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Σημαντική Νομολογία του ΣτΕ για το Τέλος Χαρτοσήμου σε Έντοκα 
Δάνεια 

 

Με τις πρόσφατες αποφάσεις του υπ’ αρ. 2163-4/2020 και 2323-5/2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας 
έκρινε ότι η χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο υποκείμενο 
σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση), απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο 
Δικαστήριο απεφάνθη ότι η χορήγηση δανείου (από πρόσωπο υπαγόμενο στον ΦΠΑ) με τόκο, ήτοι 
έναντι ανταλλάγματος, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία, και ως εκ τούτου, εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, αν και συνιστά απαλλασσόμενη (του ΦΠΑ) δραστηριότητα. Συνεπώς, η 
διάταξη του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, που επέβαλε χαρτόσημο στα δάνεια αυτά, έχει καταργηθεί 
ήδη από την 1.1.1987, όταν δηλαδή ξεκίνησε να ισχύει ο νόμος περί ΦΠΑ. 

Πρέπει να τονιστεί, ότι η απαλλαγή παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: Το δάνειο πρέπει (α) να 
παρέχεται από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση) και β) να είναι έντοκο, ήτοι να 
υφίσταται αντάλλαγμα για την παροχή του. Η απαλλαγή ισχύει ακόμα και αν το δάνειο παρέχεται 
ευκαιριακά, δηλαδή και εάν ακόμα, η χορήγηση πιστώσεων δεν αποτελεί την κύρια οικονομική 
δραστηριότητα του δανειστή. 

Προς το παρόν, η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει λάβει επισήμως θέση επί του θέματος με την έκδοση 
σχετικής εγκυκλίου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ανωτέρω νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου 
αναμένεται να αλλάξει άρδην την πρακτική των φορολογουμένων και της φορολογικής διοίκησης και 
μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τελών 
χαρτοσήμου από πλήθος επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις που έχουν καταβάλει τέλη χαρτοσήμου επί δανείων, τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις απαλλαγής τους με βάση τα ανωτέρω, δύνανται να ζητήσουν εγγράφως από την 
Φορολογική Διοίκηση την επιστροφή των τελών αυτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, εντός των 
νομίμων προθεσμιών παραγραφής και ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Τονίζουμε, ότι ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ορίζει ότι η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος 
καταβλήθηκε αχρεωστήτως παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της 
Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι εντός πέντε ετών από τη λήξη 
του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης. 

 

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις περιπτώσεις των δανειακών σας σχέσεων 
που μπορεί να εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή και να σας υποστηρίξει  σε όλη τη διαδικασία για 
την επιστροφή των σχετικών τελών χαρτοσήμου. 
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Significant Case-Law by the Conseil d’ Etat Regarding the Stamp on Duty 
on Interest-Bearing Loans 

 

The Conseil d’ Etat has recently issued two ground-breaking decisions Nr. 2163-4/2020 and 2323-
5/2020, ruling that the granting, even ocassionally, of a bearing-interest loan by a person subject to 
VAT (i.e. a company), is exempted from stamp duty. Specifically, the Court decided that such 
transaction constitutes provision of services against a consideration (i.e. the interest of the loan), thus 
it lies within the scope of VAT, even if this is an activity exempted from VAT. Therefore, the provisions 
of the Stamp Duty Code imposing stamp duty on the said loans has been abolished since 1.1.1987, 
i.e. when the VAT legislation came into force.  

It should be emphasized that the exemption applies under the following conditions: The loan is (a) 
granted by a person subject to VAT (i.e. a company) and (b) it is agreed with interest, constituting the 
consideration for its granting. The exemption applies even if the loan is occasional i.e. when the 
provision of credit is not the main business activity of the grantor. 

To date the Tax Administration has not taken any official position regarding the matter, by issuing a 
relevant circular. In any case though, the above court decisions are expected to change dramatically 
the practice followed so far by the taxpayers and the tax authorities with the submission by several 
companies of stamp duty refund applications on the basis of undue payment. 

Specifically, companies having paid stamp duty on loans meeting the above-mentioned criteria may 
file refund applications within the legal deadline and as per the applicable procedure. 

We also point out that the Tax Procedure Code sets that a claim for tax refund on the basis of undue 
payment is subject to the statute of limitation applicable for the right of the Tax Administration to issue 
a tax assessment act, i.e. within five years from the end of the year within which the deadline for the 
filing of the relevant tax return expires. 

 

Our firm may support you on the identification of any loan cases of your company that may fall under 
the above exemption and assist you with the procedure for the refund of the relevant stamp duty. 
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