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Ανάκτηση ΦΠΑ από πιστωτή σε περίπτωση διαγραφής χρέους 

κατά τη συμφωνία εξυγίανσης: Πιλοτική δίκη ΣτΕ  

Με πρόσφατη απόφασή του (355/2019), το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε επιχείρηση, μέλος του 

ΣΕΒ, η οποία διεκδίκησε τη μείωση της βάσης επιβολής του Φ.Π.Α. και την επιστροφή/έκπτωση του 

αντίστοιχου φόρου επί των οφειλών του Ομίλου Μαρινόπουλου οι οποίες διεγράφησαν στο πλαίσιο της 

διαδικασίας εξυγίανσης. Η απόφαση εκδόθηκε με τη διαδικασία της «πιλοτικής δίκης» η οποία 

χρησιμοποιείται για τη γρήγορη, και με ενιαίο τρόπο επίλυση ζητήματος με ευρύτερο ενδιαφέρον. 

Η ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος είχε εξαιρετικά εγκαίρως επισημανθεί από το ΣΕΒ ο οποίος με δυο 

επιστολές του προς στις αρμόδιες αρχές, στις 25/10/2016 και στις 15/05/2017, είχε ζητήσει την διευθέτησή 

του. Η Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) ανταποκρίθηκε στο παραπάνω αίτημα και προώθησε τη διεξαγωγή 

της πιλοτικής δίκης επιλέγοντας την εκκρεμή υπόθεση με το μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο. Την 

προσφεύγουσα εταιρεία, μέλος του ΣΕΒ, εκπροσώπησε δικηγορική εταιρεία επίσης μέλος του, ενώ 

παρενέβησαν για υποστήριξη των πελατών τους και άλλες δικηγορικές εταιρείες μέλη του Συνδέσμου.   

Το ζητούμενο και η απόφαση 

Το αίτημα της προσφεύγουσας εταιρείας ήταν να επιστραφεί/εκπεσθεί ο Φ.Π.Α. με τον οποίον είχαν 

επιβαρυνθεί οι πιστωτές του Ομίλου Μαρινόπουλου αναφορικά με τις απαιτήσεις τους οι οποίες 

διεγράφησαν λόγω της διαδικασίας εξυγίανσης.  

Το ΣτΕ υιοθετώντας πλήρως τα επιχειρήματα της προσφεύγουσας και των άλλων διαδίκων, και 

ακολουθώντας τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έκρινε πολύ εμπεριστατωμένα ότι το δικαίωμα 

έκπτωσης/επιστροφής του Φ.Π.Α. υπάρχει όχι μόνο στην περίπτωση διαγραφής απαιτήσεων λόγω της 

διαδικασίας εξυγίανσης, (όπως η περίπτωση του Ομίλου Μαρινόπουλου) αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση 

που υπάρχει οριστικότητα στην αδυναμία πληρωμής του τιμήματος (ακόμα και, υπό προϋπόθεση στην 

πτώχευση του οφειλέτη) εφόσον η μη πληρωμή του τιμήματος διαπιστώνεται σύμφωνα με το νόμο. Έτσι, 

στην περίπτωση που κρίθηκε, το ΣτΕ διέταξε την επιστροφή του φόρου στην προσφεύγουσα εντόκως. 

Οι προεκτάσεις της απόφασης 

Μετά την παραπάνω σημαντική απόφαση του ΣτΕ αναμένεται ότι τα κατώτερα δικαστήρια θα 

ακολουθήσουν την νομολογία αυτή και θα δικαιώσουν τις επιχειρήσεις που έχουν εν τω μεταξύ προσφύγει. 

Αναμένεται επίσης εύλογα ότι η Διοίκηση, αφού αξιολογήσει την παραπάνω απόφαση θα εκδώσει τις 

αναγκαίες πράξεις ή οδηγίες έτσι ώστε οι φορολογικές αρχές να έχουν ενιαία, και σύμφωνη με την 

παραπάνω απόφαση, θέση σε πιθανά αιτήματα των φορολογουμένων για επιστροφή/έκπτωση του φόρου 

από την ίδια ή από παρεμφερείς αιτίες.  

Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα έως ότου η φορολογική διοίκηση εκδώσει τις αναγκαίες 

οδηγίες. 
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Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ 

Διευθύντρια: Μαρίνα Σπυριδάκη 

Σύμβουλος Διοίκησης, Φορολογική Πολιτική: Κώστας Σφακάκης 

Senior Advisor: Αθηνά Βουνάτσου 

Associate Advisor: Αυγή Οικονομίδου  

Associate Advisor: Γιάννης Λαϊνάς  

Advisor: Σωτηρία Καλαντζή 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε: eper@sev.org.gr  |  T: 211 5006 113 

 



 

                                                                 

 

   

 

ΤΕΥΧΟΣ 05 | 4 Μαρτίου 2019 | σελ. 2 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

*      21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 

**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

 
Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 
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https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

