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΄Ολους τους λειτουργούς,

Παράδοση αγαθών: κυριότητα και κατοχή
Γενικά
Το Μέρος ΙΙΙ του περί Πωλήσεως Αγαθών Νόµου (Ν.10(Ι)/94) ρυθµίζει το θέµα της
µεταβίβασης της κυριότητας. Ορισµένοι από τους βασικούς κανόνες είναι και οι εξής:
• Σε µια σύµβαση πώλησης η κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά
το χρόνο που είναι η πρόθεση των συµβαλλοµένων να µεταβιβαστεί.
• Η πρόθεση των συµβαλλοµένων µπορεί να εξακριβωθεί από τους όρους της σύµβασης,
τη συµπεριφορά των συµβαλλοµένων και τις συγκεκριµένες περιστάσεις.
• Σε µια σύµβαση χωρίς όρους για την πώληση αγαθών σε παραδόσιµη κατάσταση, η
κυριότητα µεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης,
ανεξάρτητα από το αν η πληρωµή ή η φυσική παράδοση, ή και οι δυο, θα
πραγµατοποιηθούν σε µεταγενέστερο χρόνο.
΄Αµεση µεταβίβαση της κυριότητας
Σύµφωνα µε το άρθρο 6(3)(α)(i) του Ν.246/90 η µεταβίβαση της πλήρους κυριότητας των
αγαθών αποτελεί παράδοση αγαθών. Συνήθως αυτό σηµαίνει τη µεταβίβαση τόσο της
κυριότητας όσο και της κατοχής των αγαθών.
Στις εξής πράξεις η κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζεται αµέσως:
• πώληση (τοις µετρητοίς ή επί πιστώσει)
• αντιπραγµατισµός (ανταλλαγή αγαθών)
• µεταβίβαση χωρίς χρέωση (π.χ. δώρα).
Μελλοντική µεταβίβαση της κυριότητας
Σύµφωνα µε το άρθρο 6(3)(α)(ii) του Ν.246/90 η µεταβίβαση της κατοχής των αγαθών στις
περιπτώσεις που έχει συµφωνηθεί και µεταγενέστερη µεταβίβαση της κυριότητάς τους
αποτελεί παράδοση αγαθών.
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Στις εξής πράξεις η κατοχή των αγαθών µεταβιβάζεται αµέσως και ακολουθεί σε
µελλοντική ηµεροµηνία η µεταβίβαση της κυριότητας:
• Πώληση υπό όρους. Η πληρωµή γίνεται µε δόσεις και η κυριότητα µεταβιβάζεται όταν
αποπληρωθεί το τίµηµα ή όταν εκπληρωθεί κάποιος άλλος όρος.
• Πώληση µε παρακράτηση της κυριότητας µέχρι την πλήρη αποπληρωµή του τιµήµατος.
Στις χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου είναι γνωστή ως πώληση υπό τον όρο Romalpa
(από το όνοµα της εναγόµενης εταιρείας στη σχετική υπόθεση). Η διαφορά της από την
πιο πάνω πώληση υπό όρους είναι ότι σ΄ εκείνη η πληρωµή γίνεται µε καθορισµένες
δόσεις, ενώ στην πώληση Romalpa οι όροι πληρωµής µπορούν να διαφοροποιούνται.
• Ενοικιαγορά. Είναι σύµβαση µίσθωσης των αγαθών έναντι περιοδικών πληρωµών,
όπου ο µισθωτής αποκτά και δικαίωµα αγοράς των αγαθών.
• Σύµβαση δυνάµει της οποίας αποστέλλονται τα αγαθά «υπό έγκριση», «επί πωλήσει ή
επιστροφή», «on consignment» ή µε άλλους παρόµοιους όρους.
Η κυριότητα
παραµένει στον προµηθευτή µέχρι να αποδεχθεί τα αγαθά ο πελάτης. Αποδοχή
σηµαίνει ότι ο πελάτης πληρώνει στον προµηθευτή την αξία των αγαθών ή εκδηλώνει
µε άλλο τρόπο την πρόθεσή του να τα κρατήσει. Αν δεν εκδηλώσει µε οποιοδήποτε
τρόπο την έγκριση ή αποδοχή του, η κυριότητα µεταβιβάζεται κατά το χρόνο που έχει
οριστεί στη σύµβαση ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος χρόνος, µε την παρέλευση εύλογου
χρόνου.
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος µεταβίβασης της κυριότητας δεν συµπίπτει πάντοτε µε το χρόνο γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης.
Στις συµβάσεις υπό έγκριση, επί πωλήσει ή επιστροφή, ή µε παρόµοιους όρους, το βασικό
φορολογικό σηµείο δηµιουργείται κατά το χρόνο της αποδοχής και το αργότερο µέσα σε
δώδεκα µήνες από τη µετακίνηση των αγαθών.
Σ΄ όλες τις άλλες παραδόσεις, το βασικό φορολογικό σηµείο δηµιουργείται κατά τη
µετακίνηση των αγαθών, εκτός αν δεν πρόκειται να µετακινηθούν, οπόταν δηµιουργείται
κατά το χρόνο που τίθενται τα αγαθά στη διάθεση του αγοραστή.
Τονίζεται πως όταν δηµιουργηθεί φορολογικό σηµείο (βασικό ή πραγµατικό), πρέπει ν΄
αποδοθεί αµέσως ολόκληρος ο φόρος. Ο φόρος εκροών επί παράδοσης αγαθών δεν
αποδίδεται τµηµατικά κάθε φορά που καθίσταται οφειλόµενη µια δόση.
Επιστρεφόµενα αγαθά
Αν σε µεταγενέστερο στάδιο τα πωληθέντα αγαθά επιστρέφονται στον προµηθευτή, η
φορολογική µεταχείριση της πράξης της επιστροφής των αγαθών εξαρτάται από το κατά
πόσο έχει µεταβιβαστεί η κυριότητα. Γι΄ αυτό διακρίνονται οι εξής τέσσερις περιπτώσεις:
(i) Τα αγαθά επιστρέφονται διότι δεν ανταποκρίνονται προς την περιγραφή τους στη
σύµβαση πώλησης. Μια συναλλαγή µπορεί να ακυρωθεί αν τα αγαθά επιστρέφονται
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συνθήκες η µεταβίβαση της κυριότητας ακυρώνεται και ούτε η αρχική πώληση των
ελαττωµατικών ή ακατάλληλων αγαθών, ούτε και η επιστροφή τους, αποτελούν
παράδοση αγαθών κατά την έννοια της νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α. Αν τα αγαθά
αντικαθίστανται χωρίς διαφοροποίηση της χρέωσης, αυστηρά µιλώντας υπάρχει νέα
παράδοση των αγαθών. ΄Οµως η Υπηρεσία δεν επιµένει στην έκδοση νέου
τιµολογίου και αποδέχεται τη κοινή πρακτική να αποδίδεται ο φόρος εκροών µε το
αρχικό τιµολόγιο (Βλ. και παράγραφο 53 του Γενικού Οδηγού). Αν τα ελαττωµατικά ή
ακατάλληλα αγαθά επιδιορθώνονται ή βελτιώνονται για τον πελάτη και η εργασία
εκτελείται προς εκπλήρωση των όρων της αρχικής σύµβασης, η εργασία θεωρείται ως
µέρος της αρχικής παράδοσης και, συνεπώς, υπάρχει µόνο µια παράδοση.
(ii) Τα αγαθά επιστρέφονται ύστερα από τη µεταβίβαση της κυριότητας. Αν τα αγαθά
επιστρέφονται χωρίς να ακυρώνεται η µεταβίβαση της κυριότητας, υπάρχει νέα
µεταβίβαση της κυριότητας από τον αρχικό αγοραστή στον αρχικό πωλητή. H
επιστροφή των αγαθών κάτω από αυτές τις συνθήκες συνιστά παράδοση των αγαθών
(γνωστή ως supply back) και ο επιστρέφων τα αγαθά, αν είναι υποκείµενος στο φόρο,
οφείλει να εκδώσει φορολογικό τιµολόγιο προς τον προµηθευτή και να αποδώσει το
φόρο εκροών που αναλογεί στην παράδοση.
(iii) Τα αγαθά είχαν παραδοθεί δυνάµει συµφωνίας ενοικιαγοράς ή πώλησης υπό όρους,
περιλαµβανοµένης και της πώλησης µε παρακράτηση της κυριότητας µέχρι την
αποπληρωµή του τιµήµατος, και επιστρέφονται χωρίς να έχει προηγουµένως
µεταβιβαστεί η κυριότητα. ΄Οταν µια τέτοια σύµβαση τερµατίζεται πρόωρα, η
ανάκτηση της κατοχής των αγαθών δεν συνιστά παράδοση, εφόσον δεν είχε
µεταβιβαστεί η κυριότητα. Ούτε και παροχή υπηρεσίας θεωρείται, εφόσον δεν υπάρχει
αντιπαροχή. Απλώς τα αγαθά επιστρέφονται στο νόµιµο ιδιοκτήτη τους. Συνεπώς ο
επιστρέφων τα αγαθά δεν πρέπει να εκδώσει φορολογικό τιµολόγιο προς τον
προµηθευτή του και να αποδώσει φόρο εκροών.
Από την άλλη µεριά, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, ο προµηθευτής έχει τη
δυνατότητα να εκδώσει πιστωτική σηµείωση µε την οποία να µειώνει την αξία και το
φόρο της αρχικής παράδοσης. Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται στην ερµηνευτική
εγκύκλιο 36.
(iv) Τα αγαθά είχαν αποσταλεί υπό έγκριση, επί πωλήσει ή επιστροφή, ή µε παρόµοιο
όρο, και επιστρέφονται πριν να µεταβιβαστεί η κυριότητα διότι ο πελάτης δεν επιθυµεί
να τα αποδεχθεί. Και σ΄ αυτήν την περίπτωση η επιστροφή των αγαθών δεν συνιστά
φορολογητέα πράξη διότι τα αγαθά επιστρέφονται στο νόµιµο ιδιοκτήτη τους.
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