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΄Ολους τους λειτουργούς,

Χρόνος παροχής των υπηρεσιών δικηγόρων
Αν ο πελάτης του δικηγόρου βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία (κατά την έννοια του άρθρου 10
του Ν.246/90), οι υπηρεσίες του δικηγόρου υπόκεινται στο θετικό συντελεστή του Φ.Π.Α.
Σύµφωνα µε τον Καν. 10 της Κ∆Π 205/91 το φορολογικό σηµείο στις υπηρεσίες δικηγόρων
δηµιουργείται κατά το ενωρίτερο από τρία χρονικά σηµεία, ήτοι όταν ο δικηγόρος:
• λαµβάνει την αµοιβή του, ή
• εκδίδει φορολογικό τιµολόγιο, ή
• παύει να ασκεί τη δικηγορία.
Λήψη της αµοιβής
Οι αµοιβές, που λαµβάνει κάποιος από τους πελάτες του για τις επαγγελµατικές υπηρεσίες
που τους παρέχει ως δικηγόρος, αποκαλούνται δικαιώµατα (fees). ΄Οταν το δικαστήριο
διατάσσει τον αντίδικο να καταβάλει την αµοιβή του δικηγόρου αυτή αποκαλείται έξοδα
(costs).
Ο βασικός κανόνας είναι ότι όποτε εισπράττει ο δικηγόρος δικαιώµατα ή έξοδα, οφείλει να
αποδώσει Φ.Π.Α. µε τη δήλωση της περιόδου στην οποία εµπίπτει το φορολογικό σηµείο
(δηλ. η είσπραξη).
Αµοιβή για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν την 1.7.92
Οι υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν πριν την εφαρµογή του Νόµου περί Φ.Π.Α., την 1ην
Ιουλίου 1992, παραµένουν εκτός του πεδίου εφαρµογής του φόρου, έστω και αν η αµοιβή
γι΄ αυτές τις υπηρεσίες εισπράττεται µετά από την ηµεροµηνία αυτή. Γενικά µια υπηρεσία
θεωρείται ότι ολοκληρώνεται όταν δεν αποµένει τίποτε άλλο εκτός από την τιµολόγησή της.
Στις δικαστηριακές υποθέσεις η υπηρεσία ολοκληρώνεται την ηµέρα που εκδίδεται η
δικαστική απόφαση.
΄Οταν µια συνεχής υπηρεσία (π.χ. παροχή νοµικών συµβουλών επί ετήσιας βάσης,
υπηρεσίες γραµµατέα εταιρείας κλπ) αφορούσε την περίοδο 1.1.92 µέχρι 31.12.92, τότε:
(α) οποιοδήποτε ποσό αµοιβής εισπράχτηκε πριν την 1/7/92 δεν υπόκειται στο
φόρο·
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(β) αν εισπράχτηκε κάποιο ποσό µετά την 1.7.92, θα πρέπει να επιµεριστεί η αµοιβή
µεταξύ των δύο εξαµήνων και στο Φ.Π.Α. θα υπαχθεί µόνο το ποσό:
• που αναλογεί στο δεύτερο εξάµηνο, και
• που πράγµατι εισπράχτηκε µετά την 1.7.92.
΄Οταν µια µεµονωµένη υπηρεσία (π.χ. αγωγή, προσφυγή, υπεράσπιση σε ποινική δίωξη,
συγκεκριµένη νοµική συµβουλή κλπ) άρχισε πριν την 1.7.92 και ολοκληρώθηκε µετά την
1.7.92, η αµοιβή που εισπράχτηκε πριν την ηµεροµηνία αυτή δεν υπόκειται στο Φ.Π.Α. Το
ποσό της αµοιβής που εισπράχτηκε µετά την 1.7.92 υπόκειται ολόκληρο στο Φ.Π.Α. Αν
αυτό οδηγεί σε άδικη επιβολή φορολογίας, ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Επαρχιακού
Γραφείου Φ.Π.Α. έχει εξουσία µε βάση το άρθρο 7 της Κ.∆.Π. 155/92 να αποδεχθεί κάποια
λογική µέθοδο επιµερισµού της αµοιβής (π.χ. ανάλογα µε τις εµφανίσεις σε µια
δικαστηριακή υπόθεση).
Αµοιβή για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν την εγγραφή του δικηγόρου
Οι υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν πριν την ηµεροµηνία εγγραφής του δικηγόρου στο
Μητρώο Φ.Π.Α. παραµένουν εκτός του πεδίου εφαρµογής του φόρου, έστω και αν η
αµοιβή γι΄ αυτές τις υπηρεσίες εισπράττεται µετά την εγγραφή του.
Οι αµοιβές που εισπράχτηκαν πριν την εγγραφή του δικηγόρου δεν υπόκεινται στο Φ.Π.Α.
ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
Τα ποσά των αµοιβών που εισπράττονται µετά την εγγραφή του δικηγόρου και αφορούν:
• είτε συνεχείς υπηρεσίες που εκτείνονται σε περίοδο µετά την εγγραφή του,
• είτε µεµονωµένες υπηρεσίες που ολοκληρώνονται σε κάποιο χρόνο µετά την εγγραφή
του,
υπόκεινται ολόκληρα στο Φ.Π.Α.
΄Εκδοση φορολογικού τιµολογίου
Ο Νόµος περί Φ.Π.Α. απαιτεί την έκδοση φορολογικού τιµολογίου µόνο στις περιπτώσεις
που η υπηρεσία παρέχεται σε άλλα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα. Το φορολογικό
τιµολόγιο πρέπει να εκδίδεται µέσα σε 30 ηµέρες από το φορολογικό σηµείο. Για τους
δικηγόρους αυτό σηµαίνει µέσα σε 30 ηµέρες από την είσπραξη της αµοιβής τους.
Συνεπώς, οι δικηγόροι έχουν την ευχέρεια να µην εκδίδουν φορολογικό τιµολόγιο πριν την
είσπραξη της αµοιβής τους. Αν δεν επιθυµούν να δηµιουργηθεί φορολογικό σηµείο,
µπορούν να στείλουν µια επιστολή µε την οποία να ζητούν από τον πελάτη τους να
καταβάλει την αµοιβή. Τέτοια επιστολή πρέπει να φέρει την ένδειξη "Αυτό
δεν είναι φορολογικό τιµολόγιο". Επίσης δεν πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία ενός
φορολογικού τιµολογίου και συγκεκριµένα δεν πρέπει να αναφέρει τον αριθµό εγγραφής
στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή να δείχνει διακεκριµένα το ποσό του φόρου.
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΄Οµως, αν ο δικηγόρος εκδώσει κανονικό φορολογικό τιµολόγιο πριν να εισπράξει την
αµοιβή του, οφείλει να αποδώσει Φ.Π.Α. µε τη δήλωση της περιόδου στην οποία εµπίπτει
το φορολογικό σηµείο (δηλ. η έκδοση του φορολογικού τιµολογίου).
΄Οταν πληρώνει τα έξοδα ο αντίδικος, ο δικηγόρος οφείλει:
• να εκδώσει απόδειξη είσπραξης προς τον αντίδικο διότι εκείνος πληρώνει τα χρήµατα,
και
• να εκδώσει φορολογικό τιµολόγιο προς το δικό του πελάτη διότι εκείνος λαµβάνει τις
υπηρεσίες του.
Σηµειώνεται ότι από την 1ην Ιουλίου 1997 οι δικηγόροι, όπως και οι άλλοι
φορολογούµενοι, οφείλουν να εκδίδουν τιµολόγια ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι ή οι
πελάτες τους είναι υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα ή όχι (βλ. Κ.∆.Π. 29/97).
Παύση της άσκησης δικηγορίας
΄Οταν κάποιος δικηγόρος παύει να ασκεί τη δικηγορία, πρέπει να υπολογίσει τις αµοιβές
που του οφείλουν οι πελάτες του και να αποδώσει Φ.Π.Α. επί του συνολικού ύψους µε το
συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο εκείνο.
Σε τέτοια περίπτωση έχει την ευχέρεια να εκδώσει αµέσως φορολογικά τιµολόγια στους
πελάτες του που είναι υποκείµενοι στο φόρο και να τους δώσει τη δυνατότητα να
διεκδικήσουν φόρο εισροών.
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