
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

 

 

Αζήλα, 9.2.2010 
         

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Θέκα: Φ.Π.Α 
  

 Δελ πθίζηαηαη θακία ππνρξέσζε από ην θνηλνηηθό δίθαην επηβνιήο 

ΦΠΑ ζηηο δηθεγνξηθέο ππεξεζίεο. Αληίζεηα, από ην άξζξν 375 ηεο 

ηζρύνπζαο Οδεγίαο ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) πξνθύπηεη όηη ε Ειιάδα έρεη 

απεξηόξηζην ρξνληθά δηθαίσκα λα απαιιάζζεη από ΦΠΑ ηηο ππεξεζίεο 

δηθεγόξσλ. 
 

 Σην παξειζόλ (έηε 1992 θαη 2000) είρε γίλεη απόπεηξα ππαγσγήο ζε 

ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ δηθεγόξσλ, πιελ όκσο νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο 

νπδέπνηε εθαξκόζηεθαλ. 
 

 Δηθαηνινγεηηθόο ιόγνο ηεο απαιιαγήο ήηαλ θαη παξακέλεη ν 

ραξαθηήξαο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ δηθεγόξνπ, ν νπνίνο είλαη 

άκηζζνο δεκόζηνο ιεηηνπξγόο, θαζώο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηνπ πνιίηε γηα αθώιπηε πξόζβαζε ζηα δηθαζηήξηα θαη 

παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο από απηά. Σν θαηνρπξωκέλν ηόζν ζην 

ύληαγκα (άξζξν 20§1) όζν θαη ζηελ Επξωπαϊθή ύκβαζε 

Δηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ (άξζξν 6) δηθαίωκα δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη εθπξνζώπεζεο από δηθεγόξν πξνζηαηεύεηαη θαη 

ζωξαθίδεηαη νπζηαζηηθά κόλν όηαλ παξέρεηαη κε ηε κηθξόηεξε 

δπλαηή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ πνιίηε. Γηα ηνλ ιόγν απηό ε 

απαιιαγή ησλ ππεξεζηώλ δηθεγόξσλ εληάζζεηαη ζηελ νκάδα 

απαιιαγώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δξαζηεξηόηεηεο γεληθνύ 

ζπκθέξνληνο (λνζνθνκεηαθή θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, θνηλσληθή 

πξόλνηα θαη αζθάιηζε, πξνζηαζία παηδηώλ θαη λέσλ, ζρνιηθή θαη 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, νξηζκέλεο ππεξεζίεο πνιηηηζηηθνύ 

ραξαθηήξα θιπ.) ηηο νπνίεο ην θξάηνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη όηη ζα 

παξέρνληαη κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο γηα ηνλ πνιίηε. Όηαλ κε 

βάζε ηα αλωηέξω ην Τπνπξγείν Δηθαηνζύλεο αξλείηαη ηελ έζηω 

θαη νξηαθή αύμεζε ηωλ ειάρηζηωλ ακνηβώλ ηωλ δηθεγόξωλ, 

αθξηβώο ιόγω ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη γηα 

ηνπο πνιίηεο, είλαη δπλαηόλ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ λα ζέιεη λα 

επηβάιιεη ηελ επηβάξπλζή ηνπο θαηά 19%; 
 

 Από πιεπξάο δεκνζίσλ εζόδσλ, εμάιινπ, ε απόδνζε ηνπ κέηξνπ 

απηνύ είλαη πνιύ ακθίβνιε όηαλ, όπσο είλαη γλσζηό, αθελόο ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εζόδσλ ησλ δηθεγόξσλ πξνέξρνληαη από 

επηηεδεπκαηίεο νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ 



δαπαλώλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ην δηθαίσκα έθπησζεο πνπ ζα γελλεζεί 

γηα ηνλ ΦΠΑ ησλ δαπαλώλ ησλ δηθεγόξσλ ζα είλαη πεξίπνπ ίζν κε ηνλ 

ΦΠΑ ησλ εζόδσλ ηνπο από ηδηώηεο κε-ππνθείκελνπο ζε ΦΠΑ. 
 

 Πεξαηηέξσ, είλαη θνηλώο γλσζηό όηη ε αύμεζε ηεο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο, εηδηθά ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, όρη κόλν δελ άγεη 

ζε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο αιιά, αληίζεηα, δεκηνπξγεί θαη θίλεηξν 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αύμεζή ηεο αθνύ ε κε έθδνζε απόδεημεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ ζα σθειεί πιένλ θαη ηα δύν κέξε· ηνλ δηθεγόξν (ν νπνίνο 

ζα θαηαβάιιεη ιηγόηεξν θόξν εηζνδήκαηνο) αιιά θαη ηνλ εληνιέα ηνπ 

(ν νπνίνο δελ ζα θαηαβάιιεη ηνλ αλαινγνύληα ΦΠΑ). 
 

 Είλαη, επνκέλσο, ζαθέο όηη ην κόλν απνηέιεζκα πνπ ζα έρεη ε επηβνιή 

ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο δηθεγόξσλ είλαη ε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ησλ ηδησηώλ ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ρσξίο θακία 

δεκνζηνλνκηθή σθέιεηα. 
 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ζεσξνύκε όηη ε ππαγσγή ησλ ππεξεζηώλ 

ησλ δηθεγόξσλ (όπσο θαη ησλ ππνινίπσλ λνκηθώλ επαγγεικάησλ) ζε 

ΦΠΑ, πέξαλ ηεο ηεξάζηηαο αλαηαξαρήο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζε 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, δελ ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ησλ 

θνξνινγηθώλ εζόδσλ θαη, αληίζεηα, ζα ζπληειέζεη ζε πεξαηηέξσ 

αύμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 
 

 Η πξόηαζή καο είλαη λα δνζεί ρξόλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξόζθαηνπ κέηξνπ ηεο πιήξνπο έθπησζεο από ην θνξνινγεηέν 

εηζόδεκα θπζηθώλ πξνζώπσλ ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

ησλ δηθεγόξσλ (άξζξν 7§1 λ.3790/2009), ην νπνίν είλαη απιό ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαη πιήηηεη ζηνρεπκέλα ηνπο θαηά ζύζηεκα 

θνξνδηαθεύγνληεο.  
 

 

 

Η ηόζο διαθημιζθείζα από ηον ίδιο Ππωθςποςπγό διαβούλεςζη 

με ηοςρ θοπείρ για ηην θοπολογική μεηαππύθμιζη, ήηαν 

πποζσημαηική. Δεν ςπήπξε ο επιβαλλόμενορ από ηοςρ 

δημοκπαηικούρ κανόνερ διάλογορ για ηον οποίο είσαμε επιζηήζει, με 

έγγπαθό μαρ, ηην πποζοσή ηος Υποςπγού.  

 

 
 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ. 


