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Θζμα: «Εφαρμογή του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ςτην περίπτωςη παράδοςησ
οχημάτων από υποκείμενουσ ςτο φόρο που υπάγονται ςτο κανονικό καθεςτώσ ΦΠΑ»
Με αφορμι ερωτιματα που ζχουν υποβλθκεί ςτθν Τπθρεςία μασ, αναφορικά με το πιο πάνω κζμα και
ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ παράδοςθσ Οχθμάτων Σζλουσ Κφκλου Ζωισ (ΟΣΚΖ) και οχθμάτων για διάλυςθ
από υποκείμενουσ ςτο φόρο, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:
1. φμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 39α του Κϊδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000,
όπωσ ιςχφει), οι υποκείμενοι οι οποίοι πραγματοποιοφν ςε άλλουσ υποκείμενουσ παραδόςεισ
ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παράγραφο 2 του ίδιου άρκρου, κεωρείται
ότι διενεργοφν πράξεισ απαλλαςςόμενεσ με δικαίωμα ζκπτωςθσ του φόρου των ειςροϊν τουσ και δεν
επιβαρφνουν με ΦΠΑ το φορολογικό ςτοιχείο που εκδίδουν.
τθν παρ. 2 του ίδιου άρκρου απαρικμοφνται οι περιπτϊςεισ παραδόςεων απορριμμάτων για τισ οποίεσ
ζχουν εφαρμογι τα ανωτζρω, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα ςιδθροφχων και
μθ ςιδθροφχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρθςιμοποιθμζνων υλικϊν.
2. Με τθν Εγκφκλιο ΠΟΛ. 1049/2007 δόκθκαν οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι του εν λόγω άρκρου και
ειδικότερα διευκρινίςτθκε ότι, για τθν εφαρμογι του ειδικοφ κακεςτϊτοσ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων
κα πρζπει να τθροφνται ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ:
 Σο αγακό να περιλαμβάνεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 39α του Κϊδικα ΦΠΑ.
 Η παράδοςθ του αγακοφ να γίνεται μεταξφ υποκειμζνων ςτο φόρο προςϊπων.
 Η παράδοςθ του αγακοφ να προορίηεται για ανακφκλωςθ, δθλαδι για επαναφορά του αγακοφ ςτθν
αρχικι του μορφι και τθν περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ ςτθν παραγωγι νζων προϊόντων. Η προχπόκεςθ
αυτι διαςφαλίηεται, κατά τθν παράδοςθ του αγακοφ από τον πωλθτι, από τθ δραςτθριότθτα του
λιπτθ των αγακϊν, θ οποία πρζπει να είναι ςχετικι με τον κλάδο τθσ ανακφκλωςθσ, δθλαδι ο λιπτθσ
πρζπει να είναι είτε ζμποροσ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων είτε βιοτεχνικι ι βιομθχανικι επιχείρθςθ
που επεξεργάηεται το αγακό με ςκοπό τθν ανακφκλωςι του.
Αντικζτωσ, όταν οι παραδόςεισ των απορριμμάτων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 39α
του Κϊδικα ΦΠΑ δεν προορίηονται για ανακφκλωςθ, αλλά για να χρθςιμοποιθκοφν αυτοφςια ι με άλλο
τρόπο για άλλουσ ςκοποφσ, δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 39α.

1

ΑΔΑ: ΩΛΞ146ΜΠ3Ζ-ΖΑΕ

3. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το όχθμα είναι ενιαίο αγακό και ότι ςε «Οχιματα Σζλουσ Κφκλου Ζωισ (ΟΣΚΖ)»
και «Οχιματα για Διάλυςθ» μπορεί να περιζχονται και μθ απορρίμματα (π.χ. ανταλλακτικά), για να
εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του άρκρου 39α κα πρζπει να αναγράφεται ςτο εκδιδόμενο φορολογικό
ςτοιχείο εκτόσ από τθν προβλεπόμενθ ζνδειξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 39α, «Άρκρο 39α, υπόχρεοσ για τθν
καταβολι του φόρου είναι ο αγοραςτισ των αγακϊν» και θ ζνδειξθ «Ανακυκλϊςιμο Απόρριμμα». ε
διαφορετικι περίπτωςθ θ ςυνολικι αξία των «Οχθμάτων Σζλουσ Κφκλου Ζωισ (ΟΣΚΖ)» και «Οχθμάτων για
Διάλυςθ» κα πρζπει να επιβαρφνεται με ΦΠΑ.
4. Για λόγουσ χρθςτισ διοίκθςθσ ςε όςεσ περιπτϊςεισ εκδόκθκαν φορολογικά ςτοιχεία που δεν ζχουν
επιβαρυνκεί με ΦΠΑ πριν τθν ζκδοςθ τθσ παροφςθσ χωρίσ τθν ζνδειξθ «Ανακυκλϊςιμο Απόρριμμα», και
το παραδιδόμενο «Όχθμα Σζλουσ Κφκλου Ζωισ (ΟΣΚΖ)» ι «Όχθμα για Διάλυςθ» αφοροφςε απόρριμμα,
δεν απαιτείται καμία ενζργεια των ςυναλλαςςομζνων για τθν εφαρμογι των προβλεπομζνων ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 39α του Κϊδικα ΦΠΑ.
Αντίςτοιχα, ςε όςεσ περιπτϊςεισ εκδόκθκαν φορολογικά ςτοιχεία που επιβαρφνκθκαν με ΦΠΑ επειδι το
παραδιδόμενο «Όχθμα Σζλουσ Κφκλου Ζωισ (ΟΣΚΖ)» ι «Όχθμα για Διάλυςθ» αντιμετωπίςτθκε ωσ ενιαίο
αγακό ςτο οποίο εμπεριζχονται απορρίμματα και μθ, τότε ο λιπτθσ δικαιοφται να αςκιςει δικαίωμα
ζκπτωςθσ του ΦΠΑ με τον οποίο ζχει επιβαρυνκεί το φορολογικό ςτοιχείο.
Ο Διοικητήσ Ανεξάρτητησ Αρχήσ
Δημοςίων Εςόδων
Γεώργιοσ Πιτςιλήσ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ, πλθν του αρικμ. 2.
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ.
3. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ και τθν
Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ τθσ ΑΑΔΕ.
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ μόνο οι αρικμ. 1 και 4.
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Βϋ.
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Γϋ, μόνο ο αρικμ. 2.
4. » »
Ζϋ.
5. » »
Ηϋ.
6. » »
Θϋ μόνο οι 10, 17 και 18.
7. » »
Ιϋ.
8. » »
ΙΑϋ μόνο ο αρικμ. 2.
9. » »
ΙΒϋ.
10. » »
Κϋ.
11. » »
ΚΒϋ.
12. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν.
13. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν.
14. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Οικονομικισ Πολιτικισ.
15. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Πλθρ. υςτθμάτων.
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ.
2. Γραφείο κ. κ. Γενικϊν Διευκυντϊν.
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Δ.Ε.Ε.Φ. – Σμιμα Αϋ ΦΠΑ
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