
Υπόδειγμα Επιστολής προς Τμήμα Φορολογίας σχετικά με την Επιλεξιμότητα του ΦΠΑ 

 

Αρ. Φακ.: …..............    

Τηλ.:     ……...........           

                                                                                    Ημερομηνία:  

 

ΠΡΟΣ 

Έφορο Φορολογίας 

Τομέας Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Φορολογικής Μεταχείρισης 

 

Θέμα: Ανάκτηση ΦΠΑ για τα έργα «.................................» που θα υλοποιηθούν από το 

Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία………. και δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας 

 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Το Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία……..είναι Δυνητικός Δικαιούχος για την Ενωσιακή Προτεραιότητα 

«……………………………..» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020, στα πλαίσια 

του οποίου θα υποβάλει πρόταση για υλοποίηση του έργου: «………………………..» στον Ενδιάμεσο 
Φορέα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών με βάση το πλαίσιο που καθορίστηκε. Τα 

έργα αυτά δύνανται να υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας. 

 

Το έργο/έργα του Υπουργείου/Τμήματος/Υπηρεσίας που θα προταθούν για συγχρηματοδότηση 

αφορούν …………………………………. ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………… και οι ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών είναι 

………………………………………………. 

 

Τα έργα που θα προταθούν από το Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία…….. στα πλαίσια των πιο πάνω 

κατηγοριών, θα υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων (αν αφορά και κάτι άλλο να αναφερθεί) οι οποίες 

θα ανατεθούν από το Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία…… σε ανάδοχους σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

διέπει τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.   

 

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, άρθρο 69, 3γ, καθώς και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, 

ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι 

ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. 

 

Για το σκοπό αυτό θα παρακαλούσα όπως έχω και γραπτώς τη θέση του Τμήματος  σας κατά πόσο 

το Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία ως Οργανισμός, έχει δικαίωμα Ανάκτησης του ΦΠΑ εισροών για τα 
πιο πάνω έργα.  Η θέση αυτή είναι απαραίτητη  για να μπορούν οι χρεώσεις για ΦΠΑ που θα 

προκύψουν κατά την υλοποίηση των πιο πάνω Έργων να θεωρηθούν ως επιλέξιμη δαπάνη και κατ’ 

επέκταση να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.  

 

Παρακαλώ όπως έχουμε την απάντηση σας το συντομότερο δυνατό. Είμαστε στη διάθεσή σας για 

οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. 

 

                                               Διευθυντής Τμήματος/Υπηρεσίας 

 

              ………………………………………………. 

 

Κοιν.: Γενικό Διευθυντή ΓΔ ΕΠΣΑ 

           Διευθύντρια ΤΑΘΕ  


