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΄Ολους τους λειτουργούς, 

Πίστωση φόρου εισροών 
 

Για να δικαιούται ένα υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο να διεκδικήσει πίστωση του φόρου 
που επιβλήθηκε σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών πρέπει να συντρέχουν 
ορισµένες προϋποθέσεις. 
 
Ουσιαστικές προϋποθέσεις 
 
(α)  Η χρήση των αγαθών ή υπηρεσιών πρέπει να αφορά τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες εκείνου που διεκδικεί την πίστωση (άρθρο 25(14)(α) του Ν.246/90). 
 
(β)  Πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των 
υπηρεσιών.  ΄Οταν εισπράττεται προκαταβολή ή προπληρωµή, η παράδοση/ 
παροχή θεωρείται ότι πραγµατοποιείται πριν την υλική παράδοση των αγαθών ή την 
εκτέλεση των υπηρεσιών.  ΄Οµως, προκαταβολές για αγαθά που δεν παραγγέλθηκαν ή για 
παραδόσεις/παροχές που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ δεν δηµιουργούν δικαίωµα προς 
πίστωση.  Ψεύτικα φορολογικά τιµολόγια για ανύπαρκτες παραδόσεις/παροχές δεν 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση και, εποµένως, δεν δηµιουργούν δικαίωµα προς 
πίστωση. 
 
(γ)  Η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να πραγµατοποιήθηκε 
προς εκείνον που διεκδικεί πίστωση του φόρου εισροών.  Για σκοπούς Φ.Π.Α. είναι 
αδιάφορο το ποιός πληρώνει το τιµολόγιο.  Σηµασία έχει σε µια πώληση το ποιος 
απέκτησε την κυριότητα, σε µια πώληση υπό όρους ή µια ενοικιαγορά το ποιος πρόκειται 
να αποκτήσει την κυριότητα και σε µια παροχή υπηρεσίας το ποιος πραγµατικά έλαβε την 
υπηρεσία. 
 
Στις πωλήσεις και ενοικιαγορές µηχανοκινήτων οχηµάτων ο τίτλος ιδιοκτησίας αποτελεί εκ 
πρώτης όψεως απόδειξη για το ποιος απέκτησε ή πρόκειται να αποκτήσει την κυριότητα 
και είναι αυτός που µπορεί, αν συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, να πιστωθεί τον 
φόρο εισροών.  Εξάλλου είναι αυτός που θα αποδώσει φόρο εκροών επί οποιασδήποτε 
µεταγενέστερης πώλησης του οχήµατος (νοουµένου ότι είναι υποκείµενος στο φόρο). 
 
Όµως, το τεκµήριο της κυριότητας που στοιχειοθετείται από τον τίτλο ιδιοκτησίας δεν είναι 
αµάχητο.  Αν από την εξέταση της υπόθεσης προκύπτει ότι η παράδοση έγινε προς ένα 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο (υ.φ.π.), έστω και αν ο τίτλος ιδιοκτησίας είναι σε άλλο 
όνοµα, το εν λόγω πρόσωπο µπορεί να διεκδικήσει την πίστωση του φόρου εισροών.  Τα 
κριτήρια σε τέτοιες περιπτώσεις: 
 
• Το τιµολόγιο να απευθύνεται προς το υ.φ.π.  
• Το τίµηµα να πληρώθηκε από το υ.φ.π. 
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• Το αγαθό να παρουσιάζεται ως στοιχείο πάγιου ενεργητικού στις οικονοµικές 
καταστάσεις του υ.φ.π. 

• Το αγαθό να χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της επιχείρησης του υ.φ.π.  
• Το υ.φ.π. να αποδίδει φόρο εκροών αν προσπορίζεται απευθείας έσοδα από την 

χρήση του αγαθού (π.χ. µίσθωση αυτοκινήτων Ζ). 
 
Εφόσον το υ.φ.π. διεκδίκησε πίστωση του φόρου εισροών και θεωρούσε το αγαθό δικό 
του, αναµένεται ότι αν διαθέσει το αγαθό θα αποδώσει και φόρο εκροών. 
 
Αν κατά την επίσκεψη ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν αποδόθηκε φόρος εκροών επί 
µεταγενέστερης διάθεσης τέτοιου αγαθού, ο αρµόδιος λειτουργός θα βεβαιώνει τον 
οφειλόµενο φόρο αναπροσαρµόζοντας το φόρο εισροών. 
 
 
(δ)  Η παράδοση/παροχή πρέπει να υπόκειται στο θετικό συντελεστή.  Αυτό σηµαίναι ότι 
πρέπει να πραγµατοποιήθηκε από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, να εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής του Φ.Π.Α. και να µην εξαιρείται ούτε και να υπόκειται στο µηδενικό 
συντελεστή. 
 
Τυπική προϋπόθεση 
 
Εκείνος που διεκδικεί πίστωση του φόρου εισροών πρέπει να έχει στην κατοχή του το 
σχετικό φορολογικό τιµολόγιο. 
 
Η πάγια πολιτική της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που το φορολογικό τιµολόγιο έχει 
ελλείψεις ή λανθασµένα στοιχεία είναι να επιτρέπει τη διόρθωσή του.  Ο εκδότης του 
τιµολογίου πρέπει να µονογράψει τη διόρθωση τόσο στο πρωτότυπο που κρατεί ο 
πελάτης όσο και στο αντίγραφο που τηρεί ο ίδιος.  Αν η διόρθωση είναι αδύνατη, ο 
Προϊστάµενος του αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου έχει, µε βάση την επιφύλαξη του Καν. 3 
(2) της Κ.∆.Π. 208/91, διακριτική ευχέρεια να το αποδεχθεί όπως είναι. 
 
Συµπέρασµα 
 
Πριν να αποφασιστεί αν θα παραχωρηθεί ή όχι πίστωση του φόρου εισροών, πρέπει να 
εξεταστούν σε βάθος όλες οι προϋποθέσεις. 
 
Τονίζεται ότι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις είναι πιο σηµαντικές διότι αν ελλείπουν, δεν 
υπάρχει περιθώριο να ληφθούν διορθωτικές ενέργειες. 
 
Η εγκύκλιος Ε.Ε.47 αντικαθίσταται µε την παρούσα. 
 
 
 (Μ. Μιλτιάδου) 
 για ΄Εφορο Φ.Π.Α. 
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        :   Γενικό Ελεγκτή 
        :   Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών 
        :   Κ.Ε.Β.Ε 
            Τ.Θ. 1455 
            1509 Λευκωσία 


