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Θέµα: Εφαρµογή α̟αλλαγής Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά την ̟ροµήθεια
̟ετρελαίου κίνησης αλιευτικών σκαφών στο Νοµό Χαλκιδικής
Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103§9 του
Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003 εξετάζει αναφορά του κύριου *** σχετικά µε το ως άνω
ζήτηµα.
Ειδικότερα, ο ̟ολίτης ισχυρίζεται ότι οι ̟ροµηθευτές υγρών καυσίµων της ̟εριοχής
αρνούνται να ̟ροµηθεύσουν ̟ετρέλαιο µε α̟αλλαγή ΦΠΑ, αν και τους ̟ροσκοµίζει το
αναγκαίο α̟ό τη νοµοθεσία «∆ελτίο Προµήθειας Υλικών και Αντικειµένων χωρίς ΦΠΑ».
Στο ̟λαίσιο του διαµεσολαβητικού της ρόλου η Αρχή ήδη α̟έστειλε τα υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.
135628/6344/15.03.11 και 135628/20898/04.08.11 έγγραφα ̟ρος τη ∆.Ο.Υ. Κασσάνδρας και
τη ∆ιεύθυνση ΦΠΑ του Υ̟ουργείου Οικονοµικών. Με τα έγγραφα αυτά ο Συνήγορος του
Πολίτη ζήτησε ̟ληροφόρηση σχετικά µε τη δυνατότητα ̟ροµήθειας του καυσίµου µε ή χωρίς
ΦΠΑ. Ε̟ι̟λέον η Αρχή εισηγήθηκε σε ̟ερί̟τωση ̟ου η τακτική των ̟ροµηθευτών να
ε̟ιβάλλουν ΦΠΑ κατά την ̟αράδοση υγρού καυσίµου εισάγει όρους αθέµιτου
ανταγωνισµού, να εκδοθεί εντολή ελέγχου ̟ρος την αρµόδια Οικονοµική Ε̟ιθεώρηση.
Η ∆ιεύθυνση ΦΠΑ του Υ̟ουργείου Οικονοµικών µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. ∆4Α 1166891/2011
έγγραφό της αναφέρει ότι η α̟αλλαγή α̟ό ΦΠΑ ̟αρέχεται στους αλιείς υ̟ό την
̟ροϋ̟όθεση ότι οι αλιείς ̟ροµηθεύονται καύσιµα µε ειδικό το δι̟λότυ̟ο δελτίο
«Προµήθειας Υλικών & Αντικειµένων χωρίς ΦΠΑ» (βλ. αρ. 12 ΠΟΛ 366/87).
Ε̟ίσης, το Υ̟ουργείο ε̟ισηµαίνει ότι η ̟ώληση υγρών καυσίµων µε ΦΠΑ δεν συνιστά
φορολογική ̟αράβαση, εφόσον ο φόρος α̟οδίδεται νοµίµως στο ∆ηµόσιο. Τέλος, η
∆ιεύθυνση ΦΠΑ του Υ̟ουργείου Οικονοµικών έκρινε ότι το ζήτηµα της τυχόν νόθευσης του
ανταγωνισµού δεν εµ̟ί̟τει στην αρµοδιότητά της και α̟ηύθυνε τα έγγραφα του Συνηγόρου
του Πολίτη στις Τελωνειακές ∆ιευθύνσεις, ∆. 17η ∆ασµολογική ∆ιεύθυνση και ∆. 19η
∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών για ενέργειες στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
Η Αρχή ε̟ικοινώνησε τηλεφωνικά µε τις Τελωνειακές ∆ιευθύνσεις και ̟ληροφορήθηκε ότι η
αρµοδιότητα τους εξαντλείται στα ελεγχόµενα καύσιµα, δηλαδή στα καύσιµα ̟ου
βρίσκονται εντός των τελωνείων, ̟ριν την ̟ροµήθειά τους στην αγορά. Αντίθετα, α̟ό τη
θέση σε κυκλοφορία των καυσίµων στην αγορά, ό̟ως στην υ̟ό κρίση ̟ερί̟τωση, δεν έχουν
αρµοδιότητα.
Εν συνεχεία, η Αρχή στο ̟λαίσιο τηλεφωνικών ε̟ικοινωνιών ε̟ανέφερε το ζήτηµα σε όλες
τις εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες και ζήτησε, εφόσον η α̟αλλαγή ΦΠΑ για τους αλιείς
̟ροβλέ̟εται α̟ό τη νοµοθεσία, να ανευρεθεί τρό̟ος ̟ροµήθειας καυσίµων χωρίς ΦΠΑ. Οι
υ̟ηρεσίες α̟άντησαν ότι όταν ο ̟ροµηθευτής έχει τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει ότι δεν
συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του νόµου για τη χορήγηση της α̟αλλαγής (̟.χ. δεν υφίσταται
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έγκυρο ∆ελτίο Προµήθειας Υλικών και Αντικειµένων χωρίς ΦΠΑ), µ̟ορεί να µην χορηγήσει
καύσιµα χωρίς ΦΠΑ, διότι διαφορετικά θα υ̟οστεί διοικητικές και ̟οινικές κυρώσεις.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση η ∆/νση ΦΠΑ κρίνει ότι ̟ρόκειται για ένα µεµονωµένο ̟εριστατικό,
καθώς δεν έχει αναφερθεί ξανά σχετικό ζήτηµα ̟ου συνιστά µια ιδιωτική διαφορά και για το
λόγο αυτό δεν ̟ροτίθεται να λάβει κά̟οιο µέτρο.
Η Αρχή ενηµέρωσε σχετικά τον ̟ολίτη, ο ο̟οίος αντέταξε ότι όλοι οι ̟ρατηριούχοι της
̟εριοχής του χορηγούν ανεξαιρέτως σε όλους τους αλιείς καύσιµο µε ΦΠΑ. Προς
ε̟ίρρωση αυτού ̟ροσκόµισε διαµαρτυρία δέκα άλλων αλιέων της ̟εριοχής.
Α̟ό τις καταγγελίες των αλιέων της ̟εριοχής ̟ροκύ̟τει ότι το Υ̟ουργείο Οικονοµικών
εκφεύγει των υ̟οχρεώσεων του, µε α̟οτέλεσµα η είσ̟ραξη α̟ό τους ̟ρατηριούχους του
αναλογούντος ΦΠΑ, τον ο̟οίο εν συνεχεία θα α̟οδώσουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο να
λειτουργεί ως κεφάλαιο κίνησης των ε̟ιχειρήσεών τους. Οι ̟ρατηριούχοι φαίνεται ότι
αιτιολογούν τη στάση τους αυτή στο γεγονός ότι το Υ̟ουργείο Οικονοµικών καθυστερεί
υ̟έρµετρα να τους καταβάλει την ε̟ιστροφή ΦΠΑ ̟ου δικαιούνται.
Συνε̟ώς, α̟ό την ̟ρακτική αυτή ε̟ωφελούνται ̟ρατηριούχοι ενισχύοντας άτοκα τη
ρευστότητα των ε̟ιχειρήσεων τους, το δε Υ̟ουργείο Οικονοµικών εισ̟ράττει µη οφειλόµενο
ΦΠΑ κατά ̟αράβαση των συνταγµατικών αρχών της νοµιµότητας του φόρου και της
φορολογικής δικαιοσύνης (αρ. 4 και 78 Σ.).
Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά ̟άγιο τρό̟ο υ̟οστηρίζει ότι η αδράνεια δηµόσιων
υ̟ηρεσιών και η χρησιµο̟οίηση ενδιάµεσων ιδιωτών ̟ου εκ̟ληρώνουν ̟ληµµελώς τα
καθήκοντά τους, εν ̟ροκειµένω των ̟ρατηριούχων υγρών καυσίµων, δηµιουργεί
ανε̟ίτρε̟τες δυσλειτουργίες. Συγκεκριµένα, σε τέτοιες ̟ερι̟τώσεις υφίσταται ̟αραβίαση
της αρχής της ισότητας των ̟ολιτών ενώ̟ιον της δηµόσιας υ̟ηρεσίας, η ο̟οία οφείλει
να
χορηγεί ̟αροχές ή α̟αλλαγές χωρίς διακρίσεις (βλ. αναλυτικά http://www.synigoros.gr/re
sources/docs/168505.doc), αλλά και ̟λήττεται το κύρος και η αξιο̟ιστία της Υ̟ηρεσίας.
Κατό̟ιν των ανωτέρω σας ̟αρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις α̟όψεις σας ε̟ί του
θέµατος και τις ενέργειες στις ο̟οίες ̟ροτίθεστε να ̟ροβείτε ̟ροκειµένου να εξασφαλιστεί η
εφαρµογή της νοµοθεσίας ̟ου ̟ροβλέ̟ει την ε̟ίµαχη α̟αλλαγή ΦΠΑ στους αλιείς. Η Αρχή
̟ροτείνει τη διενέργεια ελέγχου α̟ό τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές της ̟εριοχής και
εφόσον οι ισχυρισµοί των αλιέων ευσταθούν, την ̟ροµήθεια τους µε καύσιµο α̟ευθείας α̟ό
τις φορολογικές α̟οθήκες των εταιρειών ̟ετρελαιοειδών χωρίς ΦΠΑ, κατ’ αναλογία όσων
ισχύουν για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή ανεύρεση άλλης λύσης.
Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με τιµή
Μαίρη Κοτρωνιά
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Συνηµµένα
Το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. ∆4Α 1166891/2011 έγγραφο της ∆/νσης ΦΠΑ
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