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Έκπτωση φόρου εισροών που σχετίζεται µε έξοδα που επιβαρύνονται εταιρείες 

που προβαίνουν στην έκδοση µετοχών για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
 

Η έκδοση µετοχών από εταιρείες θεωρείτο µέχρι σήµερα ότι συνιστούσε άσκηση οικονοµικής 
δραστηριότητας, που εξαιρείται από το ΦΠΑ µε βάση τον Πίνακα Β του Έβδοµου 
Παραρτήµατος του Ν. 95(Ι) του 2000 (για την περίοδο 1.2.2002 και µετά) και την 
παράγραφο (ιι) (ε) του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Ν.246/90 (για την περίοδο 1.7.1992 µέχρι 
31.1.2002).  
 
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω και τηρουµένων των κανόνων που αφορούν το δικαίωµα 
έκπτωσης του φόρο εισροών, ο ΦΠΑ µε τον οποίο επιβαρύνονταν εταιρείες για την έκδοση 
µετοχών δεν µπορούσε να διεκδικηθεί ως φόρος εισροών για επιστροφή ή και συµψηφισµό 
αφού αποδιδόταν στην πραγµατοποίηση εξαιρούµενων συναλλαγών. 
 
Απόφαση ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) στην Υπόθεση C- 
465/03 
 
Σε προδικαστική απόφαση του το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) στην 
Υπόθεση C- 465/03, που υπέβαλε το ∆ικαστήριο της Αυστρίας (Unadhangiger Finannzsenat, 
Aubenstelle Linz) στα πλαίσια της δίκης Kretztechnik AG κατά Finanzamt Linz,  αποφάνθηκε 
ότι η έκδοση µετοχών αποτελεί συναλλαγή εκτός πεδίου εφαρµογής του ΦΠΑ 
ανεξάρτητα αν η έκδοση γίνεται από εταιρεία στα πλαίσια εισαγωγής της σε 
Χρηµατιστήριο ή από µη εισηγµένη σε Χρηµατιστήριο εταιρεία, και έκρινε ότι 
τέτοια έξοδα που γίνονται µε σκοπό την αύξηση κεφαλαίου προς όφελος των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων επιχείρησης (δηλαδή για δραστηριότητες εντός 
πεδίου εφαρµογής του ΦΠΑ), αποτελούν µέρος των κοινών εξόδων (overheads) 
και ως τέτοια συνιστούν στοιχεία στην διαµόρφωση της τιµής των αγαθών που 
εµπορεύονται οι εταιρείες.  

 
Εποµένως ερµηνεύοντας τα άρθρα 17(1) και (2) της Έκτης Κοινοτικής Οδηγίας (δικαίωµα 
έκπτωσης του φόρου εισροών) το ∆ΕΚ αποφάσισε ότι ο ΦΠΑ επί των εξόδων που αφορούν 
την έκδοση µετοχών (π.χ. διαφήµιση, έκδοση ενηµερωτικού δελτίου, αµοιβές δικηγόρων και 
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λογιστών) αποτελεί φόρο εισροών για τον οποίο παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, δηλαδή οι 
εταιρείες µπορούν να συµψηφίσουν το φόρο αυτό µε το φόρο που εισπράττουν, στην 
έκταση που αποδίδεται σε φορολογητέες συναλλαγές 
 
Εφαρµογή της απόφασης  
 
Σύµφωνα µε το Κοινοτικό κεκτηµένο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποχρεούται να εφαρµόσει την 
απόφαση του ∆ΕΚ από 1 Μαΐου, 2004 ηµεροµηνία ένταξης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποµένως από την ηµεροµηνία αυτή, οι εγγεγραµµένες στο 
Μητρώο ΦΠΑ εταιρείες, όταν προβαίνουν σε έκδοση µετοχών, θα δικαιούνται να εκπίπτουν 
ως φόρο εισροών, το ΦΠΑ τον οποίο καταβάλλουν για υπηρεσίες και άλλα έξοδα, στην 
έκταση που πραγµατοποιούν φορολογητέες συναλλαγές µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 
19(1) και 21 του Ν. 95(Ι)/2000 όπως έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα. 

 
 
 
 
 
 
 (∆. Σπαθάρης) 
 για Έφορο Φ.Π.Α.  
 
 
Κοιν. :  Γενικό Ελεγκτή 
 

:  Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών 
 
:  Αρχιτελωνείο 
 
:  Κ.Ε.Β.Ε. 
   Τ.Θ. 21455 
   1509 Λευκωσία 
 
:  Ο.Ε.Β.  
   Τ.Θ. 21657 
   1355 Λευκωσία 
 
:  Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
   Τ.Θ. 24935 
   1355 Λευκωσία 
 
:  Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής 
   Τ.Θ. 25584 
   1310 Λευκωσία  
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:  Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου 
   Τ.Θ. 26540 
   1640 Λευκωσία 
 
:  Σύνδεσµο Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου 
   Τ.Θ.  53684 
   3317 Λεµεσός 

 


