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Λάξηζα 27 – 1 - 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 385 –
ΠΡΟ ΣΗΝ
Δ.Γ.Δ.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ : Δπώηημα ηηρ Γ.Δ.Υ.Α. ζσεηικά με ηην ςποσπέωζή ηηρ
να καηαβάλλει ηον αναλογούνηα Φ.Π.Α., ζε εκδοθένηα ςπ’ αςηήρ
ηιμολόγια είζππαξηρ.
Σσεη. : Το με απιθμό ππωη. 5969/857/14-11-2008 έγγπαθο ηηρ
Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σηο δηαηάμεηο ησλ § 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 186/1992,
(Φ.Δ.Κ. Α΄/84/1992), «Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ», ζύκθσλα κε ηηο
νπνίεο :
Άρθρο 2 - Υπότρεοι ζε ηήρηζη βιβλίων και ζηοιτείων.
1. Κάζε εκεδαπό ή αιινδαπό θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή θνηλσλία ηνπ Αζηηθνύ
Κώδηθα, πνπ αζθεί δξαζηεξηόηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη απνβιέπεη ζηελ
απόθηεζε εηζνδήκαηνο από εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε
ή από ειεπζέξην επάγγεικα ή από νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, θαζώο θαη νη αζηηθέο
θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, αλαθεξόκελνη ζην εμήο κε ηνλ όξν <επηηεδεπκαηίαο>,
ηεξεί, εθδίδεη, παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία,
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ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθό κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε
ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ Κώδηθα απηό, θαηά πεξίπησζε.
3. Τν Γεκόζην, ην εκεδαπό ή αιινδαπό λνκηθό πξόζσπν ή επηηξνπή ή έλσζε
πξνζώπσλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ην αιινδαπό λνκηθό πξόζσπν πνπ δελ έρεη
εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη απνθηά θπξηόηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί
αθηλήηνπ ζηελ εκεδαπή, νη μέλεο απνζηνιέο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί ππνρξενύληαη
κόλν ζηε ιήςε, έθδνζε, ππνβνιή θαη δηαθύιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά από
ηνλ Κώδηθα απηόλ.

2.- Σν εδάθην α΄ ηεο § 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 1642/1986, (Φ.Δ.Κ.
Α΄/125/1986), «Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο», ζύκθσλα κε ην νπνίν :
Άρθρο 29 - Υποτρεώζεις ηων σποκείμενων ζηο θόρο.
4. Ο ππνθείκελνο ζην θόξν ππνρξενύηαη επίζεο:
α) λα ηεξεί βηβιία θαη λα εθδίδεη ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Β.Σ.

3.- Σελ § 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1069/1980, (Φ.Δ.Κ. Α΄/191/23-81980), «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη
Απνρεηεύζεσο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία :
Άρθρον 1 - Ανηικείμενον - θορείς - αρμοδιόηης.
1. Γηα ηελ άζθεζηλ ησλ πάζεο θύζεσο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπθιώκαηνο
πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο νηθηζηηθώλ θέληξσλ ηεο Χώξαο, εμαηξέζεη ησλ πόιεσλ
Αζελώλ, ζεζζαινλίθεο θαη Βόινπ θαη ησλ κεηδόλσλ απηώλ πεξηνρώλ, δύλαηαη λα
ζπληζηώληαη θαηά ηελ παξάγξαθνλ 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ εηο εθάζηνλ Γήκνλ ή
Κνηλόηεηα ηεο Χώξαο ή ππό πιεηόλσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ή Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
εληαίαη επηρεηξήζεηο πδξεύζεσο θαη απνρεηεύζεσο. Αη αλσηέξσ Δπηρεηξήζεηο
απνηεινύλ ίδηα Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ θνηλσθεινύο ραξαθηήξνο,
δηεπόκελα ππό ησλ θαλόλσλ ηεο Ιδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθ` όζνλ δελ νξίδεηαη άιισο ππό
λόκνπ.

Β.- ύκθσλα κε ηα δηδόκελα από ηελ Γ.Δ.Τ.Α. πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά :
Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο θαηήξηηζε ηηο κε
αξηζκνύο

6979/31-12-2007,

2328/16-5-2008

θαη

2329/16-5-2008

Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ, ε κελ πξώηε εμ απηώλ,
ππνγξάθεθε κεηαμύ ηεο επηρείξεζεο, ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Διιεληθνύ
Γεκνζίνπ, ελώ νη δπν άιιεο, κεηαμύ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Γήκνπ.
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Αληηθείκελν ησλ παξαπάλσ Πξνγξακκαηηθώλ πκβάζεσλ ήηαλ, ηεο κελ
πξώηεο, ε ύδξεπζε νξεηλώλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ, πξνϋπνινγηζκνύ
300.000 €, θαζώο θαη ε θαηαζθεπή εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηα
δεκνηηθά δηακεξίζκαηα …, πξνϋπνινγηζκνύ 170.000 €, ηεο δεύηεξεο, ε
θαιιηέξγεηα πεγώλ ζην Γ.Γ. .., πξνϋπνινγηζκνύ 9.000 € θαη ηεο ηξίηεο, ε
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ρισξίσζεο ζηα νξεηλά Γ.Γ. ηνπ
Γήκνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 35.000 €.
Οη

σο

άλσ

Πξνγξακκαηηθέο

πκβάζεηο

θαηαξηίζζεθαλ

θαη

ππνγξάθεθαλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ
Ν. 3643/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο», ζε δε ζρεηηθή δηάηαμή
ηνπο πεξηιακβάλεηαη ν όξνο, ν νπνίνο απηνιεμεί αλαθέξεηαη σο εμήο :
«Δπηζεκαίλεηαη όηη, επεηδή πξόθεηηαη γηα επηρνξήγεζε, ην ηηκνιόγην ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. δελ πεξηιακβάλεη Φ.Π.Α.».
ε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ Πξνγξακκαηηθώλ πκβάζεσλ, ησλ
νπνίσλ θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ε Γ.Δ.Τ.Α., εθδόζεθαλ από ηελ
επηρείξεζε ηα κε αξηζκνύο 54/8-10-2008, 55/8-10-2008 θαη 56/8-10-2008
ηηκνιόγηα είζπξαμεο θαη θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο από ηνλ Γήκν, ρσξίο λα
πξνζδηνξίδεηαη ζ’ απηά ν αλαινγνύλ Φ.Π.Α., ελόςεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ
έγηλε κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ ζπκπεξηιήθζε ζηηο παξαπάλσ ηξεηο
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ηεο νπνία επηρνξήγεζε όκσο, ε νπνία
πξνέξρεηαη από δηάθνξα Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα, ΔΠΣΑ, ΘΗΔΑ
θιπ., δηθαηνύρνο είλαη ν Γήκνο Καιακάηαο θαη όρη ε Γ.Δ.Τ.Α.
Πιελ όκσο ε Δπίηξνπνο ηνπ Ν. Μεζζελίαο, κε ηελ κε αξηζκό 78/2310-2008 Πξάμε ηεο, δελ ελέθξηλε ηελ πιεξσκή ησλ παξαπάλσ
ηηκνινγίσλ, κε ηελ αηηηνινγία όηη ηα αλαγξαθόκελα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ
απηώλ δελ ππήρζεζαλ ζηνλ αλαινγνύληα Φ.Π.Α.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη ελόςεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 35 παξ.
1 θαη 2, 48 παξ. 6 ηνπ Ν. 2859/2000 «Κώδηθαο Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο», ζηνλ νπνίν θσδηθνπνηήζεθαλ όιεο νη δηαηάμεηο ηνπ βαζηθνύ λόκνπ
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1642/1986 όπσο είραλ ηξνπνπνηεζεί κε δηάθνξα λνκνζεηήκαηα κέρξη ηελ
θσδηθνπνίεζή ηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε εθείλε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν.
3463/2006, ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο εξσηά εάλ
ηα ηηκνιόγηα πνπ ζα εθδώζεη ε Γ.Δ.Τ.Α.Κ. πξνο ην Γήκν γηα ηελ είζπξαμε
ρξεκάησλ ζα επηβαξύλεηαη κε Φ.Π.Α. ή όρη ;
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β..
«1. Κάζε εκεδαπό ή αιινδαπό θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή θνηλσλία ηνπ Αζηηθνύ
Κώδηθα, πνπ αζθεί δξαζηεξηόηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη απνβιέπεη ζηελ απόθηεζε
εηζνδήκαηνο από εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή από
ειεπζέξην επάγγεικα ή από νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, θαζώο θαη νη αζηηθέο
θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, αλαθεξόκελνη ζην εμήο κε ηνλ όξν <επηηεδεπκαηίαο>, ηεξεί,
εθδίδεη, παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο
θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθό κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ
πνπ νξίδνληαη από ηνλ Κώδηθα απηό, θαηά πεξίπησζε θαη 3. Τν Δεκόζην, ην εκεδαπό ή
αιινδαπό λνκηθό πξόζσπν ή επηηξνπή ή έλσζε πξνζώπσλ κε θεξδνζθνπηθνύ
ραξαθηήξα, ην αιινδαπό λνκηθό πξόζσπν πνπ δελ έρεη εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα θαη
απνθηά θπξηόηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ζηελ εκεδαπή, νη μέλεο
απνζηνιέο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί ππνρξενύληαη κόλν ζηε ιήςε, έθδνζε, ππνβνιή θαη
δηαθύιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά από ηνλ Κώδηθα απηόλ».
Δμάιινπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 1642/1986
(ήδε άξζξν 36 παξ. 4 ηνπ Ν. ΚώδΦΠΑ ), «4. Ο ςποκείμενορ ζηο θόπο
ςποσπεούηαι επίζηρ: α) να ηηπεί βιβλία και να εκδίδει ζηοισεία, ζύμθωνα με ηιρ
διαηάξειρ ηος Κ.Β.Σ.».
Από ην ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνθύπηεη ζαθώο όηη,
όζνη αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά θαη νη αζηηθέο εηαηξείεο
πνπ έρνπλ νηθνλνκηθό ζθνπό ζεσξνύληαη επηηεδεπκαηίεο θαη ππνρξενύληαη
ζηηο γεληθέο ππνρξεώζεηο σο πξνο ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.., ηα δε
λνκηθά πξόζσπα, πνπ θαηά ην θαηαζηαηηθό ηνπο δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθό
ραξαθηήξα θαη νη όκνηεο ελώζεηο πξνζώπσλ ππνρξενύληαη κόλν ζηελ
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έθδνζε, ππνβνιή θαη δηαθύιαμε ησλ εηδηθά γη’ απηά νξηδνκέλσλ ζηνλ ίδην
Κώδηθα. ε θάζε όκσο πεξίπησζε, κε εμαίξεζε ην Γεκόζην, αθόκε δειαδή
όηαλ πξόθεηηαη γηα ηα ηειεπηαία λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο, εθόζνλ
νξηζκέλε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ππάγεηαη ζην Φ.Π.Α., σο πξνο απηή θαη
κόλνλ, ζεσξνύληαη επηηεδεπκαηίεο θαη ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε ησλ
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κώδηθα.
Πεξαηηέξσ, όπσο θάζε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο έηζη θαη ελ πξνθεηκέλσ ε Γ.Δ.Τ.Α., ππάγνληαη ζην θαλνληθό
θαζεζηώο ηνπ Φ.Π.Α., ζεσξώληαο ζπγρξόλσο βηβιία θαη ζηνηρεία παξνρήο
ππεξεζηώλ θαη εθδίδνληαο ηηκνιόγηα γηα παξνρή ησλ ππεξεζηώλ,
ζπλάγεηαη ξεηά όηη θαηά ηνλ πιένλ εκθαλή ηξόπν, απνδέρνληαη ηε
ζπλδξνκή ζην πξόζσπν ηεο ηδηόηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θόξν,
δειαδή ησλ επηζπκνύλησλ λα αζθήζνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δε,
θπξίσο, ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο,
κε

ζπλαθόινπζε

ζπλέπεηα

ηελ

αληίζηνηρε

εμνπζία

ηνπ

αξκόδηνπ

θνξνινγηθνύ νξγάλνπ πξνο έιεγρό ηνπο θαη έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ
πξάμεσλ επηβνιήο ηνπ Φ.Π.Α.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, εθόζνλ ε Γ.Δ.Τ.Α. δειώλεη θαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα

αζθεί

νηθνλνκηθή

δξαζηεξηόηεηα

ππαγόκελε

ζην

θαζεζηώο ηνπ Φ.Π.Α., όπσο ελ πξνθεηκέλσ ζπκβαίλεη θαηά ηελ θαηάξηηζε
θαη πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ηξηώλ (3) Πξνγξακκαηηθώλ πκβάζεσλ,
πξέπεη λα ζεσξείηαη επηηεδεπκαηίαο θαη ζπλεπώο ππνρξενύηαη ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηεο, δειαδή ζηελ έθδνζε από
απηήλ, ησλ ζρεηηθώλ ηηκνινγίσλ είζπξαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνύληνο ζηνλ θαζέλα ηηκνιόγην ηνπ Φ.Π.Α.,

Ο νομικόρ ζύμβοςλορ ηηρ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

