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                           ΑΓΑ: 457ΦΗ-45Τ  

Σασ. Γ/νζη            : ίνα 2-4             
Σασ. Κώδικαρ       : 106 72 ΑΘΗΝΑ                                 
Πληποθοπίερ       : Ανηώνιορ Α. ανιδάρ 
                                Σαηιάνα  θελινιώηη 
                                 
Σηλέθωνο            : 210- 3645378 – 210 3645832                                           
Σηλεομοιόηςπορ : 210- 3645413 
Ηλεκηπ. Σασςδπ.  : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr                             

 
 
ΘΔΜΑ: Τπαγωγή ζηο ΦΠΑ ηηρ παπάδοζηρ νεπού και ηων ςπηπεζιών  

                         αποσέηεςζηρ από ηοςρ Ο.Σ.Α. ή ζςνδέζμοςρ αςηών, ηο Γημόζιο  
                         και ηα Ν.Π.Γ.Γ. – άπθπο 18, παπ. 3β΄ Ν.4002/2011.      

              
ρεηηθά κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β΄ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4002/   

22.8.2011 (ΦΔΚ 180 Α΄) «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ – 
Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα αξκνδηόηεηαο 
Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζ-
θάιηζεο» παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηό-
κνξθε εθαξκνγή ηεο: 

 
Ι.  Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ 

 
1. Με ηε δηάηαμε απηή αληηθαηαζηάζεθε ε δηάηαμε ηεο πεξηπηώζεσο γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 – ΦΔΚ 248 Α΄), ζύκθσλα 
κε ηελ νπνία από 22.08.2011 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο) θαηαξγείηαη ε απαιιαγή από ηνλ ΦΠΑ ζηελ παξνρή λεξνύ κε 
εκθηαισκέλνπ θαη ζηηο ππεξεζίεο απνρέηεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ απεπζείαο από 
ηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζπλδέζκνπο απηώλ, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                              
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1. 14η Γ/ΝΗ ΦΠΑ 
          ΣΜΗΜΑΣΑ  Α΄ & Β΄ 

2. 15η Γ/ΝΗ Κ.Β.. 
          ΣΜΗΜΑΣΑ  Α΄ & Β΄ 
 
II. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ 
ΔΟΓΩΝ 

     Γ/ΝΗ ΔΠΙΥ/ΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
     ΣΜΗΜΑ Γ΄ 
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δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη απεπζείαο από ην Γεκόζην θαη άιια Ν.Π.Γ.Γ.. 
     

Η απαιιαγή εμαθνινπζεί λα ηζρύεη γηα ηηο αληαπνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ 
επηβάιινπλ νη Οξγαληζκνί Δγγείσλ Βειηηώζεσλ – Ο.Δ.Β. – (Δηδηθνί Οξγαληζκνί, ΓΟΔΒ, 
ΣΟΔΒ) ζηα κέιε ηνπο γηα ηελ παξνρή αξδεπηηθνύ ύδαηνο θαη ηηο ινηπέο παξνρέο πνπ 
ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο πξάμεηο απηέο. Η αλσηέξσ απαιιαγή εθαξκόδεηαη θαη γηα ηελ 
παξάδνζε αξδεπηηθνύ ύδαηνο από Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

           
2. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 

3 θαη 4 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, όπσο ηζρύεη, νη Ο.Σ.Α., νη ζύλδεζκνη απηώλ, ην Γεκόζην θαη ηα 
άιια Ν.Π.Γ.Γ.  γηα ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο απηή ππάγνληαη ζην θόξν θαη νθείινπλ λα 
ρξεώλνπλ ΦΠΑ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εθδίδνπλ από 22.08.2011, αλεμάξηεηα από 
ηελ πεξίνδν θαηαλάισζεο πνπ αθνξνύλ. εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, ν ΦΠΑ γίλεηαη 
απαηηεηόο θαηά ην ρξόλν έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ πνπ επέρεη ζέζε 
ηηκνινγίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ.   

             
 3. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, ε παξάδνζε λεξνύ από ηα αλσηέξσ πξόζσπα 
ππάγεηαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ  13%, ελώ νη ινηπέο ρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ ύδξεπζε, όπσο ηα ηέιε ζύλδεζεο, ηα ηέιε ζπληήξεζεο πδξνκέηξνπ θ.ιπ., θαζώο 
θαη νη ππεξεζίεο απνρέηεπζεο θαη νη ινηπέο ζρεηηθέο κε ηελ απνρέηεπζε ρξεώζεηο 
ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ 23%.         
         

4. Σα αλσηέξσ πξόζσπα, πνπ ζύκθσλα κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο 
εληάζζνληαη γηα ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζην θαλνληθό θαζεζηώο ΦΠΑ, ππν-
ρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 36 δειώζεηο (έλαξμεο, 
κεηαβνιήο θ.ιπ.), όπσο αλαιύνληαη θαησηέξσ.      
 Δπίζεο, έρνπλ όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θόξν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 38 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, όπσο, λα ππνβάιινπλ πεξηνδηθέο θαη 
εθθαζαξηζηηθέο δειώζεηο ΦΠΑ. 

         
5. Καηά ηελ έληαμε ησλ πξνζώπσλ απηώλ ζην θαλνληθό θαζεζηώο (22.8.2011) 

παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θόξνπ ησλ εηζξνώλ ηνπο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ πξάμεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, όπσο ηζρύεη.    

Δπίζεο, έρνπλ δηθαίσκα δηαθαλνληζκνύ ηνπ ΦΠΑ πνπ έρεη επηβαξύλεη ηελ αγνξά ή 
θαηαζθεπή αγαζώλ επέλδπζεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ έρεη παξέιζεη ε πεληαεηήο 
πεξίνδνο δηαθαλνληζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ. 
Απηό ζεκαίλεη όηη, έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηα ελαπνκέλνληα 
έηε ηεο πεληαεηίαο θαηά ηα νπνία εθαξκόδεηαη ην θαλνληθό θαζεζηώο ηνπ θόξνπ. Πξνο ην 
ζθνπό απηό πξέπεη λα ππνβιεζεί Γήισζε Απνζεκάησλ Μεηάηαμεο (έληππν 012-ΦΠΑ) 
θαη ζπγθεθξηκέλα λα ζπκπιεξσζεί ν Πίλαθαο Σ΄ απηνύ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη ην 
πξνο έθπησζε πνζό ΦΠΑ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηελ πξώηε πεξηνδηθή δήισζε κεηά 
ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο απνζεκάησλ. Η ελ ιόγσ δήισζε, γίνεηαι δεκηό όηη κπνξεί λα 
ππνβιεζεί κέρξη 31.12.2011, ρσξίο θπξώζεηο.      

Γηα παξάδεηγκα, εάλ Ο.Σ.Α αγόξαζε ην έηνο 2009 αγαζά επέλδπζεο θαη θαηέβαιε 
ΦΠΑ ην πνζό ησλ 5.000 επξώ, δηθαηνύηαη εληόο ηνπ έηνπο 2011 λα εθπέζεη 3.000 επξώ, 
πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηα 3/5 ηνπ θόξνπ πνπ θαηαβιήζεθε. εκεηώλεηαη όηη γηα ην έηνο 
2011 ηα επελδπηηθά αγαζά ζεσξείηαη όηη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θνξνινγεηέα 
δξαζηεξηόηεηα.   
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            ΙΙ. Κώδικαρ Βιβλίων και ηοισείων         
      

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992) 
νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη, ην Γεκόζην θαη ην εκεδαπό λνκηθό πξόζσπν κε 
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ππνρξενύληαη κόλν ζηε ιήςε, έθδνζε, ππνβνιή θαη 
δηαθύιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά από ηνλ Κώδηθα απηόλ. Σα πξόζσπα απηά, 
εθηόο από ην Γεκόζην, όηαλ ελεξγνύλ πξάμεηο παξάδνζεο αγαζώλ ή παξνρήο 
ππεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη ζην θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ή ζην θόξν 
εηζνδήκαηνο ζεσξνύληαη επηηεδεπκαηίεο κόλν γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαη 
ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ, έθδνζε ζηνηρείσλ θ.ιπ. ηνπ Κώδηθα απηνύ. 

 
2. Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη, νη Ο.Σ.Α., νη ζύλδεζκνη απηώλ θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., 

γηα ηελ παξνρή λεξνύ κε εκθηαισκέλνπ θαη ηηο ππεξεζίεο απνρέηεπζεο, πνπ ππάγνληαη 
ζε Φ.Π.Α. ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην Ι ηνπ παξόληνο, ζεσξνύληαη επηηεδεπκαηίεο γηα ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαη ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ, έθδνζε ζηνηρείσλ θ.ιπ. 
πνπ νξίδνληαη από ηνλ Κ.Β... ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
ΚΒ, ηα ελ ιόγσ πξόζσπα κπνξνύλ λα ηεξνύλ βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, 
αλεμάξηεηα ηνπ ύςνπο ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ηνπο. Σα βηβιία απηά κπνξεί λα 
ελεκεξσζνύλ κε ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ Αύγνπζην θαη κέρξη ην 
Γεθέκβξην  2011 έσο ηε 15η Ιανοςαπίος 2012.  

            
3. Δηδηθά, γηα ηελ παξνρή λεξνύ κε εκθηαισκέλνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηηο 

ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 12 θαη ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β.. κπνξεί: 
α) αληί ηεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ πξνο επηηεδεπκαηίεο λα εθδίδνληαη άιια έγγξαθα (π.ρ. 
ινγαξηαζκνί) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηηκνινγίνπ, εθηόο ηεο δεκόζηαο 
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη αληίηππν απηώλ ησλ εγγξάθσλ 
παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε. 
β) αληί ηεο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο πξνο ηδηώηεο λα εθδίδνληαη άιια 
παξαζηαηηθά (π.ρ. ινγαξηαζκνί) ζηα νπνία αλαγξάθεηαη θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 
πειάηε - θαηαλαισηή, ε δηεύζπλζή ηνπ θαη ν αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ή ν αξηζκόο 
ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο, αλ ζηεξείηαη αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ. 
 

ΙΙΙ. Γ/νζη Δπισειπηζιακού σεδιαζμού (Τποσπεώζειρ Μηηπώος) 
 
Σα αλσηέξσ πξόζσπα (Ο.Σ.Α., νη ζύλδεζκνη απηώλ θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ.), 

πξνθεηκέλνπ λα δειώζνπλ, ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην 
θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α. θαζώο θαη ηελ θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.., ππνρξενύληαη 
λα ππνβάιινπλ, ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., δήισζε κεηαβνιήο εξγαζηώλ (έληππν Μ3). Η ελ 
ιόγσ δήισζε, γίνεηαι δεκηό, όηη κπνξεί λα ππνβιεζεί κέρξη 31.12.2011, αλαγξάθνληαο 
σο εκεξνκελία κεηαβνιήο ηελ 22.08.2011, ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ 
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2523/97, όπσο ηζρύεη. 

 
                 Ακπιβέρ Ανηίγπαθο                                 Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ    

   Ο Πποϊζηάμενορ Γπαμμαηείαρ                            Ιωάννηρ Καπελέπηρ 
 
 
                 
 
 

 


