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΄Ολους τους λειτουργούς,

Απαλλαγή επισφαλών χρεών
Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 246/90 και την Κ.∆.Π. 217/91 µπορεί, κάτω από
ορισµένες προϋποθέσεις, να επιστραφεί σε κάποιο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ο
Φ.Π.Α. που κατέβαλε επί επισφαλών χρεών.
Ουσιαστικές προϋποθέσεις
(α)

Ο πιστωτής που διεκδικεί την απαλλαγή πρέπει να είναι εκείνος που πράγµατι
παρέδωσε τα αγαθά ή παράσχε 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 Φ.Π.Α. που αναλογεί στο
επισφαλές χρέος.

(δ) Ο χρεώστης να έχει καταστεί αναξιόχρεος είτε στην Κύπρο είτε σε άλλη χώρα. Για
τους 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 της στοιχεία δεν θα επαρκούσαν για οποιαδήποτε
διανοµή στους συνηθισµένους µη ασφαλισµένους πιστωτές.
(ε)

Ο πιστωτής µπορεί να διεκδικήσει απαλλαγή για το Φ.Π.Α. που επέβαλε στις
παραδόσεις ή παροχές που σχετίζονται µε τα επισφαλή χρέη. Αν έλαβε µερική
πληρωµή, η απαλλαγή µπορεί να καλύψει µόνο το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό
που παραµένει απλήρωτο. Αν χρωστά και αυτός ένα ποσό στον οφειλέτη, η
απαλλαγή µπορεί να καλύψει το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο επισφαλές χρέος µείον το
ποσό που χρωστά στον οφειλέτη.
…/2

-2(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 κυριότητος µέχρι την
αποπληρωµή του τιµήµατος. ΄Οµως, 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.
Τυπικές προϋποθέσεις
(α) Ο πιστωτής πρέπει να κατέχει το σχετικό φορολογικό ή άλλο τιµολόγιο και στοιχεία
που να αποδεικνύουν ότι κατέβαλε το Φ.Π.Α.
(β) Το πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχο 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 ποσό 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 του Φ.Π.Α.
στο τετράγωνο 6 και σηµειώνοντας ν στο τετράγωνο 13 της φορολογικής του δήλωσης
της περιόδου µέσα στην οποία έλαβε το πιστοποιητικό. Η Υπηρεσία δεν επιστρέφει το
Φ.Π.Α. αµέσως, αλλά επιτρέπει το συµψηφισµό του µε το φόρο εκροών.
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