω. Μπορείτε να διεκδικήσετε απαλλαγή ανεξάρτητα από το κατά πόσο, το
προς εσάς οφειλόµενο ποσό, ήταν σε χρήµατα ή ήταν σε αγαθά ή υπηρεσίες που θα
σας δίνονταν µέσα από συµφωνία ανταλλαγής αγαθών.
Μπορείτε να απαιτήσετε απαλλαγή όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
(α)

Όταν έχετε παραδώσει αγαθά ή έχετε παράσχει υπηρεσίες και αποδώσει
και καταβάλει ΦΠΑ επί της συναλλαγής,

(β)

το όλον ή οποιοδήποτε µέρος της αντιπαροχής για τη συναλλαγή έχει διαγραφεί
στα λογιστικά σας βιβλία ως επισφαλές χρέος,

(γ)

έχετε λάβει τα αναγκαία υπό τις περιστάσεις για την είσπραξή της µέτρα, και
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(δ)

έχει παρέλθει περίοδος δώδεκα µηνών (που αρχίζει την ηµεροµηνία της
συναλλαγής).

1.2 Αρχεία και στοιχεία που χρειάζονται για την απαίτηση απαλλαγής
επισφαλών χρεών
Πριν να απαιτήσετε επιστροφή φόρου πρέπει να έχετε (α)

αντίγραφο των τιµολογίων ΦΠΑ που αφορούν τις συναλλαγές επί των οποίων
απαιτήσατε επιστροφή φόρου (αν δεν εκδώσατε τιµολόγιο ΦΠΑ, πρέπει να
έχετε ένα έγγραφο που να δείχνει τις αντίστοιχες πληροφορίες)· και

(β)

αρχεία ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που δείχνουν ότι έχετε αποδώσει και
καταβάλει το ΦΠΑ επί αυτής της συναλλαγής, και

(γ)

ένα χωριστό λογαριασµό επισφαλών χρεών που να δείχνει (i)

το ποσό που έχετε διαγράψει ως επισφαλές χρέος·

(ii)

το ποσό ΦΠΑ για το οποίο απαιτείτε απαλλαγή επισφαλών χρεών·

(iii) τη φορολογική περίοδο για την οποία έχετε απαιτήσει επιστροφή φόρου·
(iν) το συνολικό ποσό του φόρου που επιβλήθηκε επί κάθε συναλλαγής·
(ν)

τη φορολογική περίοδο κατά την οποία αποδώσατε και καταβάλατε αρχικά
το ΦΠΑ·

(νi) οποιαδήποτε πληρωµή που λήφθηκε για κάθε συναλλαγή·
(νii) το όνοµα του πελάτη σας· και
(νiii) την ηµεροµηνία και τον αριθµό του τιµολογίου µε το οποίο σχετίζεται το
επισφαλές χρέος (αν δεν εκδώσατε τιµολόγιο πρέπει να περιλάβετε
ικανοποιητικές πληροφορίες που να επιτρέπουν άµεση αναγνώριση του
χρόνου και της φύσης της συναλλαγής).
1.3

Αρχεία και στοιχεία που πρέπει να τηρούνται µετά την απαίτηση

Μετά την απαίτηση • πρέπει να τηρείτε τα αρχεία και στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2·
και
• για συναλλαγές που έγιναν σε εγγεγραµµένους στο Μητρώο ΦΠΑ πελάτες µετά
την έναρξη ισχύος του περί ΦΠΑ Νόµου του 2000 πρέπει να στείλετε γραπτή
ειδοποίηση στον αγοραστή σε σχέση µε τη συναλλαγή για την οποία έχει γίνει η
απαίτηση. Πρέπει να τηρείτε αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής.
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1.4

Ειδοποίηση στον πελάτη σας ότι υποβάλατε απαίτηση για διεκδίκηση
του επισφαλούς χρέους

Πρέπει να αποστείλετε στον πελάτη σας ειδοποίηση µέσα σε 7 ηµέρες από την
ηµέρα που έγινε η απαίτηση. Η ηµεροµηνία της απαίτησης είναι η ηµεροµηνία κατά
την οποία αποστείλατε στον Έφορο ΦΠΑ τη φορολογική δήλωση στην οποία
συµπεριλάβατε την απαίτηση.
Η ειδοποίηση πρέπει να περιέχει τα πιο κάτω στοιχεία:
• την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης·
• την ηµεροµηνία απαίτησης της απαλλαγής του επισφαλούς χρέους·
• την ηµεροµηνία και τον αριθµό τιµολογίου ΦΠΑ, που εκδώσατε για κάθε
συναλλαγή στον πελάτη σας, το οποίο περιλαµβάνεται στη διεκδίκηση·
• για κάθε σχετική συναλλαγή το ποσό που διαγράφηκε ως επισφαλές χρέος·
• το ποσό της διεκδίκησης, εκτός εάν η απαίτηση αφορά συναλλαγή της οποίας η
αξία υπολογίστηκε µε τη χρήση σχεδίου περιθωρίου κέρδους.
1.5

Ποσό που µπορεί να απαιτηθεί

Κανονικά, µπορείτε να απαιτήσετε από την Υπηρεσία ΦΠΑ το ποσό του ΦΠΑ που
επιβάλατε επί της συναλλαγής ή των συναλλαγών που αφορούν το επισφαλές χρέος.
Συνήθως θα είστε σε θέση να το υπολογίσετε από το χωριστό λογαριασµό
επισφαλών χρεών. Όµως, αν έχετε λάβει µερική πληρωµή για το χρέος, µπορείτε να
απαιτήσετε επιστροφή φόρου µόνο για το ΦΠΑ που αφορά το ποσό που παραµένει
ακόµη απλήρωτο.
Όταν η πληρωµή µπορεί να συσχετιστεί σαφώς µε συγκεκριµένη συναλλαγή, η
επιστροφή φόρου µειώνεται ανάλογα µε την πληρωµή που έχετε λάβει. Μερικές
φορές η πληρωµή δεν µπορεί να συσχετιστεί µε αυτό τον τρόπο αν, για παράδειγµα,
ο χρεώστης έχει µόνιµο λογαριασµό µαζί σας και έχει κάνει µια ή περισσότερες
εφάπαξ πληρωµές που δεν έχει υποδείξει ως πληρωµές για οποιαδήποτε
συγκεκριµένη συναλλαγή.
Αν το χρέος µπορεί να συµψηφιστεί µερικώς µε ένα ποσό που οφείλετε εσείς στο
χρεώστη (αµοιβαίο χρέος), µπορείτε να απαιτήσετε επιστροφή φόρου µόνο για το
χρέος που οφείλεται σε σας (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), µείον το ποσό που
οφείλετε εσείς στο χρεώστη (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
1.6

Πότε πρέπει να γίνει απαίτηση

Μπορείτε να απαιτήσετε επιστροφή φόρου από την Υπηρεσία ΦΠΑ δώδεκα µήνες
από την ηµεροµηνία της συναλλαγής.
Η απαίτηση δεν µπορεί να γίνει σε δήλωση που η φορολογική της περίοδος είναι
προγενέστερη αυτής κατά την οποία καθίστασθε δικαιούχος για απαλλαγή.
Η απαίτηση πρέπει να γίνει µέσα σε 4 χρόνια από την ηµεροµηνία κατά την οποία το
χρέος κατέστη οφειλόµενο και πληρωτέο ή από την ηµεροµηνία της συναλλαγής,
οποιαδήποτε είναι µεταγενέστερη.
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1.7

Πώς πρέπει να απαιτήσετε απαλλαγή επισφαλών χρεών

Για να απαιτήσετε επιστροφή φόρου πρέπει (α) να έχετε τις απαιτούµενες πληροφορίες που περιγράφονται στις παραγράφους
1.1 και 1.2 πιο πάνω· και
(β) αφού έχετε διαγράψει το χρέος, να συµπεριλάβετε το ποσό του ΦΠΑ που
διεκδικείτε στο τετράγωνο 2 της φορολογικής σας δήλωσης.
1.8

Μεταβίβαση επιχείρησης και δικαίωµα για απαίτηση

Μπορείτε να απαιτήσετε την απαλλαγή µόνο αν είστε ο πραγµατικός προµηθευτής
των αγαθών ή υπηρεσιών. Όταν µια επιχείρηση µεταβιβαστεί, ο αγοραστής δεν
µπορεί να απαιτήσει απαλλαγή επισφαλών χρεών για συναλλαγές που
πραγµατοποιήθηκαν πριν τη µεταβίβαση επειδή οι συναλλαγές αυτές δεν έγιναν από
τον αγοραστή. Όµως, υπάρχει µια εξαίρεση στον κανόνα όταν ο αγοραστής
αναλάβει τα φορολογικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του πωλητή (χρησιµοποιώντας
το Έντυπο ΦΠΑ 103). Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο αγοραστής αποκτά το
δικαίωµα του πωλητή για απαλλαγή επισφαλών χρεών για συναλλαγές που έγιναν
από τον πωλητή.
1.9

Απαίτηση απαλλαγής επισφαλών χρεών για πρόσωπα που δεν είναι
πλέον εγγεγραµµένα στο Μητρώο ΦΠΑ

Για να απαιτήσετε επιστροφή φόρου πρέπει να έχετε όλες τις πληροφορίες που
αναλύθηκαν στις παραγράφους 1.1, 1.2 και 1.3 και µετά να απευθυνθείτε γραπτώς
στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο αναφέροντας:
(α) τον προηγούµενο αριθµό εγγραφής σας στο Μητρώο ΦΠΑ&
(β) το όνοµα και τη διεύθυνση του χρεώστη&
(γ) το ποσό που διεκδικείτε για επιστροφή&
(δ) αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τιµολόγια)&
(ε) απόδειξη ότι το χρέος έχει παραµείνει απλήρωτο για 12 µήνες& και
(στ) απόδειξη ότι κατέχετε χωριστό λογαριασµό επισφαλών χρεών.
Ακολούθως θα πρέπει να στείλετε ειδοποίηση στον αγοραστή για τον οποίο έγινε η
διεκδίκηση µέσα σε 7 ηµέρες από την ηµεροµηνία που έγινε η διεκδίκηση. Η
ειδοποίηση πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες όπως παρουσιάζονται στη
παράγραφο 1.4, και να κρατήσετε ένα αντίγραφό της.
1.10 Συγκρότηµα εταιρειών για σκοπούς ΦΠΑ
Αν είστε εγγεγραµµένος ως συγκρότηµα για σκοπούς ΦΠΑ, κάθε µέλος πρέπει να
τηρεί το δικό του ξεχωριστό αρχείο επισφαλών χρεών για διαγραµµένα χρέη. Το
αντιπροσωπεύον µέλος του συγκροτήµατος θα απαιτεί οποιαδήποτε επιστροφή
φόρου εκ µέρους κάθε µέλους ενόσω είναι µέλη του συγκροτήµατος εταιρειών.
Απαιτήσεις απαλλαγής επισφαλών χρεών για συναλλαγές που έγιναν από ένα µέλος
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του συγκροτήµατος ΦΠΑ που αποχώρησε πριν να επιτρέπεται να γίνει η διεκδίκηση,
αφορούν το πρώην µέλος του συγκροτήµατος και όχι το αντιπροσωπεύον µέλος.
Κανονικά αν δύο ή περισσότερα µέλη προµηθεύουν τον ίδιο πελάτη, η κατανοµή
οποιωνδήποτε πληρωµών και η διαδικασία διαγραφής οποιωνδήποτε επισφαλών
χρεών δεν επηρεάζεται και δεν υπάρχει ανάγκη να συνδυάζονται οι πληρωµές και να
συµψηφίζονται µε τα επισφαλή χρέη κάθε µέλους.
1.11

Πιστωτικά σηµειώµατα

∆εν µπορείτε να εκδώσετε πιστωτικό σηµείωµα απλώς επειδή ο πελάτης σας δεν
σας έχει πληρώσει για τη συναλλαγή σας. Πιστωτικά σηµειώµατα µπορούν να
εκδοθούν µόνο όταν υπάρχει γνήσιο λάθος ή υπερχρέωση ή συµφωνηµένη µείωση
στην αξία της συναλλαγής.
1.12

Σχέδια περιθωρίου κέρδους

Απαλλαγή επισφαλών χρεών µπορεί να απαιτηθεί και για συναλλαγές που υπάγονται
στο σχέδιο περιθωρίου κέρδους, η απαίτηση όµως δεν µπορεί να ξεπερνά το ΦΠΑ
του περιθωρίου. Όταν ένα χρέος είναι ίσο ή λιγότερο του περιθωρίου κέρδους,
απαλλαγή επισφαλούς χρέους µπορεί να διεκδικηθεί επί του ΦΠΑ που αναλογεί στο
επισφαλές χρέος. Αν το χρέος είναι µεγαλύτερο του περιθωρίου κέρδους, η
απαλλαγή για επισφαλές χρέος περιορίζεται στο ΦΠΑ που περιλαµβάνεται στο
περιθώριο κέρδους, εφόσον αυτό θα ήταν και το ποσό που θα αποδιδόταν στην
Υπηρεσία ΦΠΑ. Η ειδοποίηση που θα σταλεί στον πελάτη σας σε σχέση µε την
απαίτηση, όπως αναλύεται στην παράγραφο 1.4, δεν χρειάζεται να δείχνει ξεχωριστά
τις συναλλαγές που έγιναν µε τη χρήση σχεδίου περιθωρίου κέρδους.
1.13

Εισπράξεις µετά την απαίτηση απαλλαγής επισφαλών χρεών

Αν έχετε απαιτήσει επιστροφή φόρου δυνάµει αυτού του σχεδίου και αργότερα
λάβετε πληρωµή για τις συναλλαγές, πρέπει να επανακαταβάλετε στην Υπηρεσία
ΦΠΑ το στοιχείο του ΦΠΑ που περιλαµβάνεται στην πληρωµή. Όλες οι πληρωµές
που λαµβάνετε για τη συναλλαγή ή τις συναλλαγές πρέπει να φαίνονται στο χωριστό
λογαριασµό επισφαλών χρεών. Όταν επανακαταβάλετε στην Υπηρεσία ΦΠΑ όλο ή
µέρος του φόρου που σας επιστράφηκε, πρέπει να καταχωρήσετε το ποσό στο
τετράγωνο 1 της φορολογικής σας δήλωσης της περιόδου κατά την οποία λάβατε την
πληρωµή.
Αν δεν είστε πλέον εγγεγραµµένος στο Μητρώο ΦΠΑ και εποµένως δεν υποβάλλετε
φορολογικές δηλώσεις, δεν παύετε να έχετε υποχρέωση να επανακαταβάλετε στην
Υπηρεσία ΦΠΑ όλο ή µέρος του φόρου που σας επιστράφηκε. Μπορείτε να έλθετε
σε επαφή µε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ για καθοδήγηση.
Αν είστε ασφαλισµένος για το ποσό του χρέους (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),
και αποζηµιώνεστε από τον ασφαλιστή σας, το δικαίωµά σας για απαλλαγή
επισφαλών χρεών περιορίζεται στο ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια.
2

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ)
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2.1 Τι είναι η επανακαταβολή
Για συναλλαγές µετά την έναρξη ισχύος του περί ΦΠΑ Νόµου του 2000 οι πελάτες
που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ΦΠΑ είναι υποχρεωµένοι να
επανακαταβάλλουν στην Υπηρεσία ΦΠΑ το φόρο εισροών που είχαν προηγουµένως
διεκδικήσει σε σχέση µε συναλλαγές για τις οποίες ο προµηθευτής τους διεκδίκησε
απαλλαγή επισφαλών χρεών. Η επανακαταβολή πρέπει να γίνει µειώνοντας το
ποσό στο τετράγωνο 2 της φορολογικής δήλωσης για την περίοδο που περιλαµβάνει
την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η διεκδίκηση της απαλλαγής του επισφαλούς
χρέους από τον προµηθευτή.
2.2 Πληρωµή στους προµηθευτές µετά την επανακαταβολή
Αν έχετε επανακαταβάλει φόρο εισροών λόγω απαίτησης απαλλαγής επισφαλούς
χρέους από τον προµηθευτή σας και στη συνέχεια πληρώνετε για τη συναλλαγή,
µπορείτε να επαναδιεκδικήσετε το φόρο εισροών, σε αναλογία της πληρωµής που
κάνετε, µε βάση τους συνηθισµένους κανόνες. Επαναδιεκδίκηση του φόρου εισροών
γίνεται καταχωρώντας τον στο τετράγωνο 2 της φορολογικής δήλωσης της περιόδου
κατά την οποία γίνεται η πληρωµή.
2.3 Επανακαταβολή µετά από µεταβίβαση δρώσας οικονοµικής µονάδας
Εάν έχετε αναλάβει επιχείρηση ως δρώσα οικονοµική µονάδα µε τη χρήση του
εντύπου ΦΠΑ 103, αναλαµβάνετε τις υποχρεώσεις του πωλητή σε σχέση µε το φόρο
εισροών του. Έτσι, θα πρέπει να επανακαταβάλετε στην Υπηρεσία ΦΠΑ το φόρο
που διεκδικήθηκε από τον πωλητή για συναλλαγές για τις οποίες απαιτήθηκε
απαλλαγή επισφαλών χρεών επειδή ο πωλητής δεν έχει πληρωθεί.
2.4 Εφαρµογή επανακαταβολής όταν έχουν αρχίσει διαδικασίες για τυπική
αφερεγγυότητα του πελάτη
Το αίτηµα για επανακαταβολή δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου η διαδικασίες
για τυπική αφερεγγυότητα του πελάτη έχουν αρχίσει. Αυτό δεν επηρεάζει την
υποχρέωση για έκδοση της ειδοποίησης για την διεκδίκηση επισφαλούς χρέους, ούτε
όταν ο αιτητής είναι αφερέγγυος ούτε όταν η ειδοποίηση είναι προς αφερέγγυα
επιχείρηση.
3

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Η σχετική νοµοθεσία βρίσκεται στο άρθρο 31 του περί ΦΠΑ Νόµου του 1990 και στην
Κ∆Π 217/91.
3.1

Πότε δικαιούστε να χρησιµοποιήσετε το παλιό σχέδιο

Αν έχετε πραγµατοποιήσει συναλλαγές µε τους πελάτες σας πριν την εφαρµογή του
περί ΦΠΑ Νόµου του 2000, µπορεί να δικαιούστε να απαιτήσετε απαλλαγή
επισφαλών χρεών νοουµένου ότι ο πελάτης σας έχει καταστεί τυπικά αφερέγγυος.
3.2

Τι είναι τυπική αφερεγγυότητα για τους σκοπούς αυτής της απαλλαγής
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Αν ο χρεώστης είναι φυσικό πρόσωπο, καθίσταται τυπικά αφερέγγυο όταν κηρυχθεί
σε πτώχευση ή όταν έχει εκδοθεί διάταγµα παραλαβής της περιουσίας του και γίνεται
αποδεκτή πρόταση συµβιβασµού ή σχέδιο διευθέτησης.
Αν ο χρεώστης είναι εταιρεία, καθίσταται τυπικά αφερέγγυα όταν •

έχει εκδοθεί διάταγµα εκκαθάρισης της ή έχει ληφθεί ψήφισµα για εκούσια
εκκαθάρισή της, και είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της, ή

•

έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας της και σε περίπτωση
εκκαθάρισης τα περιουσιακά της στοιχεία δεν θα επαρκούσαν για οποιαδήποτε
διανοµή στους συνηθισµένους µη ασφαλισµένους πιστωτές.

3.3 Πότε δικαιούται κάποιος να απαιτήσει απαλλαγή επισφαλών χρεών
3.3.1 Ουσιαστικές προϋποθέσεις
(α)

Ο πιστωτής που διεκδικεί την απαλλαγή πρέπει να είναι εκείνος που πράγµατι
παρέδωσε τα αγαθά ή παρέσχε τις υπηρεσίες. Οι πράκτορες επιχειρηµατικών
απαιτήσεων τρίτων ή άλλοι που εισπράττουν απαιτήσεις τρίτων δεν µπορούν
να διεκδικήσουν απαλλαγή των επισφαλών χρεών.

(β) Ο πιστωτής να έχει πραγµατοποιήσει τη φορολογητέα πράξη έναντι χρηµατικής
αντιπαροχής
(γ) Ο πιστωτής να έχει ήδη αποδώσει και καταβάλει το ΦΠΑ που αναλογεί στο
επισφαλές χρέος
(δ)

Ο χρεώστης να έχει καταστεί αναξιόχρεος είτε στην Κύπρο είτε σε άλλη χώρα.
Για σκοπούς της απαλλαγής:
i.

ένα φυσικό πρόσωπο καθίσταται αναξιόχρεο αν έχει κηρυχθεί σε
πτώχευση, ή αν έχει εκδοθεί διάταγµα παραλαβής της περιουσίας του και
έγινε αποδεκτή πρόταση συµβιβασµού ή σχέδιο διευθέτησης,

ii.

µια εταιρεία καθίσταται αναξιόχρεη αν:
έχει εκδοθεί διάταγµα εκκαθάρισής της ή έχει ληφθεί ψήφισµα για
εκούσια εκκαθάρισή της, και είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της, ή
έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας της και σε
περίπτωση εκκαθάρισης τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα επαρκούν για
οποιαδήποτε διανοµή στους συνηθισµένους µη ασφαλισµένους
πιστωτές.

(ε)

Ο πιστωτής µπορεί να διεκδικήσει απαλλαγή για το ΦΠΑ που επέβαλε στις
παραδόσεις ή παροχές που σχετίζονται µε τα επισφαλή χρέη. Αν έλαβε µερική
πληρωµή, η απαλλαγή µπορεί να καλύψει µόνο το ΦΠΑ που αναλογεί στο
ποσό που παραµένει απλήρωτο.
Αν χρωστά και αυτός ένα ποσό στον
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οφειλέτη, η απαλλαγή µπορεί να καλύψει το ΦΠΑ που αναλογεί στο επισφαλές
χρέος µείον το ποσό που χρωστά στον οφειλέτη.
(στ) Αν το επισφαλές χρέος αφορά παράδοση αγαθών, η κυριότητα πρέπει να έχει
µεταβιβαστεί στον αγοραστή. Καταρχήν ο πιστωτής δεν µπορεί να διεκδικήσει
απαλλαγή για αγαθά που έχει πωλήσει µε παρακράτηση της κυριότητας µέχρι
την αποπληρωµή του τιµήµατος.
Όµως η απαλλαγή θα µπορούσε να
παραχωρηθεί, αν ο πιστωτής αποστείλει δήλωση στο πρόσωπο που χειρίζεται
την αφερεγγυότητα του χρεώστη µε την οποία να απεµπολεί τα δικαιώµατά του
που απορρέουν από τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας.
3.3.2 Τυπικές προϋποθέσεις
(α) Ο πιστωτής πρέπει να κατέχει το σχετικό φορολογικό ή άλλο τιµολόγιο και
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κατέβαλε το ΦΠΑ
(β) το πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχό του τα περιουσιακά στοιχεία του χρεώστη
πρέπει να έχει εκδώσει πιστοποιητικό που να αναγράφει το συνολικό ποσό του
χρέους προς τον πιστωτή που διεκδικεί την απαλλαγή.
Αν ο χρεώστης είναι φυσικό πρόσωπο που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, το
πιστοποιητικό µπορεί να το εκδώσει ο διαχειριστής της πτώχευσης. Αν ο
χρεώστης είναι φυσικό πρόσωπο και µετά το διάταγµα παραλαβής της
περιουσίας του γίνεται αποδεκτή πρόταση συµβιβασµού ή σχέδιο διευθέτησης,
το πιστοποιητικό µπορεί να το εκδώσει ο επίσηµος παραλήπτης. Αν ο
χρεώστης είναι εταιρεία υπό εκκαθάριση, το πιστοποιητικό µπορεί να το
εκδώσει ο εκκαθαριστής.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το πιστοποιητικό
πρέπει να καθορίζει το ποσό του χρέους που έχει επαληθεύσει το υποκείµενο
στο φόρο πρόσωπο ως πιστωτής.
Αν ο χρεώστης είναι εταιρεία, για την περιουσία της οποίας έχει διοριστεί
παραλήπτης ή διαχειριστής, το πιστοποιητικό µπορεί να το εκδώσει ο
παραλήπτης ή διαχειριστής. Σε τέτοια περίπτωση το πιστοποιητικό πρέπει να
καθορίζει το συνολικό του χρέους προς τον πιστωτή και να βεβαιώνει ότι σε
περίπτωση εκκαθάρισης τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα επαρκούσαν για
οποιαδήποτε διανοµή στους συνηθισµένους µη ασφαλισµένους πιστωτές.
(γ)

Ο πιστωτής µπορεί να διεκδικήσει την απαλλαγή αναγράφοντας το ποσό στη
φορολογική του δήλωση.

18.2.2000

