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Επιστροφή ΦΠΑ σε οριστικά διαγραφείσες απαιτήσεις στο πλαίσιο 
διαδικασίας εξυγίανσης 

 

Με την πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) Αθηνών 2507/6.9.2019, αλλά 
και τις προηγούμενες αποφάσεις 805/2019 και 806/2019, φαίνεται ότι παγιώνεται η θέση της 
Διοίκησης και γίνονται τελικά δεκτά τα αιτήματα επιστροφής του ΦΠΑ, που εμπεριέχεται σε 
διαγραφέντα ποσά απαιτήσεων  πελατών, στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσής τους. 
Θυμίζουμε, ότι οι εν λόγω αποφάσεις της ΔΕΔ βασίζονται στην απόφαση-σταθμό του ΣτΕ 355/2019. 

Συναφής με το θέμα είναι η διάταξη του ΦΠΑ (παρ. 5α άρθρου 19 Ν 2859/2000) η οποία προβλέπει 
ότι σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, μειώνεται η φορολογητέα αξία, 
εφόσον μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση 
κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση βάσει των 
άρθρων 46 και 46α του Ν.1892/1990. 

Ωστόσο, επειδή η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται μόνο στην συγκεκριμένη προπτωχευτική διαδικασία 
της ειδικής εκκαθάρισης (η οποία έχει ήδη καταργηθεί) και όχι και στις ισχύουσες προπτωχευτικές 
διαδικασίες, τα αιτήματα προς επιστροφή του ΦΠΑ έως τώρα απορρίπτονταν. 

Πλέον, εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις απαιτήσεων, των οποίων η μη είσπραξη είναι οριστική στο 
πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας 
(όπως πτώχευση και μη ικανοποίηση των δανειστών, εξυγίανση, θέση σε ειδική διαχείριση κλπ.) 
μπορεί να διεκδικηθεί προς επιστροφή ο ΦΠΑ, που εμπεριέχεται στις απαιτήσεις αυτές και ο οποίος 
είχε αποδοθεί στο Δημόσιο. 

Δεδομένου όμως, ότι δεν έχει τροποποιηθεί η ανωτέρω διάταξη, ούτε προβλέπεται κάποια ειδικότερη 
διαδικασία για την ικανοποίηση ανάλογων αιτημάτων επιστροφής, θα πρέπει να ακολουθηθεί η 
διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής με την κατάλληλη φορολογική τεκμηρίωση και υποστήριξη, 
ώστε η σχετική υπόθεση να εξεταστεί και να κριθεί από την ΔΕΔ (ή και περαιτέρω από τα Φορολογικά 
Δικαστήρια). 

Το Φορολογικό Τμήμα της εταιρείας μας μπορεί να σας υποστηρίξει αποτελεσματικά για την 
διεκδίκηση των προς επιστροφή ποσών ΦΠΑ, αναλαμβάνοντας όλη την σχετική διαδικασία. 
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VAT refund on non-collectible claims in the frame of the rehabilitation 
procedure 

 

By the recent decision no 2507/6.9.2019 of the Dispute Settlement Directorate, as well as the previous 
ones 805/2019 and 806/2019, it appears that the VAT recovery on bad debts is possible, in the frame 
of the pre-bankruptcy rehabilitation proceedings. The said decisions are based on the Pilot Judgement 
of the Supreme Administrative Court 355/2019. 

According to the related VAT provision (par.5, art.19, L.2859/2000), in case of partial or total non-
payment of the consideration, the tax (VAT)  base amount is reduced, if after the realization of the 
taxable transactions, it is found that the claim has become permanently uncollectible, due to the 
special liquidation procedure of articles 46 and 46a of L. 1892/1990. 

However, given that the above provision refers only to the specific liquidation procedure (which has 
actually been abolished) and not to the pre-bankruptcy rehabilitation proceedings, which are currently 
in force, the VAT refund claims were rejected by the tax authorities. 

Based on the rational of Supreme Administrative Court Decision 355/2019, it appears that in case of 
claims, which are definitely non collectible by application of insolvency legal procedures, such as 
bankruptcy and non-reimbursement of creditors, remediation etc., the VAT of such claims, which has 
been paid to the State, may be refunded. 

However, given that the above VAT law provision has not been amended up to date, nor any special 
refund procedure has been established for the recovery of the VAT, the filling an administrative 
recourse is required, in order for the case to be examined by the Dispute Settlement Directorate. 

Please note that our company’s Tax Department may effectively assist you with the subject matter, 
by undertaking the carrying out of the whole process. 

 

 

www.asnetwork.gr 

http://www.asnetwork.gr/

