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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:1019   
ΕΤΟΣ: 2003 
 
ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 
Α. ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ               

1.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ                            
      ΤΜΗΜΑ Α’ 
   2.∆/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜ.ΕΣΟ∆ΩΝ  
      ΤΜΗΜΑ Ε’  

 Β.  Γ.Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
      ∆/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 
      ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 
Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. 
για υποκείµενους µε βιβλία Α’ ή Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης 
δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείµενων αυτών, των µη υποκείµενων ή απαλλασσόµενων. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 

 
Αθήνα   4  Φεβρουαρίου  2003 
Αρ.Πρωτ.1003644/194/27/0014 

    
      

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ     Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν 

 
‘Εχοντας υπόψη : 
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), όπως ισχύουν  : 
α) των παραγράφων 1 περίπτωση α’, 2,3,6 και 9 του άρθρου 38, 
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59, 
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64  
2. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµίας και 
    Οικονοµικών (Α.Υ.Ο.): 
α) 1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ.1278/5-12-01 (ΦΕΚ 1678 Β), 
β) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2-3-01, 
γ) 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2-3-01 (ΦΕΚ 215 Β),  
δ) 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8-1-93 (ΦΕΚ 238 Β),  
     ως ισχύει µετά τις 1042660/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23-3-93 (ΦΕΚ 252 Β) 
     και 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/ 19-9-94 (ΦΕΚ 727 Β)   Α.Υ.Ο. 
ε) 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14-11-01 (ΦΕΚ 1578 Β),  
στ) 1042252/1534/355/0014/ΠΟΛ. 1149/15-5-02 (ΦΕΚ 656  Β), 
ζ)   1084741/5672/956/0014/ΠΟΛ. 1240/21-10-02 (ΦΕΚ 1420 Β), 
η)  1085725/6531/1127/0014/ ΠΟΛ. 1242/24-10-02 (ΦΕΚ 1420 Β). 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.∆. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α). 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  περί αποδεικτικών 

εισπράξεως. 
 
5. Την 1100383/1330/Α0006/31-10-01 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και  Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την οποία 
µεταβιβάζονται αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στους 
Υφυπουργούς Οικονοµικών. 
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6. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών και του χρόνου υποβολής των 

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.. 
 
7. Τις συνθήκες που δηµιουργήθηκαν λόγω της δυνατότητας υποβολής των 

περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ µε ηλεκτρονικό τρόπο (TAXISnet). 
 
8. ‘Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό 

Προϋπολογισµό. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

‘Αρθρο  1 
Τύπος και περιεχόµενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 

 
Ορίζουµε τον τύπο και το περιεχόµενο :  
α) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείµενους µε βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείµενων αυτών, των µη 
υποκείµενων ή απαλλασσόµενων (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚ∆ΟΣΗ 2003, Φ2 TAXIS),  

β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείµενους µε βιβλία Α’ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 - Φ.Π.Α. ΕΚ∆ΟΣΗ 2003, Φ3 TAXIS),  

όπως τα υποδείγµατα που επισυνάπτονται αντίστοιχα ως παραρτήµατα «Α» και «Β», 
στην απόφαση αυτή µε τον τίτλο «ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.»  

 
 

‘Αρθρο  2 
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από  υποκείµενους στο φόρο 

µε δικαίωµα έκπτωσης και το ∆ηµόσιο. 
 
1.Προκειµένου για υποκείµενους µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους 

και το ∆ηµόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η 
περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά,  

-για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή και  
-κατ’ εξαίρεση για τις φορολογικές περιόδους που προκύπτει πιστωτικό ή   
µηδενικό υπόλοιπο µόνο εφόσον στις περιόδους αυτές πραγµατοποιούνται 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή για τις περιόδους αυτές υποβάλλεται αίτηµα 
επιστροφής, ως εξής : 

 
α) Για κάθε ηµερολογιακό µήνα και µέχρι τις 20 του επόµενου µήνα, εφόσον αυτοί 

τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και το ∆ηµόσιο. 
β) Για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι τις 20 του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο, 

εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..  
 
2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις ∆.Ο.Υ. στις προθεσµίες της 

προηγούµενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Αριθµού 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκείµενου και ολοκληρώνεται µέσα σε τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες ως εξής: 

 
α) Την 20η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον 

αυτή είναι εργάσιµη, προκειµένου για υποκείµενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2. 
 
β) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 1,2, προκειµένου για 

υποκείµενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4,5. 
 
γ) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 3,4,5, προκειµένου για 

υποκείµενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6,7,8. 
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δ) Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της προθεσµίας για τα ψηφία 6,7,8, προκειµένου για 

υποκείµενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9,0. 
 
Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για εγκεκριµένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και 

άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέχρι την 26η ηµέρα 
του επόµενου µήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το τελευταίο 
ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους. 

 
3. Η υποβολή των αρχικών εµπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων µε τη χρήση 

ηλεκτρονικής µεθόδου (µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet), παρατείνεται µέχρι την 26η 
ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία 
αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. 

Η ίδια ηµεροµηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωµές των οφειλόµενων 
ποσών µέσω των τραπεζών. 

Επίσης η ίδια ηµεροµηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές 
υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναµίας υποβολής τους µέσω του 
συστήµατος TAXISnet ή πληρωµής τους µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων και του 
διατραπεζικού συστήµατος ∆ΙΑΣ. 

 
4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι 

παραπάνω προθεσµίες µετακυλίονται ανάλογα. 
 
5.  Εάν ο υποκείµενος στο φόρο επιθυµεί να υποβάλλει περιοδική δήλωση µε µηδενικό 

ή πιστωτικό υπόλοιπο, παρότι δεν έχει την υποχρέωση αυτή, δεν ισχύουν οι ανωτέρω 
προθεσµίες.  

 
6. Ως αφετηρία για την επιβολή του προστίµου εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής 

αρχικών δηλώσεων χωρίς ποσό φόρου για καταβολή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση 
υποβολής, που προβλέπεται από την παραγρ.1 του άρθρου 4 του ν.2523/97 (ΦΕΚ Α 179), 
λαµβάνεται η επόµενη ηµέρα της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης µε βάση όσα 
ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους 2 και 3. 

 
7. Για τον υπολογισµό του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ανακριβούς 

ή µη υποβολής περιοδικής δήλωσης, µε ποσό  φόρου για καταβολή, µετά τις προθεσµίες 
των παραπάνω παραγράφων 2 και 3, µε βάση τους µήνες καθυστέρησης, ως αφετηρία 
υπολογισµού του πρόσθετου φόρου λαµβάνεται η 21η ηµέρα του µήνα που ακολουθεί τη 
φορολογική περίοδο, ανεξάρτητα από τις συµπίπτουσες αργίες, εκτός εάν έχει χορηγηθεί 
ειδική παράταση χρονικής διάρκειας µεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ηµερών, οπότε ως 
αφετηρία λαµβάνεται η επόµενη ηµέρα από τη λήξη της παράτασης. 

 
8. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγοµένων σε 

Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων του υποκειµένου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την 
ηµεροµηνία οριστικής παύσης εργασιών. Στην  περίπτωση αυτή η προθεσµία υποβολής της 
περιοδικής δήλωσης ορίζεται µέχρι την 20η του επόµενου µήνα που ακολουθεί τη 
φορολογική περίοδο (µήνα ή τρίµηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας του υποκείµενου και όχι αργότερα από την προθεσµία υποβολής της 
εκκαθαριστικής δήλωσης. 

 
9. Εξαιρετικά, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα, προκειµένου: 
 
α) για οριστική παύση εργασιών λόγω: 

  Ι) λήξης νοµικού προσώπου και ενώσεων προσώπων, 
  ΙΙ) θανάτου του υποκειµένου, 

µέχρι την 20η του επόµενου µήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (µήνα ή 
τρίµηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστηµα λειτουργίας του υποκείµενου ή 
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εντός 20 ηµερών από την εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγρ.1 του άρθρου 36 του ν.2859/00. 

 
β) για έναρξη εργασιών νοµικών προσώπων, στις προθεσµίες της παραπάνω 

παραγράφου 2 ή 3 µέσα σε προθεσµία 20 ηµερών από την εµπρόθεσµη υποβολή της 
δήλωσης έναρξης εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της  παραγρ.1 του 
άρθρου 36 του ν.2859/00. 

 
10. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές 

αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. και οι εγγεγραµµένοι επιτηδευµατίες ή εισαγωγείς 
βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Οι επιτηδευµατίες αυτοί, που για την έκπτωση του  ΦΠΑ που 
αναλογεί στις εισροές τους εφαρµόζουν τις Α.Υ.Ο. ∆.634/435/29.4.93 και  ∆.635/436/29.4.93, 
υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ. 

 
‘Αρθρο 3 

Χρόνος υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης. 
 
1.Οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης 

του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν 
καλύπτονται από την παρέκκλιση της  παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.2859/00, (δηλαδή 
οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην 
Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες 
πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που  προκύπτει 
καταβάλλεται µε µία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση µέχρι τις δεκαπέντε (15) του 
εποµένου µήνα που ακολουθεί το µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των  άρθρων 16 και 18 του ν.2859/00. 

 Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο δεν έχουν 
υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή 
δήλωσης Intrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξοµοίωσης και ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα ενδoκοινοτικών  αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις  
και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις. 

 
2. Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για µία αιτία ή ενιαία για περισσότερες 

αιτίες, µέχρι τις 15 του επόµενου µήνα που ακολουθεί το µήνα :  
Ι. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασµού του προµηθευτή στα βιβλία 

του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το 
αργότερο µέχρι την έγκριση του απαιτούµενου συναλλάγµατος από τη µεσολαβούσα 
Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εµβάσµατος ή την καταβολή της οφειλής ή 

ΙΙ.  έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, 
 
στις ακόλουθες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής : 
 
α) υποκείµενοι στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, οι οποίοι 

καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης, σύµφωνα µε την  
1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994  Α.Υ.Ο., όταν ο υπόχρεος στο φόρο που 
είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπο, 
υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση,  

 
β) υποκείµενοι στο φόρο των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή 

εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη 
συναλλαγή αυτή µε έκτακτη περιοδική δήλωση,   

 
γ) τα λοιπά πρόσωπα (πχ ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο (άρθρ.35 

ν.2859/00) και οι εκµεταλλευτές Ε∆Χ αυτοκινήτων  (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συµφωνίας 
αναλαµβάνουν την µεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιµολόγια παροχής 
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υπηρεσιών, αποδίδουν το  Φ.Π.Α. µε έκτακτη περιοδική δήλωση µε το έντυπο 050-ΦΠΑ 
Φ2 TAXIS,  

 
δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δηµιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου 

και δεν ορίζεται άλλος χρόνος υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης. 
 
3. Αν  υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το ∆ηµόσιο, οι ∆ήµοι, οι Κοινότητες, 

τα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Ν.Π.∆.∆. που εξοφλούν τις 
υποχρεώσεις τους µετά από έγκριση των σχετικών ενταλµάτων από τον αρµόδιο Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εµπίπτουν στην περίπτωση β’ της παραγρ.1 του 
άρθρου 1  της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ.1005/8.1.93, όπως ισχύει, καταβάλλουν τον 
οφειλόµενο φόρο στην αρµόδια ∆ΟΥ µε έκτακτη περιοδική δήλωση, είτε κατά την απόδοση 
του σχετικού εντάλµατος πληρωµής, είτε κατά ηµερολογιακό τρίµηνο και µέσα στο 
πρώτο δεκαπενθήµερο του τέταρτου µήνα, µε βάση τα συνολικά ποσά που έχουν 
εγκριθεί και έχουν εµβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριµήνου, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία της παραγρ.4 του άρθρου 3 της παραπάνω Α.Υ.Ο. 

 Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισµό της αξίας του αγαθού 
που εισάγουν (προέµβασµα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από το Τελωνείο 
(τελωνισµό), ή καταβολή του φόρου ενεργείται µεµονωµένα, µε τη διαδικασία της 
προηγούµενης παραγράφου. 

 
4.‘Εκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται κατά τον χρόνο που ορίζεται από τις 

οικείες αποφάσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  α) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και 

αντικειµένων που προορίζονται για την  κατασκευή ή µετασκευή σκαφών, σε περίπτωση 
αχρησιµοποίητων υλικών, σε ένα µήνα από την επίδοση της έκθεσης επιµέτρησης, 
ταυτόχρονα µε την εκκαθάριση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις παραγρ. 1 - 3  του 
άρθρου 23 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18-12-1987. 

 
  β)  για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ειδών και πάσης 

φύσεως υλικών προς εργολάβο κατασκευής υλικών συντήρησης ή επισκευής έργου κοινού 
αµυντικού προγράµµατος (ΝΑΤΟ), σε περίπτωση αδιάθετων υλικών, µέσα σε 20 ηµέρες 
από τη γνωστοποίηση από την εποπτεύουσα το έργο αρχή, των υλικών και ειδών 
που δεν χρησιµοποιήθηκαν, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παραγρ.3 του άρθρου 5 
της ΑΥΟ Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.87,  

 
  γ) στην περίπτωση λήξης της προθεσµίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής 

παράδοσης  αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, σε 6  µήνες από την αγορά ή 
εισαγωγή ή σε 8 µήνες µε απόφαση του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., ή σε 16 µήνες µε κοινή 
απόφαση Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., Επόπτη Ελέγχου και Επιθεωρητή ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στην  ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.93, όπως 
συµπληρώθηκε µε τις 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.95 και 1058757/ 
2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.95 ΑΥΟ, καθώς και µε όσα ορίζονται στη AYO 
Π.6788/642/1986, 

 
  δ) στην περίπτωση εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 26 

του ν.2859/00 προς εγχώρια ανάλωση, πριν την έξοδο των αγαθών, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 16 της ΑΥΟ  1000887/2569/3/ΠΟΛ.1004/2.1.97. 

 
  ε) στην περίπτωση µεταβίβασης αυτοκινήτων οχηµάτων, µοτοσικλετών και 

µοτοποδηλάτων,  όταν χρησιµοποιούνται ως πάγια της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που 
υπόκεινται σε ΦΠΑ, πριν από την µεταβίβαση της άδειας, σύµφωνα µε την Ε∆ΥΟ 
Σ.420/56/ΠΟΛ.28/87 και εφόσον για τη µεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιµολόγιο ή 
απόδειξη λιανικής. 
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  στ) στην περίπτωση µεταβίβασης αγαθών κατά την διαδικασία του 
πλειστηριασµού, µέχρι την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων στον υπερθεµατιστή 
και πριν την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στην Ε∆ΥΟ 1070540/2601/ 531/ΠΟΛ.1075/90 και εφόσον για τη µεταβίβαση 
αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιµολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση.  

      
       ζ) στην περίπτωση των ενταγµένων στα ειδικά καθεστώτα των εκµεταλλευτών 

Επιβατηγών ∆ηµοσίας Χρήσεως (Ε∆Χ), σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην εκάστοτε 
εκδιδόµενη ΑΥΟ. 

 
  η) στην περίπτωση των ενταγµένων στο ειδικό καθεστώς αλιέων σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ.1320/ 30.12.98. 
 

‘Αρθρο  4 
Αρµόδια για την υποβολή ∆ΟΥ - ∆ιαδικασία υποβολής 

 
1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται µόνο στην αρµόδια ∆ΟΥ της έδρας ή του 

κεντρικού του υποκειµένου ή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος των µη 
υποκειµένων, προκειµένου για την υποβολή των εκτάκτων δηλώσεων. Κατ’ εξαίρεση, οι 
εποχιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ∆ΟΥ, καθώς 
και ο επί του πλειστηριασµού υπάλληλος, στην περίπτωση στ’ της παραγράφου  4 του 
άρθρου 3 της παρούσας, µπορούν να αποστέλλουν στην αρµόδια ∆ΟΥ συστηµένη επιστολή, 
στην οποία εσωκλείουν την περιοδική δήλωση. Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για 
καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της 
αρµόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης ∆ΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Απόδειξη του εµπρόθεσµου της υποβολής στις περιπτώσεις αυτές, 
αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλου της αποστολής του 
Ταχυδροµικού Γραφείου. 

    Περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσµα, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή 
και του προσθέτου φόρου που αναλογεί, θεωρείται ως µη υποβληθείσα. 

 
2. Προκειµένου για τις αρχικές, εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε τις ΑΥΟ 

1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2-3-2001, 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257 
/14.11.01 και 1042252/1534/355/ΠΟΛ.1149/15-5-02, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 
η διαδικασία υποβολής τους µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 

 
3.Η περιοδική δήλωση όταν παραλαµβάνεται χειρόγραφα, εκτός του συστήµατος 

TAXIS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκοµίζεται στο Τµήµα Εµµέσων και Ειδικών 
Φόρων, παραλαµβάνεται ελέγχεται και θεωρείται από το Τµήµα αυτό και ακολούθως, αν 
υπάρχει ποσό για καταβολή, υπογράφεται για την είσπραξη από τον Ταµία της ∆ΟΥ, κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στη 1095871/7807/0014/ΠΟΛ.1242/14.7.93 Ε.∆.Υ.Ο. 

 Η περιοδική δήλωση όταν παραλαµβάνεται µηχανογραφικά, στις ∆ΟΥ που 
εφαρµόζεται το σύστηµα TAXIS, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Προσκοµίζεται µόνο στο 
Τµήµα Εµµέσων και Ειδικών Φόρων, όπου παραλαµβάνεται ελέγχεται και θεωρείται. Αν 
υπάρχει ποσό για καταβολή, ο εκδότης του Τµήµατος αυτού εκδίδει ηλεκτρονικά διπλότυπο 
είσπραξης µε το οποίο καταβάλλεται ο φόρος, στον ταµία της ∆ΟΥ. 

 
 4. Για τις ανάγκες του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ.1005/8.1.93, όπως 

ισχύει µετά την Α.Υ.Ο. 1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/28.3.93 προσκοµίζεται στη 
µεσολαβούσα Τράπεζα το νόµιµα θεωρηµένο αντίτυπο που παραδίδεται στον υπόχρεο, 
φωτοτυπία του οποίου τίθεται στον οικείο φάκελο κατά τη χορήγηση του συναλλάγµατος. 
Στην περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ως αντίγραφο της υποβληθείσας 
δήλωσης θεωρείται η εκτύπωση της µέσω του συστήµατος TAXISnet (σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/2001).  

Για τις ανάγκες του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο.  ΠΟΛ.1005/93, υποβάλλεται ένα επιπλέον 
πρόσθετο αντίτυπο της δήλωσης µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», που θεωρείται από τη ∆ΟΥ και µε φωτοτυπία του διπλοτύπου είσπραξης 
προσκοµίζεται στην Τελωνειακή Αρχή. 

 
‘Αρθρο  5 

Αποδεικτικό είσπραξης 
 
Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου στην περίπτωση 

που η παραλαβή της από την αρµόδια ∆ΟΥ γίνεται χειρόγραφα (εκτός του συστήµατος 
TAXIS). Στην περίπτωση αυτή υπογράφεται κατά την είσπραξη του ποσού για καταβολή και 
από τον Ταµία της ∆ΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και ατοµική του σφραγίδα. Η 
απόδειξη καταβολής του φόρου σε περίπτωση απώλειας, ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε 
λόγου της περιοδικής δήλωσης, µπορεί να αναπληρωθεί µόνο κατά τα οριζόµενα στην 
παραγρ.3 του άρθρου 76 του Π.∆. 16/89. Αντίθετα στην περίπτωση που η παραλαβή της 
δήλωσης γίνεται µηχανογραφικά (µέσω του συστήµατος TAXIS) κατά την παραλαβή της 
δήλωσης θα εκδίδεται ηλεκτρονικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, που σε συνδυασµό µε 
το αντίγραφο της δήλωσης θα αποδεικνύει το έγκυρο της υποβολής. 

 Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου (µέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet) ως αποδεικτικό είσπραξης θεωρείται η εµφάνιση στην οθόνη 
της δήλωσης συσχετισµένης µε το µοναδικό αριθµό καταχώρησης, την ηµεροµηνία 
υποβολής και πληρωµής, ή η εκτύπωση της µέσω του συστήµατος TAXISnet. 

 
‘Αρθρο  6 

∆υνατότητα υποβολής µηχανογραφηµένων περιοδικών δηλώσεων 
 

Οι υποκείµενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων µε 
µηχανογραφικά µέσα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 1064794/4982/ΠΟΛ.1177/7.5.93 
απόφασής µας, µπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωµένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, µε 
την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, 
κωδικοποίηση, χρωµατισµό, διαστάσεις, οµοιότητα όψεων κλπ) του αντίστοιχου εντύπου που 
εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών και κυρώνεται µε την παρούσα. 

 
Aρθρο  7 

‘Εναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις 
 

1. Τα επισυναπτόµενα έντυπα ισχύουν για φορολογικές περιόδους από την 1η 
Ιανουαρίου 2003 και υποβάλλονται συµπληρωµένα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.  

2. Οι περιοδικές δηλώσεις εφόσον παραλαµβάνονται µηχανογραφικά, µέσω  του 
συστήµατος TAXIS, δεν αποστέλλονται από τις ∆ΟΥ στο ΚΕΠΥΟ. 

3. Η απόφαση αυτή,  να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 


