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1. Το αντικείμενο της Προσφυγής:  

 

Η Ι.Π. 1/2021Ε PIERIS AEROSPACE LTD, στο εξής «η Αιτήτρια», στρέφεται κατά της 

απόφασης του Εφόρου Φορολογίας ημερομηνίας 27/11/2020, με την οποία έκρινε 

οριστικά ότι η διάθεση Δικαιώματος Χρήσης Τροχιακών Θέσεων από την Αιτήτρια δεν 

είναι μεταβίβαση Δρώσας Οικονομικής Μονάδας (ΔΟΜ) και επαναβεβαίωσε την επιβολή 

Φόρου εκροών.  

 

2. Περιγραφή γεγονότων:  

 

 Η Αιτήτρια (Pieris Aerospace Ltd), δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας.  

 

 Στο διάστημα 16/3/2020 μέχρι 5/5/2020 πραγματοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος 

από την Υπηρεσία ΦΠΑ στα βιβλία και αρχεία της Αιτήτριας για τις φορολογικές 

περιόδους 1/3/2018 – 29/2/2020. Στη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν στοιχεία 

που επηρέαζαν τις φορολογικές υποχρεώσεις της Αιτήτριας για την περίοδο 

1/3/2014 – 28/2/2018.  

 
 Ως αποτέλεσμα του ελέγχου στις 9/6/2020 εκδόθηκαν: Βεβαίωση Φόρου για την 

περίοδο 1/3/2018 – 29/2/2020 ύψους €6.480,10.- και Συμπληρωματική Βεβαίωση 

Φόρου για την περίοδο 1/3/2014 – 28/2/2018 ύψους €384.403,11.- για τη διάθεση 

Δικαιωμάτων χρήσης τροχιακών θέσεων στην εταιρεία ASEAN KYPROS 

SATELLITES LTD αντί ποσού €2.000.000,00.-.  

 
Η συμπληρωματική βεβαίωση ημερ.9.6.2020 προέκυψε μετά τον δεύτερο έλεγχο 

στα βιβλία και αρχεία της Αιτήτριας.  Ο δεύτερος έλεγχος – σύμφωνα με το Τμήμα 

Φορολογίας - κατέστη αναγκαίος αφού κατά τον πρώτο έλεγχο η Αιτήτρια δεν 

παρουσίασε το συμβόλαιο (ημερ.16.3.2016) για μεταβίβαση των δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης τροχιακών θέσεων στην εταιρεία ΑSΕΑΝ, ούτε και λογαριασμό 

εσόδων που να παρουσιάζει το έσοδο από την πώληση των δικαιωμάτων. 
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 Στις 6/8/2020 υποβλήθηκε ένσταση εκ μέρους της Αιτήτριας κατά της 

Συμπληρωματικής Βεβαίωσης Φόρου.  

 
 Ο Έφορος Φορολογίας αποδέχθηκε μερικώς την ένσταση της Αιτήτριας και 

εξέδωσε αναθεωρημένη Βεβαίωση Φόρου ύψους €323.730,84.-, ημερομηνίας 

27/11/2020.  

 
 Στις 8/1/2021 η Αιτήτρια άσκησε εμπρόθεσμα Ιεραρχική Προσφυγή στο Εφοριακό 

Συμβούλιο.  

 
 Στις 19/1/2021 το Εφοριακό Συμβούλιο συνήλθε και αποφάσισε ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για εξέταση της Ιεραρχικής Προσφυγής και ζήτησε από τον Έφορο 

Φορολογίας την υποβολή Έκθεσης Γεγονότων. 

 
 Το Συμβούλιo έλαβε την Έκθεση Γεγονότων στις 5/4/2021. 

 
 Στις 30/6/2021 και στις 7/7/2021 πραγματοποιήθηκε ακρόαση της Ιεραρχικής 

Προσφυγής στα γραφεία του Εφοριακού Συμβουλίου. 

 
 Στις 15/11/2021 λήφθηκε απόφαση επί της Ιεραρχικής Προσφυγής.  

 

3. Οι θέσεις της Αιτήτριας 

 

 Το ΤΦ λανθασμένα θεωρεί ότι η μεταβίβαση υπηρεσιών ήτοι συγκεντρωτικά 

δικαιωμάτων, αδειών τροχιακών θέσεων δεν μπορεί να αποτελέσει μεταβίβαση 

ΔΟΜ. 

 

 Η κυριότητα των τροχιακών θέσεων μεταφέρθηκε μόνιμα στην ASEAN ως 

εκδοχέα, με αδιαμφισβήτητη πρόθεση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας ως 

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο. 
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 Το ΤΦ εμμένει στην ανάγκη εγγραφής της ASEAN για απόκτηση αριθμού ΦΠΑ, 

χωρίς να υφίσταται τέτοια υποχρέωση εγγραφής από πλευράς της ASEAN 

σύμφωνα με την ημεδαπή νομοθεσία, ένεκα του ότι ο εκδοχέας δεν έχει εισόδημα 

ακόμα που να ξεπερνά το καθοριζόμενο όριο εγγραφής. 

 
 Η αρχή της μεταβίβασης ΔΟΜ ερμηνεύθηκε και αναπτύχθηκε κοινοτικά με σκοπό 

την απλοποίηση και αποφυγή δυσανάλογου φορολογικού βάρους για τον 

μεταβιβάζων, γεγονός που αγνοείται από το ΤΦ, το οποίο βεβαιώνει ΦΠΑ στην 

Pieris, σε μια περίπτωση που το κράτος δεν θα έχανε φορολογικά έσοδα. 

 
 Η έλλειψη αιτιολογίας αποδεικνύει ότι το ΤΦ απέτυχε να πραγματοποιήσει δέουσα 

έρευνα επί του υλικού και της φύσης των συναλλαγών. 

 
 Υπάρχει πλάνη περί τον Νόμο και τα πράγματα, η  οποία οδήγησε στην 

ταξινόμηση της μεταβίβασης Δρώσας Οικονομικής Μονάδας ως φορολογητέα 

συναλλαγή. 

 

 Γίνεται παραβίαση των κανόνων χρηστής διοίκησης – καλής πίστης προκαλώντας 

ταλαιπωρία στην Αιτήτρια χωρίς λόγο και ενώ το κράτος δεν διατρέχει κάποιο 

ουσιαστικό κίνδυνο απώλειας εσόδων. 

 
 Το ΤΦ δεν έχει ενεργήσει αμερόληπτα καθότι η ίδια λειτουργός που ετοίμασε την 

Έκθεση Ελέγχου και βεβαίωση, γνωμοδότησε επί της Ένστασης της Αιτήτριας.  

Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του Επαρχιακού Γραφείου ετοίμασε ανάλογο 

σημείωμα προς τον Έφορο Φορολογίας υιοθετώντας αυτούσιες τις εισηγήσεις της 

λειτουργού. 

 
 Η βεβαίωση αποτελεί πράξη που στερείται έννομου και δικαιΐκού ερείσματος 

καθότι, η υπόσταση του διοικητικού οργάνου έπασχε κατά την περίοδο που 

εκδόθηκε η βεβαίωση.  Η δικαστική γνωμοδότηση του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι 

ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι 

αντισυνταγματικός, επικυρώθηκε από το Εφετείο στην πρόσφατη απόφαση του.  
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Επομένως, η βεβαίωση που εκδόθηκε στην παρούσα υπόθεση, συμπαρασύρεται 

σε ακύρωση.  

 

4. Οι θέσεις του Εφόρου Φορολογίας 

 

Απαντώντας στη ένσταση της Αιτήτριας ο Έφορος Φορολογίας, στις 27.11.2020, 

ανέφερε μεταξύ άλλων:  

«Εξετάζοντας τα δεδομένα της δικής σας περίπτωσης προκύπτει ότι κυπριακή 

εταιρεία ASEAN KYPROS SATELITES LTD δεν είναι και ουδέποτε υπήρξε 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ. 

Επιπρόσθετα σημειώστε ότι σκοπός της επιχείρησης σας ήταν να πωλήσετε τα 

συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης τροχιακών θέσεων και με βάση την συμφωνία 

πώλησης που έχετε συνάψει με την εταιρεία ASEAN KYPROS SATELITES LTD, 

μπορούσατε να τερματίσετε την εν λόγω συμφωνία πώλησης των συγκεκριμένων 

δικαιωμάτων χρήσης, υπό κάποιες προϋποθέσεις που αναλύονται στην εν λόγω 

μεταξύ σας συμφωνία. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι με βάση την εν λόγω συμφωνία πώλησης 

που έχετε συνάψει με την πιο πάνω εταιρεία, θα λαμβάνετε αμοιβή από την εταιρεία 

ASEAN KYPROS SATELITES LTD ύψους 6% επί των καθαρών κερδών που θα 

προέκυπταν από τη λειτουργία των τροχιακών θέσεων τις οποίες της έχετε πωλήσει.  

Κατά την διάρκεια του ελέγχου στην επιχείρηση σας και κατά την εξέταση ουσιαστικά 

των βιβλίων και αρχείων σας, προέκυψε ότι δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ακόμη οι 

τροχιακές θέσεις που πωλήσατε στην εταιρεία ASEAN KYPROS SATELITES LTD. 

Σημειώστε, επίσης, ότι η πώληση στην οποία έχετε προβεί αφορά δικαιώματα χρήσης 

συγκεκριμένων τροχιακών θέσεων (i) 89,5oE/90oE (KYPROS-ARES, KYPROS-

ORION & KYPROS-APHRODITE 2) και (ii) 134oE (KYPROS-PROMETHEUS). 

Συνεπώς, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν αποτελεί μεταβίβαση μέρους 

Δρώσας Οικονομικής Μονάδας αλλά πώληση συγκεκριμένων δικαιωμάτων/αδειών. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω σημεία προκύπτει ότι η πώληση των 

συγκεκριμένων δικαιωμάτων χρήσης τροχιακών θέσεων προς την κυπριακή εταιρεία 

ASEAN KYPROS SATELITES LTD αποτελεί φορολογητέα συναλλαγή αφού βασικές 
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προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ότι αφορά συναλλαγή μέσα στα πλαίσια μεταβίβασης 

Δρώσας Οικονομικής Μονάδας δεν εφαρμόζονται στην συγκεκριμένη περίπτωση.» 

 

Κατά την ακροαματική διαδικασία οι εκπρόσωποι του Εφόρου Φορολογίας ανέφεραν: 

 Η πιο πάνω συναλλαγή αποτελεί παροχή υπηρεσιών και όχι παράδοση αγαθών.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8(2)(β) του περί Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

Νόμου του 2000 (Ν.95(Ι)/2000) όπως έχει τροποποιηθεί, «οτιδήποτε δεν αποτελεί 

παράδοση αγαθών, αλλά πραγματοποιείται έναντι αντιπαροχής 

(συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης ή εκχώρησης οποιουδήποτε 

δικαιώματος που πραγματοποιείται έναντι αντιπαροχής), αποτελεί παροχή 

υπηρεσιών.» 

 

 Ο Έφορος ΦΠΑ έχει προσδιορίσει τη συναλλαγή ότι αποτελεί εκχώρηση 

δικαιωμάτων των τροχιακών θέσεων για τηλεπικοινωνίες και σε καμία περίπτωση 

δεν αποτελεί παράδοση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αλλά αποτελεί 

παροχή υπηρεσίας. Τα γεγονότα που αφορούν την συναλλαγή δεν παραπέμπουν 

σε μεταβίβαση δρώσας οικονομικής μονάδας αφού δεν πραγματοποιήθηκε  

μεταβίβαση της επιχείρησης στην ASEAN KYPROS SATELITES LTD με 

αποτέλεσμα ο Αιτητής δηλαδή η PIERIS AEROSPACE LTD να αποξενωθεί την 

επιχείρηση. 

 

5. Θέματα προς εξέταση 

 

Όπως προκύπτει από τους Λόγους Ιεραρχικής Προσφυγής το Εφοριακό Συμβούλιο 

καλείται να αποφασίσει επί των ακόλουθων ζητημάτων:  

 

(1) Μπορεί να θεωρηθεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης τροχιακών θέσεων από την 

Αιτήτρια στην εταιρεία ASEAN KYPROS SATELLITES LTD ως μεταβίβαση Δρώσας 

Οικονομικής Μονάδας, που απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ, όπως ισχυρίζεται 

η Αιτήτρια ή ως παροχή υπηρεσίας που επισύρει επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με την 

απόφαση του Εφόρου Φορολογίας;  
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(2) Διαπιστώνεται πλάνη περί το Νόμο και/ή τα πράγματα, έλλειψη δέουσας έρευνας και 

παραβίαση των Αρχών Χρηστής Διοίκησης από το Τμήμα Φορολογίας;  

 
(3) Ο διορισμός του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση (Έφορος Φορολογίας) πάσχει 

λόγω αντισυνταγματικότητας;  

 
6. Νομοθεσία - Νομολογία  

 

 Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ν95(Ι)2000, Άρθρα 8(2)(β) και 38, Άρθρο 1(2) 

του Πρώτου Παραρτήματος 

 Κανονισμός 6 της Κ.Δ.Π.314/2001 

 Κανονισμός 4 της Κ.Δ.Π. 316/2001 

 Άρθρα 9 και 19 των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2006/112 

 Αποφάσεις Δ.Ε.Ε. στις υποθέσεις C-497/01 (Zita Modes) ημερ.27/11/2003 και                  

C-17/18 (Mailat), ημερ.19/12/2018 

 

7. ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8(2)(β) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Νόμου του 2000 (Ν.95(Ι)/2000), όπως έχει τροποποιηθεί, «οτιδήποτε δεν αποτελεί 

παράδοση αγαθών, αλλά πραγματοποιείται έναντι αντιπαροχής 

(συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης ή εκχώρησης οποιουδήποτε 

δικαιώματος που πραγματοποιείται έναντι αντιπαροχής), αποτελεί παροχή 

υπηρεσιών». 

 

Η Αιτήτρια υποστηρίζει ότι η μεταβίβαση υπηρεσιών υπό τη μορφή δικαιωμάτων χρήσης 

τροχιακών θέσεων αποτελεί μεταβίβαση Δρώσας Οικονομικής Μονάδας, η οποία 

εξαιρείται από την επιβολή ΦΠΑ. 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 4 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Κανονισμών του 2001, όπως έχει τροποποιηθεί, οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η 
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μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δεν θεωρείται συναλλαγή για σκοπούς ΦΠΑ αλλά 

μεταβίβαση Δρώσας Οικονομικής Μονάδας (Δ.Ο.Μ.) είναι:  

 

i. Το αποτέλεσμα της μεταβίβασης πρέπει να είναι ότι περιέρχεται στην κατοχή του 

νέου Ιδιοκτήτη επιχείρηση που μπορεί να λειτουργεί ως τέτοια.  

 

ii. Η επιχείρηση ή μέρος της επιχείρησης πρέπει να είναι Δρώσα Οικονομική Μονάδα 

κατά το χρόνο της μεταβίβασης. 

 
iii. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μεταβιβάζονται πρέπει να προορίζονται για 

χρήση από το νέο ιδιοκτήτη για την άσκηση επιχείρησης του ιδίου είδους.  

 
iv. Δεν πρέπει να υπάρξουν διαδοχικές μεταβιβάσεις της επιχείρησης.  

 
v. Ο νέος Ιδιοκτήτης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ ή κατά τη 

μεταβίβαση να καθίσταται υπόχρεος να εγγραφεί ή εγγράφεται εθελοντικά.  

 
vi. Δεν πρέπει να υπάρχει σημαντική διακοπή στο συνηθισμένο τρόπο διεξαγωγής 

των εμπορικών δραστηριοτήτων πριν ή αμέσως μετά τη μεταβίβαση. 

 
vii. Αν μεταβιβάζεται μέρος μόνο της επιχείρησης, εκείνο το μέρος πρέπει να είναι 

ικανό να λειτουργεί χωριστά. 

 
Όσον αφορά τη μεταβίβαση Δ.Ο.Μ. το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κρίνει 

ότι πρέπει να ερμηνεύεται ως καλύπτουσα «τη μεταβίβαση των στοιχείων του 

ενεργητικού μιας επιχειρήσεως ή τη μεταβίβαση αυτοτελούς τμήματος 

επιχειρήσεως, που περιλαμβάνουν υλικά και, ενδεχομένως, άυλα στοιχεία, τα 

οποία, από κοινού, συνιστούν επιχείρηση ή τμήμα επιχειρήσεως που είναι σε 

θέση να ασκήσει αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα...» (υπογράμμιση δική 

μας). 

 

(Zita Modes, C-497/01, EU:C:2003:G44 σκέψη 40).  
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Στην περίπτωση μας, μεταβιβάστηκαν δικαιώματα χρήσης τροχιακών θέσεων.  

 

Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ειδικότερα τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο 

[146(Ι)2002], όπως τροποποιήθηκε, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως αρμόδια 

ρυθμιστική αρχή, προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για χορήγηση ατομικού 

δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης δορυφορικών πόρων τα οποία 

εκχωρούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 

(ΙΤU). Μέσα από τέτοια διαδικασία η Αιτήτρια απέκτησε και τα επίδικα δικαιώματα 

χρήσης τροχιακών θέσεων. Σύμφωνα με το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο τα ως άνω 

ατομικά δικαιώματα χρήσης δύναται να τύχουν εμπορίας. 

 

Από τα στοιχεία ενώπιον μας, μεταξύ άλλων και από την περιγραφή του ειδικού 

συνεργάτη της Αιτήτριας xxxx Posen, το δικαίωμα χρήσης τροχιακών θέσεων είναι 

άυλο τεχνικό ενεργητικό το οποίο είναι το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας εταιρειών δορυφορικής τεχνολογίας και ειδικότερα, 

δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Το αποτέλεσμα/προϊόν της δραστηριότητας της Αιτήτριας ο ως άνω ειδικός 

συνεργάτης της Αιτήτριας το χαρακτηρίζει –μάλιστα- ως πατέντα ή πνευματική 

ιδιοκτησία.  

 

Σύμφωνα και με την παρουσίαση της Αιτήτριας, αυτή είναι μια εταιρεία 

δορυφορικών τηλεπικοινωνιών που αναπτύσσει, διαθέτει, μισθώνει και πωλεί 

δικαιώματα τροχιακών θέσεων.  

 

Όπως – εξάλλου -  αναφέρει στην απόφασή του 27/11/2020 ο Έφορος Φορολογίας 

απευθυνόμενος στην Αιτήτρια «σκοπός της επιχείρησης σας ήταν να πωλήσετε 

τα συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης τροχιακών θέσεων». 
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Με την ενώπιον μας συναλλαγή η Αιτήτρια διαθέτει το άυλο τεχνολογικό προϊόν 

της που είναι το δικαίωμα χρήσης τροχιακών θέσεων. 

 

Το δικαίωμα χρήσης τροχιακών θέσεων από μόνο του δεν μπορεί να συγκροτεί 

επιχείρηση που παράγει μόνιμο και επαναλαμβανόμενο εισόδημα, παρά μόνο με 

την πώληση ή τη μίσθωση του.  

 

Ούτε συνιστά αυτοτελές τμήμα της επιχείρησης της Αιτήτριας, αλλά είναι το προϊόν 

της δραστηριότητάς της.  

 

Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο εκδοχέας, η ASEAN KYPROS 

SATELLITES LTD, για να συνεχίσει την οικονομική δραστηριότητά της, ως 

πρόσθετη προϋπόθεση, πέραν της απόκτησης του Δικαιώματος Χρήσης 

τροχιακών θέσεων, έχει συμβληθεί με την εταιρεία CHINA GREAT WALL 

INDUSTRY CORPORATION, για να αποκτήσει το δικό της δορυφορικό σύστημα 

επικοινωνίας.  

 

Μόνον έτσι εφαρμόζεται στην πράξη το Δικαίωμα Χρήσης που απέκτησε από την 

Αιτήτρια και τίθενται σε λειτουργία οι τροχιακές θέσεις, ώστε να παρέχονται 

τηλεπικοινωνιακές / διαδικτυακές υπηρεσίες.  

 

Στο συμπέρασμα, ότι το Δικαίωμα Χρήσης δεν αποτελεί αυτοτελές τμήμα 

επιχείρησης οδηγεί και το γεγονός ότι για την ίδια τη συντήρηση του Δικαιώματος 

η Αιτήτρια παρέχει ξεχωριστές υπηρεσίες προς την ASEAN.  

 

Εκ των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι ενώ σκοπός της οικονομικής 

δραστηριότητας της αιτήτριας είναι η δημιουργία/εξασφάλιση δικαιωμάτων χρήσης 

τροχιακών θέσεων και η πώληση ή χρονομίσθωση τους, ο εκδοχέας (η ASEAN) 

προτίθεται να χρησιμοποιήσει το εν λόγω Δικαίωμα και τις σχετικές συχνότητες –

όπως αναφέρει και η εξουσιοδότηση της ρυθμιστικής αρχής- «με τη λειτουργία 
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ενός ή περισσότερων δορυφόρων στις τροχιακές θέσεις και δορυφορικών επίγειων 

σταθμών για την παροχή υπηρεσιών». 

 

Είναι, κατά συνέπεια, προφανές ότι δεν έχουμε συνέχιση της ίδιας οικονομικής 

δραστηριότητας του παρόχου, αλλά έχουμε την ανάπτυξη από τον εκδοχέα τέτοιας 

δραστηριότητας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την οποία το 

Δικαίωμα Χρήσης Τροχιακών Θέσεων που του παρείχε η Αιτήτρια είναι ένα μόνο 

στοιχείο αλλά όχι αρκετό, για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του 

εκδοχέα. 

 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η επίδικη συναλλαγή διαφοροποιείται από τη 

μεταβίβαση Δρώσας Οικονομικής Μονάδας, την οποία το ΔΕΕ ορίζει ως τη 

«μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού μιας επιχειρήσεως ή σε μεταβίβαση 

αυτοτελούς τμήματος επιχειρήσεως που περιλαμβάνουν υλικά και, 

ενδεχομένως, άυλα στοιχεία, τα οποία, από κοινού, συνιστούν επιχείρηση ή τμήμα 

επιχειρήσεως που είναι σε θέση να εξακολουθήσουν αυτοτελή οικονομική 

δραστηριότητα». 

(Zita Models, C-497/01, σκέψη 46) 

 

Η επίδικη συναλλαγή δεν ικανοποιεί ούτε τις προϋποθέσεις της Κυπριακής 

νομοθεσίας ΦΠΑ και ειδικά του Κανονισμού 4 (Κ.Δ.Π.316/2001) που προνοεί - 

μεταξύ άλλων – ότι «αν μεταβιβάζεται μέρος μόνο της επιχείρησης, εκείνο το μέρος 

πρέπει να είναι ικανό να λειτουργεί χωριστά».  

 

Όσον αφορά το θέμα εγγραφής του νέου ιδιοκτήτη στο ΦΠΑ η θέση της Αιτήτριας 

είναι πειστική, ότι δηλαδή ο εκδοχέας είναι υπόχρεος να εγγραφεί εφ’ όσον ο 

κύκλος εργασιών του υπερβεί το όριο που θέτει η Νομοθεσία.  

 

Σχετικά, είναι ρητή η πρόνοια του άρθρου 1(2) του Πρώτου Παραρτήματος του 

περί ΦΠΑ Νόμου 95(Ι)2000: 
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«Όταν επιχείρηση που ασκείται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο 

μεταβιβάζεται σε άλλο ως δρώσα οικονομική μονάδα και ο εκδοχέας δεν είναι 

εγγεγραμμένος δυνάμει του παρόντος Νόμου κατά το χρόνο της μεταβίβασης, 

τότε, τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (3) μέχρι (5) πιο κάτω, ο 

εκδοχέας καθίσταται υπόχρεος να εγγραφεί δυνάμει του παρόντος Μέρους κατά 

το χρόνο της μεταβίβασης αν- 

(α) Η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του κατά την περίοδο ενός έτους που 

τελειώνει κατά το χρόνο της μεταβίβασης έχει υπερβεί τις £9,000, ή 

(β) υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων 

συναλλαγών του κατά την περίοδο των τριάντα ημερών που αρχίζει από το χρόνο 

της μεταβίβασης θα υπερβεί τις £9.000.» 

 

Κατά συνέπεια, η εγγραφή του νέου ιδιοκτήτη στο ΦΠΑ δεν μπορεί να αποτελέσει 

προϋπόθεση για να θεωρηθεί μια συναλλαγή ως μεταβίβαση Δρώσας Οικονομικής 

Μονάδας. 

Απασχόλησε το Εφοριακό Συμβούλιο και το θέμα κατά πόσον η επίδικη συναλλαγή 

συνιστά μίσθωση υπηρεσιών. 

 

Παρά το γεγονός ότι το Παράρτημα C του Συμβολαίου της 16ης Μαρτίου 2016, 

περιλαμβάνει στοιχεία που κατατείνουν στον χαρακτηρισμό της επίδικης 

συναλλαγής ως μίσθωσης, το Εφοριακό Συμβούλιο κάνει δεκτό τον ισχυρισμό της 

Αιτήτριας ότι αυτό το τμήμα της Συμφωνίας δεν υλοποιήθηκε και ότι η μεταβίβαση 

των Δικαιωμάτων Χρήσης στον εκδοχέα είναι οριστική και αμετάκλητη. Ιδιαίτερα, 

αφού από τη Ρυθμιστική Αρχή αναγνωρίζεται ότι η αποκλειστική κυριότητα του 

δικαιώματος χρήσης των τροχιακών θέσεων ανήκει στον εκδοχέα, την ASEAN 

KYPROS SATELLITES LTD.  

 

Να τονιστεί, ότι εάν καταλήγαμε στο συμπέρασμα περί μίσθωσης του Δικαιώματος 

Χρήσης Τροχιακών Θέσεων, με βάση την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση 

MAILAT C17/18, σκέψεις 22-23, η συναλλαγή –επίσης- δεν θα θεωρείτο 

μεταβίβαση Δ.Ο.Μ. και θα φορολογείτο.  
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Αναφέρει χαρακτηριστικά το Δ.Ε.Ε: 

«… εν προκειμένω, από την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως προκύπτει ότι όλα 

τα στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση της επίμαχης στην κύρια δίκη 

οικονομικής δραστηριότητας αποτέλεσαν απλώς αντικείμενο μισθώσεως και ότι 

δεν υπήρξε μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων κυριότητας. 

 

Μια τέτοια, όμως, διάθεση του συνόλου των στοιχείων αυτών δεν συνιστά 

μεταβίβαση συνόλου ή μέρους συνόλου αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 19, 

πρώτο εδάφιο, της οδηγίας περί ΦΠΑ.» 

 

Όσον αφορά το Λόγο Ιεραρχικής Προσφυγής περί μη δέουσας έρευνας εκ μέρους 

του Εφόρου Φορολογίας και πλάνη περί τα πράγματα και το Νόμο δεν κρίνουμε 

ότι τα γεγονότα συνηγορούν για τέτοιο συμπέρασμα.  

 

Από τα ενώπιον μας στοιχεία δεν προκύπτει παραβίαση της αρχής της 

αμεροληψίας, καλής πίστης και χρηστής διοίκησης εκ μέρους του Εφόρου 

Φορολογίας και των εκπροσώπων του. 

 

Τέλος, όσον αφορά το Λόγο Ιεραρχικής Προσφυγής περί αντισυνταγματικού 

διορισμού του Εφόρου Φορολογίας, πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα 

Ιεραρχική Προσφυγή σχετικός είναι ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας με βάση 

το 4(17) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, Ν70(1)2014 και όχι το 4(1) που 

αναγνωρίστηκε ως αντισυνταγματικό από την Ολομέλεια του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου.  

 

Είναι προφανές, ότι η απόφαση του Δικαστηρίου ευθέως θέτει υπό αμφισβήτηση 

τη συνταγματικότητα και του άρθρου 4(17).  

 

Εντούτοις, ως Εφοριακό Συμβούλιο, πρέπει να θεωρήσουμε εαυτόν αναρμόδιο να 

κρίνει οριστικά τη συνταγματικότητα του εν λόγω άρθρου του Νόμου.  
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Εξετάζοντας σωρευτικά τα κριτήρια και/ή προϋποθέσεις για τον 

χαρακτηρισμό μιας συναλλαγής ως μεταβίβασης Δρώσας Οικονομικής 

Μονάδας το Εφοριακό Συμβούλιο καταλήγει ότι η επίδικη συναλλαγή δεν 

ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ούτε της νομολογίας του ΔΕΕ ούτε της 

Κυπριακής περί ΦΠΑ νομοθεσίας και ως εκ τούτου, επικυρώνει την 

απόφαση του Εφόρου Φορολογίας ημερ. 27/11/2020 να θεωρήσει την εν 

λόγω συναλλαγή ως παροχή υπηρεσιών και να επιβάλει φόρο εκροών. 

 

Το Εφοριακό Συμβούλιο αφού μελέτησε διεξοδικά όλα τα στοιχεία του 

φακέλου και τα πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο το Νόμο και τους Κανονισμούς περί ΦΠΑ, όπως 

τροποποιήθηκαν, καθώς και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει ομόφωνα την απόρριψη της Ιεραρχικής 

Προσφυγής.  

 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

…………..…………………………………………… 

Ελένη Χατζηχαρίτου – Λεωνίδου 

Πρόεδρος 

 

Μέλη 

  

………………………….. ………………………….. 

Μίκης Σιανής Μάκης Γεωργίου 

  

………………………….. ………………………….. 

Κώστας Προκοπίου Αριστοτέλης Μισός 

 

 




