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 Α.ΓΕΝΙΚΑ  
 
 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Όπως είναι ήδη γνωστό η χώρα µας από 1/1/2001 εντάχθηκε στην ζώνη του 
ΕΥΡΩ. ∆εδοµένου ότι, από την 1 Ιανουαρίου 2002 οι συναλλαγές  
πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο µε το νόµισµα αυτό, ήταν απαραίτητη η 
αλλαγή των εντύπων ΦΠΑ, προκειµένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες. 
 Με την ευκαιρία αυτής της αλλαγής κρίθηκε σκόπιµη η απλοποίηση των 
εντύπων έτσι ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι υποκείµενοι στο φόρο όσο και οι 
φορολογικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). 
 Ετσι σχεδιάστηκαν νέα έντυπα για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ οι οποίες θα 
υποβληθούν αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ και αφορούν φορολογικές περιόδους µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2002. 
 Υπενθυµίζεται ότι, τα ποσά που θα είναι πλέον εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ θα 
εµφανίζονται υποχρεωτικά µε δύο (2) τουλάχιστον δεκαδικά ψηφία και θα 
πρέπει σ’αυτά να σηµειώνεται ευκρινώς η υποδιαστολή. Εάν το ποσό είναι 
ακέραιος αριθµός, θα πρέπει και σ’αυτή την περίπτωση να αναγράφεται ως 
δεκαδικός, δηλαδή, µετά την υποδιαστολή  να έχει δύο µηδενικά ψηφία. 
 Αντίθετα τα νέα έντυπα αυτά δεν ισχύουν για περιοδικές δηλώσεις που 
αφορούν φορολογικές περιόδους µέχρι 31/12/2001.              
 
 Σηµειώνεται ότι, εκτός από την απλοποίηση που έγινε στους κωδικούς που 
πρέπει να συµπληρωθούν στο έντυπο, αλλαγή επήλθε και στους πίνακες της 
περιοδικής δήλωσης. Συνέπεια αυτού είναι :  



  
I) oι εισροές και οι εκροές της περιόδου καθώς και η εκκαθάριση του φόρου να 

γίνεται στην πρώτη σελίδα πλέον του εντύπου, 
 ΙΙ)οι πίνακες που υπήρχαν στην πρώτη σελίδα του εντύπου της περιοδικής 
δήλωσης της Α΄κατηγορίας (Β1, Β2 : Αναγωγής εισροών σε ακαθάριστα έσοδα 
τεκµαρτών λιανικών πωλήσεων και Γ : Υπολογισµού αξίας φορολογητέων εκροών), 
µεταφέρθηκαν στη δεύτερη σελίδα του νέου εντύπου, 
 ΙΙΙ)οι πίνακες που υπήρχαν στην πρώτη σελίδα του εντύπου της περιοδικής 
δήλωσης της Β΄ και Γ΄ κατηγορίας(Β : Μετάταξης στο κανονικό καθεστώς,  Γ : Πακέτα 
πρακτορείου ταξιδίων), δεν υπάρχουν πια επί του νέου εντύπου αλλά σκόπιµο είναι 
να συντάσσονται οι πίνακες αυτοί σε ξεχωριστό έντυπο το οποίο θα 
φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης. Αναλυτικές οδηγίες για την συµπλήρωσή 
τους περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι και ΙΙ της παρούσας.  
 

2.ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ         
              ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΕΝΤΥΠΟ  
 
 2.1.Υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση έχουν οι υποκείµενοι στο 
φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόµενες µε δικαίωµα 
έκπτωσης του φόρου, καθώς και πράξεις φορολογητέες  εκτός   Ελλάδος µε 
δικαίωµα έκπτωσης. Η υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης για 
φορολογικές περιόδους, υπάρχει από 1/1/1996 ανεξάρτητα από το εάν το 
αποτέλεσµα της περιοδικής δήλωσης είναι χρεωστικό για καταβολή µέχρι 1000 δρχ. 
(ή 3 ΕΥΡΩ από 1/1/2002) ή µηδενικό, ή πιστωτικό για συµψηφισµό ή επιστροφή, 
ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ και ανεξάρτητα από το αν 
διενεργήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή όχι στη συγκεκριµένη  φορολογική 
περίοδο. 
 Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στην περίπτωση που η επιχείρηση µε 
δήλωση µεταβολών δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια και έχει ακυρώσει τα 
φορολογικά της στοιχεία. 
 Υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση έχουν και: 
 α) οι επιχειρήσεις παραγωγής βιοµηχανοποιηµένων καπνών, καθώς και οι 
εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών, και γενικά οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές, οι 
εγγεγραµµένοι επιτηδευµατίες, 
 β) οι επιχειρήσεις παραγωγής και λοιποί εγκεκριµένοι αποθηκευτές 
πετρελαιοειδών προϊόντων, 
 γ) οι επιχειρήσεις παραγωγής και οι λοιποί εγκεκριµένοι αποθηκευτές 
αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, 
 δ) οι επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης 
αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών (καινούργιων ή µεταχειρισµένων). 
 
 Σηµειώνεται ότι, αναφορικά µε τους εγκεκριµένους αποθηκευτές των 
παραπάνω περιπτώσεων α΄,β΄,γ΄, καθώς και τους εγγεγραµµένους επιτηδευµατίες ή 
εισαγωγείς της παραπάνω περίπτωσης α΄, µε τις Α.Υ.Ο. ∆.634/435/29.4.93 και 
∆.635/436/29.4.93 παρασχέθηκε δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, µε βάση 
συνοδευτική κατάσταση και σφράγιση των πρωτότυπων τιµολογίων ή παρόµοιων 
αποδεικτικών στοιχείων, από την αρµόδια Τελωνειακή αρχή. Για το λόγο αυτό η 
περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί στην συνέχεια στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. αποσκοπεί 
κυρίως:  

- στην τυχόν αναπροσαρµογή των αξιών και φόρων εκροών,  
- στο διακανονισµό του φόρου εισροών,  



- στη συλλογή στοιχείων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των αξιών και 
φόρων εκροών/εισροών και άλλων οικονοµικών πληροφοριακών στοιχείων, 
απαραίτητων για τις ενδοκοινοτικές επαληθεύσεις του VIES, 

 - στη τυχόν εκκαθάριση του φόρου που προκύπτει από διακανονισµούς κ.λ.π. 
ή στην άσκηση αιτήµατος επιστροφής ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 34 ν.2859/2000  

  και 
- σε ελεγκτικές επαληθεύσεις. 

 Σηµειώνεται ακόµα ότι, όσες επιχειρήσεις της περίπτωσης δ’ πραγµατοποιούν 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών και λοιπών µεταφορικών 
µέσων και καταβάλλουν ΦΠΑ στο Τελωνείο, σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 38 
ν.2859/2000, το άρθρο 80 ν.2127/93 και την ΑΥΟ ∆.367/95, µε την περιοδική 
δήλωση, συµψηφίζουν τον ΦΠΑ που καταβάλανε στο Τελωνείο. 
 ε)Το υπό ίδρυση νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το 
προσωρινό βιβλίο του ιδρυτή που τηρεί ως προς τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ, 
εξοµοιώνεται µε βιβλίο Β΄κατηγορίας ΚΒΣ, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων 
που θα τηρήσει η υπό ίδρυση επιχείρηση. 
 στ) τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς µεταπωλητών 
µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 
αρχαιολογικής αξίας (άρθρο 45 ν.2859/2000) ή στο ειδικό καθεστώς για τις πωλήσεις 
σε δηµοπρασία (άρθρο 46 ν.2859/2000) και 
 ζ) τα πρόσωπα που είναι εκµεταλλευτές φορολογικής αποθήκης του άρθρου 
26 ν.2859/2000, ή εναποθέτες σε αυτές. 
 

2.2. Υποκείµενοι µε Β΄ή Γ΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ υποβάλλουν το έντυπο 050-
ΦΠΑ, τόσο για τακτικές όσο και για έκτακτες περιοδικές δηλώσεις. Αυτό ισχύει ακόµα 
και αν για κάποιους κλάδους τους (πρατήριο υγρών καυσίµων, αποκλειστικά 
λιανεµπόριο σε κινητές λαϊκές αγορές και περίπτερο) τηρούν βιβλία Α΄κατηγορίας 
ΚΒΣ (εξαιρούνται Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) Στην τελευταία αυτή περίπτωση, για τη µετατροπή 
των αγορών σε τεκµαρτά έσοδα θα χρησιµοποιείται ως σηµείωµα (το οποίο θα 
παραµένει στην επιχείρηση), η δεύτερη σελίδα του εντύπου 051-ΦΠΑ, αλλά τα 
δεδοµένα του βιβλίου Α΄κατηγορίας θα συναθροίζονται µε αυτά των βιβλίων Β΄ ή και 
Γ΄ κατηγορίας. 
 
 Το ∆ηµόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες που υπάγονται στο ΦΠΑ, αν και δεν 
είναι υποχρεωµένο να τηρεί βιβλία ΚΒΣ, υποβάλλει το έντυπο 050-ΦΠΑ. 
 
 Υποκείµενοι µε Α΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ υποβάλλουν το έντυπο 051-ΦΠΑ, 
τόσο για τακτικές, όσο και για έκτακτες περιοδικές δηλώσεις.  
 
 3.ΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ  ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ  
              ∆ΗΛΩΣΗ 
 
 3.1.∆εν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδική δήλωση: 
 
        α) Οι υποκείµενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις 
          απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους. 
        β) Τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα. 
                  γ) Τα µη υποκείµενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα. 
                  δ) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 ν.2859/2000 

       ε) Οι επιχειρήσεις που  βρίσκονται σε  αδράνεια ή έχουν αναστείλει τις 
          εργασίες τους εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση µεταβολής-µετάταξης 
          και έχουν ακυρώσει τα στοιχεία του ΚΒΣ. 



                στ) Επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών την αποκλειστική εκµετάλλευση 
          µέχρι και επτά ενοικιαζοµένων δωµατίων-διαµερισµάτων εφόσον έχουν ζητήσει 
          απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ. 
 
 3.2.Εξαιρετικά όµως, τα πιο πάνω πρόσωπα υποβάλλουν έκτακτη περιοδική 
δήλωση, στις περιπτώσεις που τύχει να καταστούν υπόχρεα σε φόρο, όπως : 
 

-Στην περίπτωση που ενεργούν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών, όταν δεν 
υπάρχει υποχρέωση ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου (περ.ε΄ παρ.4 
άρθρου 36 Ν.2859/2000) και σε κάθε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί 
φορολογικός αντιπρόσωπος, ενώ υπήρχε υποχρέωση ορισµού του. 
-Στην περίπτωση πώλησης παγίου από επιχείρηση που βρίσκεται σε 
αδράνεια και έχει ακυρώσει τα φορολογικά της στοιχεία, για την απόδοση του 
ΦΠΑ που αναλογεί στην συναλλαγή αυτή. 
-Στην περίπτωση που καθίστανται υποκείµενοι λόγω περιστασιακής 
παράδοσης καινούργιου µεταφορικού µέσου σε άλλο κράτος-µέλος.  

 
Ειδικά τα πρόσωπα των πιο πάνω περιπτώσεων α΄, β΄και γ΄ της παραγράφου 

3.1 υποχρεούνται να υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση στην περίπτωση 
διενέργειας φορολογητέων, υποχρεωτικά ή προαιρετικά ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων. 

 
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται αποκλειστικά 

µέχρι και επτά (7) ενοικιαζόµενα δωµάτια, οι εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ και οι εκµεταλλευτές 
σκαφών παράκτιας αλιείας µήκους µέχρι 12 µέτρων και οι σπογγαλιείς του ειδικού 
καθεστώτος κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου, που υπολογίζουν και αποδίδουν 
ΦΠΑ µε τις σχετικές ΑΥΟ.  

 
Η υποχρέωση  υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης, υπάρχει ακόµα και 

αν ο ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων προϊόντων µε ΕΦΚ ή καινούργιων 
µεταφορικών µέσων καταβλήθηκε µε ειδική δήλωση στο Τελωνείο. Εξυπακούεται ότι, 
στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ δεν θα καταβληθεί εκ νέου και στη ∆.Ο.Υ. µε την 
έκτακτη περιοδική δήλωση, δεδοµένου ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται µόνο για την 
απεικόνιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Στην  περίπτωση αυτή, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στον επόµενο µήνα 
από αυτόν που διενεργήθηκαν οι συναλλαγές αυτές και µέχρι τις 15 του µήνα αυτού ή 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, αν η 15η είναι αργία. 

 
4.ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
4.1.Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται µετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου 

η οποία ορίζεται ως εξής: 
 
α) Υπόχρεοι που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές ανεξάρτητα  
    από την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ που τηρούν : Μηνιαία 
 
Σηµείωση : Η υποχρέωση µηνιαίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ισχύει 

ακόµα και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης µεταβολών όπου θα δηλώνεται η 
διακοπή της διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει µέχρι το τέλος της τρέχουσας διαχειριστικής 
περιόδου µέσα στην οποία συντελέστηκε και γνωστοποιήθηκε η µεταβολή. Η 



µεταβολή αυτή µπορεί να δηλωθεί εµπρόθεσµα µέχρι 10 Ιανουαρίου του επόµενου 
έτους µε ηµεροµηνία µεταβολής την 31 ∆εκεµβρίου του λήξαντος έτους. 

Αν φυσικά µέσα στην τρέχουσα ή επόµενη χρήση αρχίσει και πάλι η διενέργεια 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα υποβληθεί εκ νέου δήλωση µεταβολών και η 
φορολογική τους περίοδος θα γίνει και πάλι µηνιαία. 

 
β) Υπόχρεοι που δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές:  

 
  Με βιβλία Γ΄κατηγορίας ΚΒΣ και το ∆ηµόσιο όταν υπόκειται σε ΦΠΑ : Μηνιαία 

Με βιβλία Β΄κατηγορίας ΚΒΣ : ∆ίµηνη 
Με βιβλία Α΄κατηγορίας ΚΒΣ : Τρίµηνη 
 
Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις η περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέχρι την 

εικοστή (20) ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την κατά περίπτωση φορολογική 
περίοδο µε τις παρατιθέµενες παρακάτω διακρίσεις. 

 
Σηµειώνεται ότι, αν τηρούνται περισσότερες από µια κατηγορίες βιβλίων η 

φορολογική περίοδος ακολουθεί την ανώτερη κατηγορία βιβλίων. 
 
Ι.Προκειµένου για περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ.: 
 
H προθεσµία υποβολής µετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου εξαρτάται 

από το τελευταίο ψηφίο (ή αν αυτό είναι 0 από τα δύο τελευταία ψηφία) του Αριθµού 
Φορολογικού Μητρώο (ΑΦΜ) του υπόχρεου. 

Ειδικότερα : 
 
Tελευταίο ψηφίο ΑΦΜ        Προθεσµία υποβολής 
               1                          20 ηµέρες από τη λήξη της φορολογικής  
                                           περιόδου. Αν είναι αργία, η επόµενη εργάσιµη. 

2                        Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 
              ο ΑΦΜ λήγει σε 1 

3                        Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 
ο ΑΦΜ λήγει σε 2  

4                        Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 
ο ΑΦΜ λήγει σε 3 

5                        Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 
ο ΑΦΜ λήγει σε 4 

                          6                          Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 
                                                      ο ΑΦΜ λήγει σε 5   
                          7                         Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 

             ο ΑΦΜ λήγει σε 6 
8                       Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 

             ο ΑΦΜ λήγει σε 7  
9                       Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 

             ο ΑΦΜ λήγει σε 8 
                  10,20,30,40,50           Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους   

            ο ΑΦΜ λήγει σε 9 
                  60,70,80,90,00           Η επόµενη εργάσιµη αυτής που ισχύει για όσους 
                                                     ο ΑΦΜ λήγει σε 10,20,30,40,50 

 
 
  



            
            
              
             ΙΙ.Προκειµένου για περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται µε την χρήση 
              ηλεκτρονικής µεθόδου (TAXISnet) :  
 
 Η προθεσµία υποβολής µόνο για τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές 
δηλώσεις παρατείνεται µέχρι την 5η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα που ακολουθεί την 
λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. Εξυπακούεται ότι η 
ανωτέρω προθεσµία δεν ισχύει προκειµένου για περιοδικές δηλώσεις: 

- εκπρόθεσµες αρχικές, 
- εµπρόθεσµες τροποποιητικές, 
- εκπρόθεσµες τροποποιητικές, 
- εκτακτες. 

  
  4.2. Σε περίπτωση υποχρεωτικής µετάταξης επιχείρησης από το τεκµαρτό 
καθεστώς µε Α΄κατηγορίας βιβλία (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές), κατά την 
διάρκεια της χρήσης στο κανονικό καθεστώς µε Β΄ κατηγορίας βιβλία, η υποβολή των 
περιοδικών δηλώσεων θα γίνει ανάλογα µε την ηµεροµηνία της µετάταξης. 
 ∆ηλαδή, εάν η µετάταξη γίνει : 
 α) Τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίµηνη δήλωση 
τον Μάρτιο µε τα δεδοµένα των µηνών αυτών, διαγραµµίζοντας το 1ο δίµηνο. 
 β) Τον Μάρτιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει µια περιοδική δήλωση µε τα 
δεδοµένα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου, τον Μάϊο, 
διαγραµµίζοντας το 2ο δίµηνο (δεδοµένου ότι στις 31/3 είχε ήδη Β΄κατηγορίας βιβλία). 
 γ) Τον Απρίλιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίµηνη δήλωση τον Μαϊο µε τα 
δεδοµένα µόνον του µηνός Απριλίου διαγραµµίζοντας το 2ο δίµηνο (τα δεδοµένα του 
Μαρτίου έχουν ήδη συµπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση του 1ου τρίµηνου). 
 δ) Τον Μάϊο ή Ιούνιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δήλωση για την περίοδο 1η 
Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου, τον Ιούλιο διαγραµµίζοντας το 3ο δίµηνο. 
   
 Εξυπακούεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για το διάστηµα που η επιχείρηση 
τηρούσε βιβλία Α΄ κατηγορίας οι εκροές  προκύπτουν µε αναγωγή από τις αγορές. 
  
 4.3. Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών, διακοπής της φορολογητέας 
δραστηριότητας, ή λήξη της διαχειριστικής περιόδου, σε ηµεροµηνία πριν από τη 
λήξη της φορολογικής περιόδου, η ηµεροµηνία αυτή θεωρείται και ηµεροµηνία λήξης 
της φορολογικής περιόδου. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εντός 20 ηµερών από 
την ηµεροµηνία αυτή. 
 
 4.4. Κατ΄εξαίρεση, στην περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών λόγω: 

- λήξης νοµικού προσώπου και ενώσεων προσώπων 
- θανάτου του υποκειµένου επιτηδευµατία  

η περιοδική δήλωση  υποβάλλεται εντός 20 ηµερών από την εµπρόθεσµη υποβολή 
της δήλωσης οριστικής παύσης. 

 
Παραδείγµα: ∆ιαλυτικό Οµόρρυθµης Εταιρείας δηµοσιεύεται στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών µε ηµεροµηνία 3/9/2001. Η προθεσµία υποβολής της εµπρόθεσµης 
δήλωσης οριστικής παύσης των εργασιών είναι µέχρι την 3/10/2001.  
  ΄Εστω ότι η Ο.Ε. υποβάλει τη δήλωση της οριστικής παύσης εργασιών την 26 
Σεπτεµβρίου την 2001. Η προθεσµία της εµπρόθεσµης υποβολής της περιοδικής 
δήλωσης της τελευταίας φορολογικής περιόδου είναι µέχρι της 16/10/2001. 



 
 4.5. Σηµειώνεται ότι, η ίδια εξαίρεση ισχύει και στην περίπτωση έναρξης 
εργασιών νοµικών προσώπων. ∆ηλαδή, η περιοδική δήλωση της πρώτης 
φορολογικής περιόδου υποβάλλεται εµπρόθεσµα και εντός 20 ηµερών από την 
εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών. 
 

5.ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
 Η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται στις παρακάτω προθεσµίες: 
 
 1) Προκειµένου για λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, είτε αυτός είναι µη 
υποκείµενος ή απαλλασσόµενος (δηλαδή, πρόσωπο του Κεφαλαίου Α3 της 
παρούσας), είτε υποκείµενος, που πρέπει σύµφωνα µε την ΑΥΟ 
1105799/1797/ΠΟΛ.1214/94, να υποβάλλει έκτακτη περιοδική δήλωση, στις 
προθεσµίες που ορίζονται από το άρθρο 2 της ΑΥΟ 1002414/4/ΠΟΛ.1005/93 όπως 
αυτή τροποποιήθηκε µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1115/93. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται, µέσα 
σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία εγγραφής της σχετικής πίστωσης του 
λογαριασµού του προµηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου (αν τηρεί βιβλία) ή από τη 
λήψη του σχετικού παραστατικού του προµηθευτή και µέχρι την έγκριση του 
απαιτούµενου συναλλάγµατος από τη µεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του 
σχετικού εµβάσµατος ή την καταβολή της οφειλής. 
 Αν υπόχρεος είναι το ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους 
µετά  από έγκριση των σχετικών ενταλµάτων από Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου,  είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής, είτε µέχρι τις 
15 του µήνα που ακολουθεί κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο, µε βάση τα ποσά που έχουν 
εγκριθεί και εµβαστεί στο τρίµηνο. 
 
 2) Προκειµένου για περιστασιακή παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου, 
το οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται προς άλλο κράτος-µέλος, µέχρι την ηµεροµηνία 
αποστολής ή µεταφοράς. Με τη δήλωση αυτή εκπίπτεται και ο φόρος των εισροών 
τους, που δεν µπορεί να υπερβεί το φόρο που αντιστοιχεί στην αξία παράδοσης 
(άρθρ.31 παρ.8 Ν.2859/2000). 
 
 3) Προκειµένου για οριστικοποίηση απαλλαγής, όταν προβλέπεται σχετική 
διαδικασία υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης: 
 

• Σε ένα µήνα από την επίδοση έκθεσης-επιµέτρησης µη 
χρησιµοποιηθέντων αγαθών ναυπηγικής επιχείρησης (άρθρο 29 παρ.3 
ΑΥΟ Π.8271/89). 

• Σε 20 ηµέρες από τη γνωστοποίηση µη χρησιµοποιηθέντων αγαθών από 
την εποπτεύουσα το έργο ΝΑΤΟ αρχή (άρθρο 5 παρ.3 ΑΥΟ Π.4056/87). 

 
4) Μέχρι τις 15 του επόµενου µήνα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών 

(ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ), προκειµένου για πρόσωπα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.2859/2000, δηλαδή, προκειµένου για αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος, υποκείµενους στο φόρο που δεν τους παρέχεται δικαίωµα 
έκπτωσης, νοµικά πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο. 

 
5) Με τη λήξη της προθεσµίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης 

αγαθών, δηλαδή σε 6 µήνες από την αγορά ή εισαγωγή ή σε 8 µήνες  µε απόφαση 
του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. (άρθρο 3 ΑΥΟ 1017949/693/ΠΟΛ.1075/95), ή σε 16 µήνες 



µε κοινή απόφαση Επιθεωρητή ∆.Ο.Υ., Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ., επόπτη ελέγχου 
(άρθρο 1 ΑΥΟ 1058757/2754/ΠΟΛ.1155/6.6.95). 

  
6) Κατά την έξοδο αγαθών από φορολογική αποθήκη, του άρθρου 26 του 

Ν.2859/2000 σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΑΥΟ 1000887/2569/πολ.1004/2.1.97. 
 
7) α) Στην περίπτωση µεταβίβασης  µε συµβόλαιο (χωρίς τιµολόγιο) 

αυτοκινήτων οχηµάτων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων  από υποκείµενο  που τα 
χρησιµοποιούσε ως πάγια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Ε∆ΥΟ 
Σ420/56/ΠΟΛ.28/87 πριν από τη µεταβίβαση του αυτοκινήτου ή της µοτοσυκλέτας, 
εφόσον η µεταβίβαση αυτή δεν εµπίπτει στην απαλλακτική διάταξη της παραγράφου 
1κθ΄ του άρθρου 22 του ν.2859/2000. 

 
     β)  Στην περίπτωση πλειστηριασµού, ο επί του πλειστηριασµού υπάλληλος 

(π.χ. συµβολαιογράφος), εφόσον δεν εκδοθεί τιµολόγιο από τον ¨καθ’ου¨, που είναι 
υποκείµενος στο φόρο, υποβάλλει έκτακτη δήλωση επ’ονόµατι του ¨καθ’ου¨ µέχρι 
την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων στον υπερθεµατιστή και πριν την έκδοση 
της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, στην οποία θα κάνει σχετική µνεία για 
την καταβολή και θα επισυνάψει αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης (Ε∆ΥΟ 
1070540/2601/ΠΟΛ. 1075/90). 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν εκδοθεί τιµολόγιο από τον υποκείµενο, δεν 
υποβάλλεται έκτακτη δήλωση (Ε∆ΥΟ 1095871/7807/ΠΟΛ.1242/14.7.93). 

 
8) Στις προθεσµίες που ορίζουν οι εκάστοτε ΑΥΟ προκειµένου για 

εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ και εκµεταλλευτές σκαφών παρακτίας αλιείας µήκους µέχρι 12 
µέτρων και σπογγαλιείς. 

 
9) Σε 15 ηµέρες από την έκδοση του στοιχείου στο οποίο τυχαία αναγράφτηκε 

ΦΠΑ, σύµφωνα  µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 35 του ν.2859/2000. 
 
10) Εντός 15 ηµερών σ’οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δηµιουργηθεί 

υποχρέωση απόδοσης του φόρου. 
 
6.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας ή του 

κεντρικού του υποκειµένου ή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.  Φορολογίας Εισοδήµατος των µη 
υποκειµένων προκειµένου  για την υποβολή των έκτακτων δηλώσεων. 

Σε περίπτωση µεταγραφής του υποκειµένου σε άλλη ∆.Ο.Υ., η περιοδική 
δήλωση υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. που ο υποκείµενος βρισκόταν την τελευταία ηµέρα 
της οικείας φορολογικής περιόδου.  

Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο επί του πλειστηριασµού υπάλληλος 
υποχρεούται να αποδώσει φόρο µε έκτακτη περιοδική δήλωση, αρµόδια ∆.Ο.Υ. για 
την υποβολή της είναι η ∆.Ο.Υ. που υπάγεται ο ¨καθ΄ου¨. 

 
7.ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ∆ΗΛΩΣΗ 
 
7.1. Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. από τον υπόχρεο ή 

από τρίτο πρόσωπο. 
 
Η δήλωση υπογράφεται : 
- από τον υπόχρεο & 



- από τον λογιστή ή οποιονδήποτε τρίτο συνέπραξε στη σύνταξη της.  
Στην περίπτωση που ο ίδιος ο υπόχρεος συντάσσει την δήλωση αναγράφει τη 
φράση «Συµπληρώθηκε από εµένα». 
 
Υπενθυµίζεται ότι η περιοδική δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από 

λογιστή-φοροτεχνικό εφόσον  ο υπόχρεος υποβολής της είναι πρόσωπο που έχει 
τέτοια υποχρέωση, δηλαδή, τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας 
και τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου, είναι 
µεγαλύτερα των ορίων που έχουν ορισθεί (σχετικές Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1070/01 & Ε∆ΥΟ 
ΠΟΛ.1263/01). 

 
Περιοδική  δήλωση µε χρεωστικό υπόλοιπο που υποβάλλεται χωρίς την 

ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόµενου ποσού δεν γίνεται αποδεκτή και δεν παράγει 
κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 

 
7.2. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα 

επιστρέφεται στον υπόχρεο από τον παραλαβόντα και εφόσον υπάρχει ποσό για 
καταβολή εκδίδεται ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης, µε το οποίο καταβάλλεται ο 
φόρος στον Ταµία της ∆.Ο.Υ. Αν για οποιοδήποτε πρόβληµα δεν εκδοθεί διπλότυπο, 
η δήλωση µε ποσό για καταβολή υπογράφεται και από τον Ταµία και αποτελεί η ίδια 
Αποδεικτικό Είσπραξης. 

 
7.3. Σύµφωνα µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1257/14.11.01 η αρχική εµπρόθεσµη  

περιοδική δήλωση, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο που προκύπτει (δηλαδή, 
χρεωστική, πιστωτική ή µηδενική), υποβάλλεται αποκλειστικά και µόνο  µε τη 
χρήση της ηλεκτρονικής µεθόδου, µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet : 

α) από τους υποκείµενους που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας του ΚΒΣ για 
πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2002   και  

β)  από τους υποκείµενους που τηρούν βιβλία Β΄κατηγορίας του ΚΒΣ για 
πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιουλίου 2002.  

 
Η  ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή είναι :  www.taxisnet.gr  ή 

www.gsis.gov.gr,  και θα πρέπει  προηγούµενα οι υποκείµενοι να πιστοποιηθούν από 
την Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
ΑΥΟ  ΠΟΛ.1054 &  ΠΟΛ.1055/2.3.2001. 

 
7.4. Η αποστολή της δήλωσης ταχυδροµικά δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά, όταν 

ο υπόχρεος κατοικεί σε νησί που δεν εδρεύει ∆.Ο.Υ. ή είναι εποχιακή επιχείρηση 
µπορεί να στείλει την περιοδική του δήλωση  µε συστηµένη επιστολή στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. Το ίδιο µπορεί να γίνει και από υπαλλήλους επί πλειστηριασµών, 
προκειµένου για έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλουν, όταν ο ¨καθ’ου¨ ο 
πλειστηριασµός είναι υποκείµενος στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή εφιστάται η 
ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της συµπλήρωσης. Αν 
υπάρχει ποσό για καταβολή θα εσωκλείεται στην επιστολή και ισόποση επιταγή, σε 
διαταγή της αρµόδιας για την παραλαβή της δήλωσης ∆.Ο.Υ. ή απευθείας σε διαταγή 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ως ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η 
ηµεροµηνία αποστολής της (σφραγίδα ταχυδροµείου). Η ηµεροµηνία  έκδοσης της 
επιταγής εξυπακούεται ότι θα είναι η ίδια ή προγενέστερη της αποστολής της 
επιστολής. Ταχυδροµική παραλαβή εκπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων  θα γίνεται 
δεκτή, µόνο εφόσον έχει υπολογιστεί ορθά η προσαύξηση επί του ποσού του φόρου 
και το σύνολο καλύπτεται από την επιταγή. Αν το ποσό της επιταγής υπολείπεται του 
οφειλόµενου ποσού για καταβολή τότε δεν θα γίνεται αποδεκτή η δήλωση και  θα 

http://www.taxisnet.gr/
http://www.gsis.gov.gr/


επιστρέφονται ταχυδροµικά στον αποστολέα όλα τα αντίτυπα της περιοδικής 
δήλωσης ανυπόγραφα µαζί µε την επιταγή. 

Εκπρόθεσµες δηλώσεις µε πιστωτικό υπόλοιπο ή χωρίς ποσό για καταβολή 
γίνονται δεκτές ταχυδροµικά µόνον εάν αυτές είναι τροποποιητικές. Αντίθετα οι 
αρχικές εκπρόθεσµες πιστωτικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως 
στη ∆.Ο.Υ., προκειµένου να καταβληθεί το προβλεπόµενο στις περιπτώσεις αυτές 
πρόστιµο. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής υποβολής, επιστρέφεται ταχυδροµικά το 
ένα αντίτυπο της δήλωσης υπογεγραµµένο από τον παραλαβόντα και εφόσον 
υπήρχε ποσό για καταβολή το ηλεκτρονικό διπλότυπο είσπραξης που εκδόθηκε. 

 
8.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Κάθε φορολογική περίοδος θεωρείται αυτοτελής ως προς την υποχρέωση 

υποβολής της περιοδικής δήλωσης και της καταβολής τυχόν χρεωστικού ποσού που 
προκύπτει. 

Συνεπώς ο υποκείµενος στο φόρο µπορεί να τροποποιήσει την αρχική του 
δήλωση όταν αυτή είναι ελλιπής ή λανθασµένη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις 
συµπληρώνονται, όπως και οι αρχικές, µε τη σωστή συµπλήρωση από την αρχή 
όλων των ενδείξεων. 

 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σε κάποια φορολογική περίοδο 
καταβλήθηκε φόρος µεγαλύτερος του οφειλόµενου, ο επιπλέον αυτός φόρος δεν 
µπορεί να καλύψει φόρο που οφείλεται σε επόµενη φορολογική περίοδο. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση για 
την περίοδο που καταβλήθηκε παραπάνω φόρος και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα 
προκύψει να µεταφερθεί για συµψηφισµό στην αµέσως επόµενη φορολογική 
περίοδο. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που σε κάποια φορολογική περίοδο 
καταβληθεί φόρος µικρότερος του οφειλόµενου. ∆ηλαδή και σ’αυτή την περίπτωση 
πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση, της περιόδου που 
καταβλήθηκε λιγότερος φόρος. Εξυπακούεται ότι, στην δήλωση αυτή πρέπει να 
υπολογισθεί προσαύξηση µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της. 

∆ιευκρινίζεται ότι, σ’αυτές τις περιπτώσεις εφόσον µεταβάλλονται τα άλλα 
δεδοµένα, θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις και για τις 
επόµενες περιόδους από εκείνη που έγινε η τροποποίηση.  

 
9.ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Η δήλωση του φορολογούµενου αποτελεί γι’αυτόν δεσµευτικό τίτλο και κατά 

κανόνα δεν ανακαλείται. Μπορεί όµως να ανακληθεί µόνο για λόγους συγγνωστής 
πλάνης, ως προς τα πραγµατικά περιστατικά ή ως προς την έννοια των διατάξεων 
του νόµου, σύµφωνα µε τη γενική αρχή του δικαίου (Α.Κ. άρθρα 140-145). 

Το θέµα της ανακλητικής δήλωσης ως διαδικαστικό (άρθρο 59 παρ.1 
ν.2859/2000) καλύπτεται κατ΄αναλογία από τα άρθρα 61 παρ.4 και 75 του ν.2238/94. 

Η ανακλητική δήλωση συµπληρώνεται όπως και η αρχική µε τις ίδιες ακριβώς 
ενδείξεις. 

 
10.∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 
 
Για την πρόληψη των συνεπειών ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής 

δήλωσης, ο υποκείµενος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει δήλωση µε επιφύλαξη, που 
να αφορά  συγκεκριµένη φορολογητέα αξία ή εφαρµογή διαφορετικού συντελεστή 



κτλ. Η επιφύλαξη η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογηµένη αναγράφεται στο 
πεδίο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» της περιοδικής δήλωσης. Εφόσον ο χώρος δεν επαρκεί η 
διατύπωση της επιφύλαξης γίνεται µε έγγραφο της επιχείρησης το οποίο 
υποβάλλεται µαζί µε τη δήλωση. Η επιφύλαξη αυτή δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
φόρου (Βλέπε άρθρο 59 ν.2859/2000). 

 
11.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.2523/97 η εκπρόθεσµη, ανακριβής ή µη 

υποβολή περιοδικής δήλωσης χωρίς φόρο για καταβολή, δηλαδή πιστωτικής ή 
µηδενικής ή χρεωστικής µέχρι 3 ΕΥΡΩ συνεπάγεται πρόστιµο από 117 έως 1170 
ΕΥΡΩ, που κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3). 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2523/97 η εκπρόθεσµη 

υποβολή περιοδικής δήλωσης µε ποσό για καταβολή συνεπάγεται πρόσθετο φόρο 
(προσαύξηση) 2,5% για κάθε µήνα εκπρόθεσµης υποβολής και µε ανώτατο όριο το 
200%. 

 
Τρόπος υπολογισµού του εκπροθέσµου για την επιβολή του πρόσθετου φόρου 
 
 Ως πρώτος µήνας εκπρόθεσµης υποβολής (προσαύξηση 2,5%) θεωρείται η 
εποµένη της προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής µέχρι τις 20 του µεθεπόµενου 
µήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή αν η ηµεροµηνία αυτή είναι µη 
εργάσιµη µέχρι την προγενέστερη εργάσιµη ηµέρα. Ως δεύτερος µήνας εκπρόθεσµης 
υποβολής θεωρείται η 21η του µεθεπόµενου της φορολογικής περιόδου µήνα µέχρι 
την 20η του τρίτου µήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή η προηγούµενη 
εργάσιµη κ.ο.κ.. 
 
 Τονίζεται ότι σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί ειδική παράταση χρονικής 
διάρκειας µεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ηµερών ως  αφετηρία λαµβάνεται η 
επόµενη µέρα από την λήξη της παράτασης. 
 
 Σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών που δεν συµπίπτει µε τέλος 
φορολογικής περιόδου εµπρόθεσµη είναι η υποβολή µέσα σε 20 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία οριστικής παύσης ή η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Για τον υπολογισµό του 
εκπρόθεσµου (προσαύξηση 2,5%) λαµβάνεται η 21η ηµέρα της ηµεροµηνίας 
διακοπής συν ένας µήνας (ή η προηγούµενη εργάσιµη) κ.ο.κ. Σηµειώνεται ότι ως 
ηµεροµηνία οριστικής παύσης θεωρείται η ηµέρα της διακοπής εργασιών που 
αναφέρεται στη σχετική δήλωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης. 
 
 12.∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 
 
 Τα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων είναι δύο ειδών. ∆ιακρίνονται µε τους 
κωδικούς 050-ΦΠΑ (καφέ χρώµα) και 051-ΦΠΑ (πράσινο χρώµα). 
  

Το έντυπο 050-ΦΠΑ χρησιµοποιείται : 
 - Aπό υποκείµενους που τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄κατηγορίας του ΚΒΣ (έστω και 
αν για κάποιο κλάδο τους τηρούν βιβλία Α΄κατηγορίας του ΚΒΣ) και από το ∆ηµόσιο 
όταν έχει υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σε τακτές φορολογικές 
περιόδους. 
 -Από τους παραπάνω υποκείµενους, όταν καθίστανται υπόχρεοι για υποβολή 
έκτακτης περιοδικής δήλωσης. 



 - Από τους µη υποκείµενους (πχ. ιδιώτες), µη υπαγόµενους (λόγω είδους 
δραστηριότητας και ανεξάρτητα από κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ, ή υπαγόµενους στο 
καθεστώς απαλλασσοµένων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων), όταν καθίστανται 
υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης. 
 
 Το έντυπο 051-ΦΠΑ χρησιµοποιείται : 
 - Από υποκείµενους που τηρούν βιβλία Α΄κατηγορίας του ΚΒΣ και είναι 
υπόχρεοι σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τρίµηνες φορολογικές 
περιόδους. 
 - Από τους προηγούµενους υποκείµενους, όταν καθίστανται υπόχρεοι 
υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης. 
 
          13. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 
 

Τα έντυπα 050 και 051-ΦΠΑ κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 
απόλυτα σε δυνατότητα µηχανογραφικής εκτύπωσης. Ετσι οι γραµµές των 
οριζόντιων σειρών βρίσκονται πάνω σε σταθερή απόσταση µεταξύ τους µε αφετηρία 
την οριζόντια γραµµή της πάνω πλευράς του πλαισίου.  Η απόσταση δηλαδή όλων 
των οριζόντιων σειρών βρίσκεται σε πολλαπλάσια ενός σταθερού βήµατος, που είναι 
5/24 της ίντσας. 
 Ιδιωτικές εκδόσεις µε παρόµοιες προδιαγραφές  ( περιεχόµενο, χρωµατισµός, 
διαστάσεις κλπ.) θα γίνονται επίσης δεκτές. Αν οι εκδόσεις αυτές έχουν εκατέρωθεν 
οδηγούς για ανάλογους εκτυπωτές ή µεγαλύτερο κάτω πλαίσιο αυτά συνιστάται να 
αποκόπτονται. 
 
 Β.ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
Για υποκείµενους µε Βιβλία Β΄ ή Γ΄κατηγορίας του ΚΒΣ,  έκτακτη δήλωση των 
υποκειµένων αυτών, των µη υποκειµένων ή απαλλασσοµένων (έντυπο 050-
ΦΠΑ) 
 
 1.ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (κωδ.001-013) 
 
 ΚΩ∆.001. Στο χώρο πριν από τον κωδ.001 αναγράφεται η ∆.Ο.Υ. που ήταν 
αρµόδια στο τέλος της οικείας φορολογικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η 
δήλωση ή αυτή που είναι αρµόδια την ηµεροµηνία υποβολής της έκτακτης περιοδικής 
δήλωσης. Προκειµένου για µη  υποκείµενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) που 
καθίστανται ευκαιριακά υπόχρεοι υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης στον 
κωδικό αυτό συµπληρώνεται η αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατός τους. 
 ΚΩ∆.003-005. Θα συµπληρώνονται από τον υπάλληλο της ∆.Ο.Υ. που 
παραλαµβάνει τη δήλωση. 
 ΚΩ∆.006. Συµπληρώνεται το ηµερολογιακό έτος της φορολογικής περιόδου 
που αφορά την περιοδική δήλωση. 
 Επίσης ο κωδικός αυτός συµπληρώνεται από τα πρόσωπα που δεν 
καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγρ.2 του άρθρου 11, του ν.2859/2000 και 
έχουν διαγραµµίσει τον κωδικό 012-4, καθώς και από τους υπαγόµενους σε 
καθεστώς κατ΄αποκοπή καταβολής του φόρου (εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ, αλιείς) που 
έχουν διαγραµµίσει τον κωδ.012-7. Αντίθετα αν έχει διαγραµµισθεί οποιοδήποτε άλλο 
τετράγωνο του κωδ.012 ο κωδικός αυτός (δηλ.006) δεν συµπληρώνεται. 
 ΚΩ∆.007. Συµπληρώνεται ηµερολογιακά (από – έως) η φορολογική περίοδος 
που αφορά η δήλωση. Η ηµερολογιακή περίοδος δεν συµπληρώνεται σε κάθε 
περίπτωση που η δήλωση έχει διαγραµµιστεί ως έκτακτη (κωδ.012). 



 Παράδειγµα: Aν η φορολογική περίοδος είναι δίµηνη και πρόκειται για το 4ο 
δίµηνο του έτους 2002 στον κωδ.007 θα γραφτεί: από 01/07/02 έως 31/08/02. 
 Στις περιπτώσεις που πρόκειται για έναρξη ή οριστική παύση εργασιών καθώς 
και όποτε η διαχειριστική περίοδος διακόπτεται έκτακτα για άλλη αιτία (θέση νοµικού 
προσώπου υπό εκκαθάριση, δηµοσίευση ισολογισµού µετασχηµατισµού ν.2166/93 
κλπ.) ως ηµερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται το συγκεκριµένο διάστηµα που 
αφορά.  
 ΄Ετσι, αν στο παραπάνω παράδειγµα µια Ο.Ε. τέθηκε σε εκκαθάριση στις 
20/07/02, θα υποβάλλει δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις για το τέταρτο δίµηνο του 
2002. Η πρώτη δήλωση θα είναι µε ηµερολογιακή περίοδο από 1/7/02 έως 19/7/02 
και η δεύτερη δήλωση θα είναι µε ηµερολογιακή περίοδο από 20/7/02 έως 31/8/02.  

Τούτο συµβαίνει επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.4 του Π.∆.186/92, η 
διάρκεια της εκκαθάρισης αποτελεί αυτοτελή διαχειριστική περίοδο (για την οποία θα 
υποβληθεί ξεχωριστή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ). Το ίδιο ισχύει όταν η 
διαχειριστική περίοδος λήγει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου (π.χ. 15 
Απριλίου) προς συγχρονισµό µε το κλείσιµο της διαχείρισης αλλοδαπής επιχείρησης, 
προκειµένου  για υποκατάστηµα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής 
επιχείρησης ή για ηµεδαπή επιχείρηση στην οποία συµµετέχει αλλοδαπή µε 50% 
τουλάχιστον του κεφαλαίου της. 
 ΚΩ∆.008.  ∆ιαγραµµίζεται µε Χ η συγκεκριµένη φορολογική περίοδος ανάλογα 
αν είναι µήνας (για βιβλία Γ΄κατηγορίας ΚΒΣ ή Β΄κατηγορίας ΚΒΣ µε ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές ή προκειµένου για το ∆ηµόσιο) ή αν είναι δίµηνο (για βιβλία Β΄ 
κατηγορίας ΚΒΣ χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές). 
 Παράδειγµα: O µήνας Αύγουστος θα διαγραµµιστεί, ως MΗΝΑΣ: 8 ενώ το 
δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου, ως ∆ΙΜΗΝΟ: 4. 
 Σηµειώνεται ότι, αν µια επιχείρηση τηρεί παράλληλα για κάποιους κλάδους της 
και βιβλία Α΄κατηγορίας ΚΒΣ η δήλωση θα υποβάλλεται σε φορολογική περίοδο 
ανάλογη µε την ανώτερη κατηγορία βιβλίων που τηρεί. 
 Στην περίπτωση που µια επιχείρηση µε βιβλία Β΄κατηγορίας ΚΒΣ, κατά τη 
διάρκεια µιας δίµηνης φορολογικής περιόδου, είτε µεταβάλλει την κατηγορία βιβλίων 
σε Γ΄(π.χ. περίπτωση επιχειρήσεων κατασκευής δηµόσιων έργων, βλέπε κωδ.111), 
είτε αρχίσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η φορολογική της περίοδος 
γίνεται µηνιαία. Αν η µεταβολή αυτή συµβεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα του 
πρώτου µήνα του διµήνου (πχ. µέχρι και 31 Μαρτίου για το δίµηνο Μαρτίου-
Απριλίου), θα υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση για κάθε µήνα του διµήνου, δηλαδή, 
δήλωση για το Μάρτιο και δήλωση για τον Απρίλιο. Αν όµως η µεταβολή συµβεί µέσα 
στο δεύτερο µήνα του διµήνου (π.χ. µέσα στον Απρίλιο) θα υποβάλλει µία δήλωση 
για όλο το δίµηνο αναγράφοντας στον κωδ.007 ολόκληρη τη χρονική περίοδο 
(δηλαδή, από 1/3/02 έως 30/4/02), αλλά διαγραµµίζοντας στον κωδ.008 το δεύτερο 
µήνα του διµήνου  (ΜΗΝΑΣ: 4). 
 Στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος κλείνει κατά τη διάρκεια 
φορολογικής περιόδου, είτε προς συγχρονισµό µε αλλοδαπή επιχείρηση 
(προκειµένου για υποκατάστηµα ή θυγατρική της επιχείρηση), είτε λόγω έκτακτου 
γεγονότος (θέση σε εκκαθάριση, δηµοσίευση ισολογισµού µετασχηµατισµού) 
υποβάλλονται για την ίδια φορολογική περίοδο (αλλά για διάφορη ηµερολογιακή 
περίοδο) δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις, που αντιστοιχούν κάθε µια σε 
διαφορετική διαχειριστική περίοδο. Στο παράδειγµα του κωδ.007 θα υποβληθούν δύο 
αρχικές περιοδικές δηλώσεις µε διαγραµµισµένο ως φορολογική περίοδο το 4ο 
δίµηνο. 
 Εξυπακούεται ότι, για όσους η διαχειριστική περίοδος δεν ταυτίζεται µε το 
ηµερολογιακό έτος, όπως π.χ. επιχειρήσεις µε χρήση 1/7/01 – 30/6/02, για την 
πρώτη φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου (Ιούλιος 2001) θα 



διαγραµµίσουν την ένδειξη 7, ενώ για την πρώτη φορολογική περίοδο του 
ηµερολογιακού έτους 2002 (Ιανουάριος 2002) θα διαγραµµίσουν την ένδειξη 1. 
 ΚΩ∆.009. Συµπληρώνεται µόνο από : 
 α) υποκείµενους στο φόρο που ενεργούν πράξεις απαλλασσόµενες χωρίς 
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, 
 β) µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα και 
 γ) αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν.2859/2000 που 
διενεργούν φορολογητέες στην Ελλάδα (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) ενδοκοινοτικές  
αποκτήσεις (δηλαδή, περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του 
άρθρου 11 παρ.2 ν.2859/2000). 
 Ο κωδ.009 συµπληρώνεται όταν υποβάλλεται δήλωση από τα πρόσωπα αυτά 
για να δηλωθούν τόσο οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις τους όσο και οι ενδοκοινοτικές 
παραδόσεις τους. 
 ΚΩ∆.010. ∆ιαγραµµίζεται µε Χ όταν η δήλωση είναι κατά περίπτωση : 
 1: τροποποιητική (βλέπε Κεφάλαιο Α8) 
 2: ανακλητική (βλέπε Κεφάλαιο Α9) 
 Στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση συµπληρώνεται ολόκληρη εκ νέου 
τροποποιηµένη µε τα σωστά δεδοµένα (περίπτωση 1) ή µε τις ίδιες ακριβώς ενδείξεις 
(περίπτωση 2). 
 ΚΩ∆.011. ∆ιαγραµµίζεται µε Χ όταν η δήλωση υποβάλλεται µε επιφύλαξη 
(βλέπε Κεφάλαιο  Α10). 
 ΚΩ∆.012. Αφορά έκτακτη υποβολή περιοδικής δήλωσης και διαγραµµίζεται µε 
Χ κατά περίπτωση.: 
 Η ένδειξη 1: Αν πρόκειται για λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών απαλλασσόµενο. 
Αφορά την περίπτωση β΄της παραγρ.1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. 
1002414/204/25/ΠΟΛ.1005/93, όπως ισχύει σε συνδυασµό µε την Α.Υ.Ο. 
1105799/1797/8881/ΠΟΛ.1214/94. ∆ιαγραµµίζεται, δηλαδή από ιδιώτες, νοµικά 
πρόσωπα µη υποκείµενα σε ΦΠΑ, απαλλασσόµενους χωρίς δικαίωµα έκπτωσης, 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν ενεργούν ως λήπτες αγαθών ή υπηρεσιών 
που παρέχονται από πρόσωπα εγκαταστηµένα εκτός Ελλάδος και εφόσον βέβαια τα 
πρόσωπα αυτά δεν έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα µας. 
 H ένδειξη 2:Aν η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που καθίσταται 
υποκείµενο λόγω περιστασιακής παράδοσης καινούργιου µεταφορικού µέσου σε 
άλλο κράτος-µέλος (άρθρο 38 παρ.8 ν.2859/2000). 
 Η ένδειξη 3:Αν η δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Οι 
περιπτώσεις που µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο είναι : 
 α) Απαλλαγή παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειµένων που 
προορίζονται για την κατασκευή ή µετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών µέσω 
γενικά), σύµφωνα µε τις παρ.1 – 3 του άρθρου 23 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ 
ΠΟΛ.366/18.12.87. 
 β) Απαλλαγή παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο για 
κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή έργου κοινού αµυντικού προγράµµατος (ΝΑΤΟ), 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.87. 
 Η ένδειξη 4:Αν η δήλωση υποβάλλεται για ενδοκοινοτική συναλλαγή που 
πραγµατοποιείται από: 

• νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο σε ΦΠΑ, 
• υποκείµενο που απαλλάσσεται του ΦΠΑ,  χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του 

φόρου εισροών του, 
• αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν.2859/2000 
 
που οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά στην Ελλάδα (άρθρο 11 παρ.2 ν.2859/2000), προκειµένου να δηλωθεί 



ενδοκοινοτική απόκτηση και να καταβληθεί ο αντίστοιχος φόρος ή να δηλωθεί 
απαλλασσόµενη ενδοκοινοτική παράδοση. 

Η ένδειξη 5: Αν η δήλωση υποβάλλεται λόγω λήξης της προθεσµίας εξαγωγής 
ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, µε βάση την 
ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.93, όπως συµπληρώθηκε µε τις 
αριθµ.1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.95 και 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ. 
1155/6.6.95 ΑΥΟ. 

Η ένδειξη 6: Aν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται λόγω εξόδου αγαθών από 
φορολογική αποθήκη άλλη από εκείνες του ν.2127/93, µε σκοπό να αναλωθούν στο 
εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε το άρθο 26 του ν.2859/2000. 

Η ένδειξη 7: Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται από : 
   α) τους αλιείς που εκµεταλλεύονται σκάφη µήκους µέχρι 12 µέτρα µεταξύ 
καθέτων και τους σπογγαλιείς. 
 β) τους εκµεταλλευτές Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ, Αγοραία) 
 Η ένδειξη 8:Aν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται έκτακτα για άλλη αιτία, που 
δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες περιπτώσεις του κωδικού 12 (δηλ.από 1 έως 
και 7) όπως : απόδοση φόρου, 

• από τον λήπτη σε περίπτωση µη ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου, 
• από αναγραφή φόρου σε τιµολόγιο από πρόσωπο που δεν είχε αυτή την 

υποχρέωση (πχ απαλλασσόµενος λόγω τζίρου) κ.α. 
Βλέπε Κεφάλαιο Α5 της παρούσας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΄Eκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για συγκεκριµένη 
αιτία και δεν µπορεί να υποβληθεί ενιαία για περισσότερες αιτίες. 
 
ΚΩ∆.013.Συµπληρώνεται αν διαγραµµίστηκε ο κωδ.012-3. ∆ηλαδή, όταν η 

έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για οριστικοποίηση απαλλαγής. Στην 
περίπτωση αυτή αναγράφεται αρχικά το είδος της απαλλαγής, σύµφωνα µε τις 
εκδιδόµενες κάθε φορά σχετικές υπουργικές αποφάσεις, όπως: 
 
 AΠΑΛΛΑΓΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ) 
 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ) 
 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΝΑΤΟ 
 
 Στη συνέχεια αναγράφεται το έτος και ο αριθµός πρωτοκόλλου της αρχικής 
αίτησης για απαλλαγή. 
 
 2.ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  
              ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΄Η ΛΗΠΤΗ (κωδ.101-113) 
 
 Στον Πίνακα αυτό αναγράφονται ειδικότερα: 
 
 KΩ∆.101.Το επώνυµο ή η επωνυµία, όπως αναφέρεται στο καταστατικό 
έγγραφο. 
 ΚΩ∆.102.Το όνοµα. 
 ΚΩ∆.103.Το όνοµα του πατέρα. 
 ΚΩ∆.104.Ο τίτλος της επιχείρησης. 
 ΚΩ∆.105.Η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού ως οδός-αριθµός ή ως 
τοποθεσία-χωριό. 
 ΚΩ∆.106.Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα της διεύθυνσης. 
 ΚΩ∆.107.Ο Ταχυδροµικός Κώδικας της ∆ιεύθυνσης. Ακολούθως ο 10ψήφιος 
αριθµός τηλεφώνου. 



 ΚΩ∆.108.Ο Α.Φ.Μ. σε κάθε περίπτωση. 
 ΚΩ∆.109.Tα στοιχεία ταυτότητας όταν η δήλωση υποβάλλεται από φυσικό 
πρόσωπο. Ως είδος ταυτότητας : AT : αστυνοµική ταυτότητα, ∆Ι: ∆ιαβατήριο, ΚΑ: 
Kέντρο Αλλοδαπών ή τα αρχικά του αντίστοιχου σώµατος στρατιωτικής ταυτότητας. 
 ΚΩ∆.110.∆ιαγραµµίζεται το 1 (ΝΑΙ) ή το 2 (ΟΧΙ) στο ερώτηµα 
πραγµατοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή παραδόσεις). 
 ΚΩ∆.111.∆ιαγραµµίζεται η κατηγορία βιβλίων.  
 Οι περιπτώσεις ΑΒ, ΑΓ αφορούν εκείνους που τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄κατηγορίας 
του ΚΒΣ αντίστοιχα αλλά διατηρούν παράλληλα και κλάδους, που σύµφωνα µε τον 
ΚΒΣ προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (πρατήρια υγρών καυσίµων, περίπτερο, 
λιανικό εµπόριο σε λαϊκές αγορές). Οι επιχειρήσεις αυτές, ως γνωστόν, υποβάλλουν 
τις περιοδικές δηλώσεις τους σύµφωνα µε την κατηγορία βιβλίων που τηρούν για 
τους λοιπούς κλάδους (δίµηνο ή µήνας), υποβάλλοντας το έντυπο της περιοδικής 
δήλωσης 050-ΦΠΑ. Στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται συγκεντρωτικά και τα 
δεδοµένα του βιβλίου αγορών. Στην περίπτωση αυτή, για τη µετατροπή των αγορών 
σε τεκµαρτά ακαθάριστα έσοδα θα χρησιµοποιείται, ως σηµείωµα, η 2η σελίδα του 
εντύπου 051-ΦΠΑ. 
 Η περίπτωση 1 αφορά τους µη τηρούντες βιβλία ΚΒΣ, είτε γιατί 
απαλλάσσονται, είτε γιατί δεν είναι επιτηδευµατίες (πχ ιδιώτες), αλλά υποβάλλουν 
έκτακτα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η περίπτωση 1 αφορά ακόµα, τις δηµόσιες 
εκείνες υπηρεσίες που καθίστανται υποκείµενες σε ΦΠΑ, λόγω πραγµατοποίησης 
φορολογητέων στο ΦΠΑ πράξεων, αλλά που κατά τον ΚΒΣ δεν υποχρεούνται σε 
τήρηση βιβλίων. 
 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 4 του Π.∆. 186/92 (ΚΒΣ) 
οι κοινοπραξίες ή άλλης νοµικής µορφής επιχειρήσεις κατασκευής δηµοσίων έργων, 
εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου που αναλαµβάνουν υπερβαίνει το όριο 
τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας (900.000 ΕΥΡΩ) υποχρεούνται να τηρήσουν 
βιβλία Γ΄κατηγορίας ΚΒΣ (λεπτοµέρειες στην Ε∆ΥΟ 1138458/1044/ΠΟΛ.1346/93). 
Στην περίπτωση αυτή αν τηρούνται ταυτόχρονα Β΄και Γ΄κατηγορίας βιβλία, 
διαγραµµίζονται ταυτόχρονα και τα δύο τετραγωνίδια (Β΄,Γ΄). 
 ΚΩ∆.112.Ο αριθµός κυκλοφορίας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου που αφορά η 
δήλωση. Τονίζεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει ποσοστό ιδιοκτησίας  ή 
συνιδιοκτησίας σε περισσότερα του ενός Ε.∆.Χ. αυτοκίνητα θα  πρέπει να 
υποβληθούν ξεχωριστές έκτακτες περιοδικές δηλώσεις για κάθε αυτοκίνητο και 
ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής. Εξυπακούεται ότι για να συµπληρωθεί ο κωδ. 
αυτός θα πρέπει να έχει ήδη διαγραµµισθεί ο κωδ.012-7. 
 ΚΩ∆.113.Αριθµητικά το ποσοστό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του Ε.∆.Χ. (πχ 
40%,100%). 
  

3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΕΚΡΟΩΝ – ΕΙΣΡΟΩΝ (κωδ.301- 420) 
  

3.1.Τονίζεται ότι οι επιχ/σεις που έκαναν την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο 
µετάταξη στο κανονικό καθεστώς µε βιβλία Β΄κατηγορίας ΚΒΣ  καθώς και οι 
επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων που πραγµατοποιούν πακέτα πριν την 
συµπλήρωση του πίνακα αυτού θα πρέπει να συµπληρώνουν τους πίνακες 
των Υποδειγµάτων 1 και 2 αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, 
προκειµένου να µεταφέρουν στον πίνακα Β το φόρο για έκπτωση ή καταβολή που 
προκύπτει από τους πίνακες αυτούς. 
 
 ∆ιευκρινίζεται ότι, οι πίνακες αυτοί είναι ο πίνακας Β και Γ αντίστοιχα του 
εντύπου της περιοδικής δήλωσης των προηγούµενων εκδόσεων. ∆εδοµένου ότι δεν 
συµπεριλαµβάνονται πλέον στην περιοδική δήλωση αλλά η µορφή τους διευκολύνει 



την επιχείρηση και τις φορολογικές αρχές στον προσδιορισµό του προς έκπτωση ή 
προς καταβολή φόρου κρίνεται σκόπιµο να συµπληρώνεται από τις επιχειρήσεις και 
να φυλλάσσεται από αυτές.  
 

3.2. Ο πίνακας αυτός είναι ο σπουδαιότερος από τους πίνακες της δήλωσης, 
γιατί σ’αυτόν συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδοµένα της φορολογικής περιόδου από 
τα βιβλία του Κ.Β.Σ. του υποκειµένου, που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το 
ΦΠΑ. Όλα τα δεδοµένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες 
ενδείξεις, αφού προηγουµένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και οι εκπτώσεις, οι οποίες 
αφορούν τη  φορολογική περίοδο, µε την προϋπόθεση ότι τα φορολογικά στοιχεία 
έχουν ηµεροµηνία µέχρι την τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου. 
 Σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν αρνητικά ποσά, λόγω των παραπάνω 
αφαιρέσεων ή πολλαπλασιασµών µε αρνητικούς αριθµούς ή προσθέσεων αρνητικών 
αριθµών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση που το αποτέλεσµα κάποιων πράξεων είναι 
αρνητικός αριθµός, θα αναγράφεται αυτός µε το πρόσηµο πλην (-) πριν από αυτόν. 
 Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε ενότητες (α,β,γ,δ και ε). 
 Στις δύο πρώτες ενότητες (α και β) γράφονται οι αξίες των εκροών και οι αξίες 
των εισροών που έχουν υπαχθεί στους ακέραιους συντελεστές και οι εκροές και οι 
εισροές που έχουν υπαχθεί στους µειωµένους συντελεστές, που ισχύουν για τους 
νοµούς : ∆ωδεκανήσου, Λέσβου, Χίου, Σάµου και Κυκλάδων, καθώς και για τα νησιά 
των Βορείων Σποράδων, τη Θάσο, τη Σκύρο και τη Σαµοθράκη. 
 
 Προκειµένου να υπολογισθεί η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών µε κράτη-µέλη εκτός της ζώνης ΕΥΡΩ (Ηνωµένο Βασίλειο, Σουηδία, 
∆ανία) καθώς και των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, λαµβάνεται υπόψη η αξία που 
προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν.2859/2000, όταν τα 
στοιχεία προσδιορισµού της εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους.  
 Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων οι ισοτιµίες των νοµισµάτων 
ανακοινώνονται εβδοµαδιαία από την 14η ∆/νση ΦΠΑ,  δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο 
οικονοµικό τύπο και βρίσκονται µαγνητοφωνηµένες στο τηλέφωνο 0103636100. 
 Τόσο για την ενδοκοινοτική απόκτηση όσο και για την ενδοκοινοτική 
παράδοση αγαθών, κρίσιµη ηµεροµηνία προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας, 
είναι εκείνη που ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δηµόσιο, δηλαδή ο χρόνος 
έκδοσης του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου και το 
αργότερο η 15η του επόµενου µήνα από τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική 
υποχρέωση εφόσον δεν έχει εκδοθεί τιµολόγιο. 
 
 Επισηµαίνεται ότι, ο Πίνακας Β είναι ίδιος τόσο στο έντυπο 050 (Β ή Γ 
κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ) όσο και στο έντυπο 051 (Α κατηγορίας βιβλία του 
ΚΒΣ) και συµπληρώνεται κατά κωδικό σύµφωνα µε τις οδηγίες που 
ακολουθούν. 
 

3.3. α. ΕΚΡΟΕΣ  φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών 
κλπ), ΕΝ∆ΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ – ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που 
αναλογεί (κωδ.301-337). 
 

Σχετικά µε τη συµπλήρωση των κωδικών του Πίνακα Βα σηµειώνουµε τα εξής:  
 
 Αν η επιχείρηση του κανονικού καθεστώτος τηρεί παράλληλα και βιβλίο Α΄ 
κατηγορίας (π.χ. Βενζινάδικο), συµπληρώνονται οι στήλες της ενότητας αυτής, 
γράφοντας τις φορολογητέες εκροές, όπως προέκυψαν κατά συντελεστή ΦΠΑ από 



τη στήλη (5) του Γ1 Πίνακα υπολογισµού αξίας φορολογητέων εκροών της δεύτερης 
σελίδας του εντύπου 051-ΦΠΑ. 
 Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές αγαθών µε Ε.Φ.Κ., εκτός από 
βιοµηχανοποιηµένα καπνά, αναγράφουν την αξία των πωλήσεων τους 
(συµπεριλαµβανοµένου και του Ε.Φ.Κ.) και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά την 
πώληση, των αγαθών αυτών σε µη εγκεκριµένο αποθηκευτή µέσα στο εσωτερικό της 
χώρας και γενικά κατά τη θέση των αγαθών αυτών σε ανάλωση, όπως αυτά 
προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ. 
 Οι εγγεγραµµένοι επιτηδευµατίες ή εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών 
αναγράφουν την αξία των πραγµατικών τους εγχωρίων πωλήσεων σε άλλους 
επιτηδευµατίες και γενικά κατά τη θέση των αγαθών αυτών σε ανάλωση, αφού 
αποφορολογήσουν µε εσωτερική υφαίρεση και µε συντελεστή 18% τις πωλήσεις τους 
αυτές, που προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΚΒΣ. 
 Τα πρακτορεία ταξιδίων αναγράφουν κατά συντελεστή τη φορολογητέα αξία 
υπαγόµενη σε ΦΠΑ του κωδ.257-7, του πίνακα απεικόνισης των πακέτων 
(Υπόδειγµα 2) έστω και αν είναι αρνητική, τα έσοδα του κανονικού καθεστώτος και τα 
τεκµαρτά έσοδα που έχουν περιληφθεί στο κόστος των πακέτων. 
 Οι µεταπωλητές µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής, 
συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 ν.2859/2000 αναγράφουν το 
περιθώριο κέρδους, χωρίς τον εµπεριεχόµενο ΦΠΑ.  
 
Περιθώριο Κέρδους=(Τιµή Πώλησης καθενός πωλούµενου αγαθού-Τιµή αγοράς του)                       
                                                                (1+Συντελεστής ΦΠΑ) 
Αν το αποτέλεσµα είναι αρνητικός αριθµός, το περιθώριο κέρδους θεωρείται ίσο µε 
µηδέν. 
 Κατά παρέκκλιση (µετά από έγκριση του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ.) τα πρόσωπα 
του άρθρου 45 ν.2859/2000 µπορούν να αναγράφουν το συνολικό περιθώριο 
κέρδους, εφόσον πωλούν αγαθά µε το σύστηµα του συνολικού περιθωρίου. 
 
Συνολικό περιθώριο (Συνολ.τιµές πωλήσεων αγαθών – Συνολ.τιµές αγορών αγαθών)                      
   κέρδους =                                   (1+Συντελεστής ΦΠΑ) 
Αν η διαφορά συνολικών τιµών πωλήσεων αγαθών µείον συνολικές τιµές αγορών 
αγαθών είναι αρνητικός αριθµός το περιθώριο κέρδους θεωρείται για τη 
συγκεκριµένη φορολογική περίοδο ίσο µε µηδέν. 
 Η παραπάνω όµως αρνητική διαφορά θα προστεθεί στις συνολικές τιµές 
αγορών αγαθών της επόµενης φορολογικής περιόδου της ίδιας διαχειριστικής 
περιόδου. Αν όµως στην τελευταία φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου 
προκύψει αρνητικός αριθµός στη διαφορά συνολικών τιµών πωλήσεων αγαθών µείον 
συνολικές τιµές αγοράς αγαθών το περιθώριο κέρδους αυτής της φορολογικής 
περιόδου θεωρείται ίσο µε µηδέν και η τελική αρνητική διαφορά της διαχειριστικής 
περιόδου δεν µεταφέρεται στην πρώτη φορολογική περίοδο της επόµενης 
διαχειριστικής περιόδου. 
 Οι διοργανωτές δηµοπρασιών µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων 
καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που λειτουργούν ως 
παραγγελιοδόχοι των εντολέων τους (άρθρο 46 ν.2859/2000) αναγράφουν την 
καθαρή προµήθειά τους,  η οποία προκύπτει από την σχέση :    

συνολική προµήθεια :  (1+συντελεστής ΦΠΑ). 
Ως συνολική προµήθεια λογίζεται το συνολικό ποσό που εισέπραξαν από τον 
αγοραστή µείον το ποσόν που κατέβαλαν στον εντολέα. 
 Οι εκµεταλλευτές ή οι εναποθέτες φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές 
του ν.2127/93, δηλαδή του άρθρου 26 ν.2859/2000, όταν πωλούν αγαθά τους, 



εξάγοντας αυτά από τη φορολογική αποθήκη προκειµένου να αναλωθούν στο 
εσωτερικό της χώρας, αναγράφουν την αξία των πωλήσεών τους, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα στοιχεία που εκδίδουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και 
η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε την αξία που προκύπτει από τις διατάξεις της 
παραγράφου 13 του άρθρου 26 του ν.2859/2000, όπως ισχύει. 
 
 Προκειµένου για έκτακτες δηλώσεις που υποβάλλονται για οποιαδήποτε αιτία, 
στην ενότητα αυτή αναγράφονται οι αξίες επί των οποίων οφείλεται ΦΠΑ, κατά 
αντίστοιχο συντελεστή (κωδ.301-306), οι φόροι που αναλογούν (κωδ.331-336) και τα 
αντίστοιχα σύνολά τους στους κωδ.307 και 337 αντίστοιχα. Τα πρόσωπα της παρ.6 
του άρθρου 38 του ν.2859/2000 δηλαδή, οι υποκείµενοι χωρίς δικαίωµα έκπτωσης 
του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα νοµικά πρόσωπα και οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, αναφέρουν τις ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις 
αναλυτικά κατά συντελεστή (κωδ.301-306), τους αντίστοιχους φόρους (κωδ.331-336) 
και τα σύνολά τους (κωδ.307,337 αντίστοιχα) και τις τυχόν ενδοκοινοτικές τους 
παραδόσεις (κωδ.309) και το σύνολο εκροών τους (κωδ.311). 
 Υπογραµµίζεται ότι, σε όλους τους παρακάτω κωδικούς οι επιστροφές και οι 
εκπτώσεις εκροών θα αναγράφονται αφαιρετικά, έστω και αν έτσι προκύπτει 
αρνητικός αριθµός.                                             
 Παράδειγµα: Αν σε µία φορολογική περίοδο πραγµατοποιήθηκαν: 
Eγχώριες παραδόσεις, µε συντελεστή 18%: 10.000,00 ΕΥΡΩ 
Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, µε συντελεστή 18% : 15.000,00 ΕΥΡΩ 
Στον κωδ.303 θα αναγραφεί:  -5.000,00 EYΡΩ και 
Στον κωδ.333 ο αναλογών ΦΠΑ : -900,00 ΕΥΡΩ 
 ΚΩ∆.301-303.  Γράφεται κατά συντελεστή ΦΠΑ (8,4,18) η αξία των 
φορολογητέων εκροών, η φορολογητέα αξία της µικτής αµοιβής , τα τεκµαρτά έσοδα 
των πρακτορείων ταξιδίων και το θετικό περιθώριο κέρδους των µεταπωλητών 
µεταχειρισµένων. Επίσης συµπεριλαµβάνονται  οι αυτοπαραδόσεις, οι ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις και οι πράξεις λήπτη, που πραγµατοποιήθηκαν µε ακεραίους 
συντελεστές στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά του Αιγαίου. 
 ΚΩ∆.331-333. Γράφεται ο φόρος που αναλογεί στους κωδ.301-303, 
πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου. 
 ΚΩ∆.304-306. Γράφεται κατά συντελεστή φόρου (6,3,13) η αξία των 
φορολογητέων εκροών, συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοπαραδόσεων, καθώς 
και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που πραγµατοποιήθηκαν 
µε µειωµένους συντελεστές, είτε στα νησιά του Αιγαίου, είτε από τη λοιπή Ελλάδα 
προς υποκείµενους ή και µη υποκείµενα νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένους στα 
νησιά αυτά. Για πρακτορεία ταξιδίων και µεταπωλητές µεταχειρισµένων κατ΄αναλογία 
όσα αναφέρονται στον κωδ.301-303. 
 ΚΩ∆.334-336. Γράφεται αντίστοιχα ο φόρος που αναλογεί στους κωδ.304-
306, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου. 
    
 Τονίζεται ότι στους παραπάνω κωδικούς συµπεριλαµβάνονται τα ποσά αξίας 
και φόρου που αφορούν αγορά επενδυτικών αγαθών µε την Π.2869/2389/ 
ΠΟΛ.137/4.5.87. 
 
 ΚΩ∆.307 & 337. Γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εκροών (από 
κωδ.301-κωδ.306) και το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ.331 κωδ.336). 
 Aν τηρούνται βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το σύνολο 
του φόρου των εκροών σας (κωδ.337) συγκρίνετέ το µε το σύνολο του φόρου 
εκροών που προκύπτει από τα βιβλία. Αν το ποσό που προκύπτει από τα 
βιβλία είναι µεγαλύτερο η διαφορά γράφεται στον κωδ.412. 



 
 
 
ΚΩ∆.308.  Γράφεται : 
1) Η αξία των παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος µέλος π.χ. 

πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού σκάφους κατά τον πλου από Ιταλία – 
Ελλάδα. 
 2) Η αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύµφωνα µε το άρθρο 14 του 
ν.2859/2000 είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος – µέλος, ανεξάρτητα αν ο φόρος 
αποδίδεται εκεί από το φορολογικό αντιπρόσωπο ή από το λήπτη της υπηρεσίας π.χ.  
η αξία της παροχής υπηρεσιών φασόν προς λήπτες εγκαταστηµένους σε άλλο 
κράτος-µέλος, όταν η υπηρεσία αυτή φορολογείται στο άλλο Κ-Μ κ.λ.π.. 
 3) Η αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύµφωνα µε το άρθρο 14 του 
ν.2859/2000 είναι φορολογητέες εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 
 4)Η αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται εκτός 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, που αν πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα 
παρείχαν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και 
πώληση στην Κύπρο). 
 5)Εργασίες των περιπτώσεων ιθ΄, κ΄, κα΄, κγ΄, κδ΄ και κε΄ της παραγρ.1 του 
άρθρου 22 του ν.2859/2000, εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστηµένος εκτός 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άµεσα µε αγαθά που εξάγονται 
σε τρίτη χώρα. 
 ΚΩ∆.309. Γράφεται : 

1) Η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, µε ή χωρίς Ε.Φ.Κ., όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του ν.2859/2000. 
 Στον κωδικό αυτό, θα αναγράφεται η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων αφού πρώτα αφαιρεθούν οι εκπτώσεις – επιστροφές των 
ενδοκοινοτικών παραδόσεων. 
 Aκόµη στον κωδικό αυτό περιλαµβάνεται  και η αξία των αγαθών που 
µεταφέρονται σε άλλο κράτος µέλος, µε σκοπό τη µεταγενέστερη παράδοση ή για τον 
εξοπλισµό των εκεί εγκαταστάσεων της επιχείρησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
του άρθρου 7, ν.2859/2000 εκτός των περιπτώσεων α΄,β΄,γ΄ και ε΄ της ίδιας 
παραγράφου. 
 Επίσης στον κωδικό αυτό συµπεριλαµβάνεται η αξία των ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων: 
 α) καινούργιων µεταφορικών µέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 
ν.2859/2000, περιλαµβάνονται και οι πωλήσεις προς  µη υποκείµενα στο φόρο 
φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος µέλος, καθώς και 
 β) αγαθών µε ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, καπνοβιοµηχανικά, 
αλκοολούχα) προς: 

• αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
• υποκειµένους χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους 
• νοµικά πρόσωπα µη υποκείµενα, εγκαταστηµένα σε άλλο κράτος µέλος, 

εφόσον αυτά δεν εξειδικεύονται µε ΑΦΜ/ΦΠΑ  
 2) Η αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες.  
 Σηµειώνεται ότι, ως αξία εξαγωγών, στην περίπτωση που τιµολογείται σε ξένο 
νόµισµα, θα αναγραφεί η αξία που προκύπτει µε την παραγρ.3 του άρθρου 19 του 
ν.2859/2000 (πλασµατική αξία), η δε διαφορά µε την πραγµατική θα αναγραφεί στον 
ίδιο κωδικό. Ως εξαγωγές θεωρούνται: 
 I) Oι οριστικές εξαγωγές. 



 ΙΙ)Οι προσωρινές εξαγωγές εµπορευµάτων µε δελτία ΑΤΑ, που δεν 
επανεισήχθησαν σε καθορισµένη προθεσµία αλλά διατέθηκαν στη χώρα προορισµού 
τους. 
 ∆εν θα συµπεριληφθούν οι προσωρινές εξαγωγές στο πλαίσιο του 
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή («παθητική τελειοποίηση»). 
 Οι επιστροφές εξαγωγών (επανεισαγωγές) τίθενται αφαιρετικά στον κωδικό 
αυτό, εφόσον: 
 Ι) απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. επειδή : α) επανεισήχθηκαν στην αρχική τους 
κατάσταση και έχουν ατέλεια β) τέθηκαν σε τελωνειακά καθεστώτα αναστολής και 
παραµένουν σ’αυτά, γ) τέθηκαν σε καθεστώς εναποθήκευσης (φορολογικής 
αποθήκης ν.2127/93, άρθρου 26 ν.2859/2000) και ελεύθερης ζώνης ή αποθήκης. 
 ΙΙ) υπάγονται σε Φ.Π.Α., εκτός αν γίνεται µετά από τελειοποίηση προς 
επανεισαγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο 
γράφεται στον κωδ.402 για να συµψηφιστεί. 
 Τονίζεται ότι οι επιστροφές εισαγωγών δεν συµπεριλαµβάνονται στο κωδικό 
αυτό, εκτός αν τιµολογούνται ως κανονικές εξαγωγές. 

3) Η αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ.2 του άρθρου 15 ν.2859/2000, 
όταν η εγκατεστηµένη στην Ελλάδα επιχείρηση είναι ενδιάµεσο πρόσωπο µεταξύ 
αγοραστή και προµηθευτή. 
 Παράδειγµα:  Eπιχείρηση Α εγκατεστηµένη στην Ιταλία πουλάει στην 
επιχείρηση Β, εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, παίρνοντας εντολή η Α να στείλει 
απευθείας τα αγαθά στην επιχείρηση Γ, εγκατεστηµένη στη Γερµανία. Εδώ 
συντελείται µία ενδοκοινοτική παράδοση από τον Α (Ιταλό) στον Β(΄Ελληνα) και µία 
τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση από τον Β (΄Ελληνα) στον Γ΄(Γερµανό). 
 4) α)Η αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την 
παραγρ.5 του άρθρου 13 του ν.2859/2000. 
     β)Η αξία των πωλήσεων αγαθών µετά από εγκατάσταση ή συναρµολόγηση, 
µε ή χωρίς δοκιµή λειτουργίας που πραγµατοποιείται σε άλλο κράτος µέλος. 
 Στις περιπτώσεις αυτές ο Ελληνας υποκείµενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ 
στο κράτος που πραγµατοποιεί τις συγκεκριµένες παραδόσεις αγαθών (είτε ο ίδιος 
λόγω εγκατάστασης στη χώρα αυτή, είτε µέσω φορολογικού αντιπροσώπου). 
 Στον κωδικό αυτό αναγράφονται ακριβώς οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του 
προς τον ΑΦΜ/ΦΠΑ µε τον οποίο ο ίδιος εξειδικεύεται στο άλλο κράτος-µέλος, κατά 
την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται 
εγχώριες πωλήσεις. 
 5) α) Η αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείµενους που 
πραγµατοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των 
παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τις πράξεις αυτές και οι 
συγκεκριµένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται 
σύµφωνα µε τις περ.ζ΄της παρ.1 του άρθρου 24 και δ΄της παρ.1 του άρθρου 28 και 
για την απαλλαγή αυτή εφαρµόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/ 
2.8.93. Υπενθυµίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον 
προµηθευτή µε τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς. 
    β) Η αξία των παραδόσεων αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών 
που συνδέονται άµεσα µε τις παραδόσεις αυτές, που πραγµατοποιούνται προς την 
Α.Ε. Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτή εφαρµόζεται η 
Α.Υ.Ο.1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.95, όπως ισχύει σήµερα. Ο 
προµηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιµολογίου του αντίγραφο του ειδικού 
θεωρηµένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει 
και προκειµένου για πιστωτικό τιµολόγιο που εκδίδεται από τον προµηθευτή για 
έκπτωση ή προς επιστροφή από τα Κ.Α.Ε. Α.Ε. Υπενθυµίζεται η υποχρέωση 



υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προµηθευτή µε τις συνολικές πωλήσεις προς 
τα «Κ.Α.Ε.  Α.Ε.» 
 6) Επίσης η αξία όλων των άλλων εκροών που είναι απαλλασσόµενες µε 
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ενδεικτικά απαριθµούµε τις εξής 
περιπτώσεις: 
 α) Η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης από το µη 
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα αγοραστή. Ειδικότερα περιλαµβάνονται λιανικές 
πωλήσεις ανεξάρτητα εγκατάστασης του αγοραστή, προς ταξιδιώτες που αναχωρούν 
για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Α.Υ.Ο.  ΠΟΛ.1338/96) και οι παραδόσεις 
αγαθών εµπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κλπ σε αγοραστή εγκαταστηµένο εκτός 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, λόγω εξαγωγής από τον τελευταίο (Α.Υ.Ο. 
1015809/1597/ΠΟΛ.1024/21.1.93). 
 β) Η παράδοση αγαθών σε µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα 
προς εξαγωγή (Α.Υ.Ο. Π.6788/642/7.10.86). 
 γ) Η παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών, προς 
εξυπηρέτηση εξαγωγής αγαθών, εξωτερικής διαµετακόµισης και εισαγωγής αγαθών 
που τίθενται σε καθεστώς εναποθήκευσης εκτός τελωνειακής αποταµίευσης, κ.λ.π. 
(Α.Υ.Ο. 1082911/4328/ΠΟΛ.1164/24.8.92, κατά το µέρος που ισχύει). 
 δ) Η παροχή υπηρεσιών από µεσίτες κ.λ.π. για πραγµατοποίηση πράξεων 
άρθρων 24,27 του ν.2859/2000 ή πράξεων που πραγµατοποιούνται εκτός 
Ευρ.Ένωσης (Α.Υ.Ο. 1082911/4328/ΠΟΛ.1164/24.8.92, κατά το µέρος που ισχύει). 
 ε) Η παράδοση αγαθών που τίθενται σε τελωνειακά καθεστώτα της 
υποπερ.αα΄της περ.β΄της παρ.1 του άρθρου 25 ή σε εξέδρες γεωτρήσεων ή σε 
καθεστώς εναποθήκευσης (ν.2127/93 ή άρθρου 26 ν.2859/2000) και οι συναφείς 
παροχές υπηρεσιών, οι παραδόσεις αγαθών προς τους παραπάνω χώρους, οι 
παραδόσεις αγαθών σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κ.λ.π. (Α.Υ.Ο. 
Τ.5370/43/24.12.86, Π.8272/4880/ΠΟΛ.364/18.12.87 κατά το µέρος που ισχύουν, 
∆.1757/109/23.12.92, ∆.1758/110/23.12.92, ∆.1760/112/23.12.92, ∆.451/29/87 
κ.λ.π.). 
 στ) Η παράδοση πλοίων και πλωτών µέσων εµπορικής ναυσιπλοϊας, αλιείας ή 
άλλης εκµετάλλευσης ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις ή το 
δηµόσιο, καθώς και υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να ενσωµατωθούν ή 
να χρησιµοποιηθούν σε  αυτά, καυσίµων λιπαντικών τροφοεφοδίων κ.λ.π. (µόνο για 
πλοία διεθνών πλόων), η ναύλωσή τους, η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
αναγκών τους και του φορτίου τους (Α.Υ.Ο. Π.1591/1546/ΠΟΛ.69/4.3.87, 
Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.87). 
 ζ) Η παράδοση αεροσκαφών για εκµετάλλευση από επιχειρήσεις 
αεροµεταφορών ή το δηµόσιο και τις ένοπλες δυνάµεις ή για διάλυση, υλικών και 
αντικειµένων που προορίζονται να ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν σε αυτά, 
καυσίµων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων κ.λ.π., καθώς και η ναύλωσή τους, η παροχή 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης αναγκών τους και του φορτίου τους (Α.Υ.Ο. 
1074192/4682/ΠΟΛ.1225/19.10.90). 
 η) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια διπλωµατικών 
και προξενικών σχέσεων, προς ∆ιεθνείς Οργανισµούς, ΝΑΤΟ (Α.Υ.Ο. 
Π.7089/703/22.10.86, Π.890/391/ΠΟΛ.39/29.1.88, Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.87, 
Π.3530/1450/ΠΟΛ.164/31.5.88, 1021871/1111/0014/ΠΟΛ.1059/15.3.90, 1026731/ 
2487/ΠΟΛ.1068/17.2.93, 1070650/4752/ ΠΟΛ.1196/ 93). 
 θ)Η παράδοση αγαθών από τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών σε 
ταξιδιώτες τρίτων χωρών. 
 ι)Οι πωλήσεις µε αναστολή καταβολής του φόρου (Α.Υ.Ο. 
Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.87). 



 ια) Η απαλλασσόµενη µεικτή αµοιβή των µεικτών πακέτων και των πακέτων 
εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης των πρακτορείων ταξιδίων. 
 ιβ) Το κόστος µε φόρο των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων. 
 ιγ) Ι.  Προκειµένου για µεταπωλητές µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων 
καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 του ν.2859/2000 : η 
τιµή αγοράς καθενός πωλούµενου αγαθού. Αν όµως η τιµή αγοράς ενός πωλούµενου 
αγαθού είναι µεγαλύτερη της τιµής πώλησης στον κωδ.309 αναγράφεται η τιµή 
πώλησης. 
  ΙΙ. Στην περίπτωση εφαρµογής του απλοποιηµένου καθεστώτος 
προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας συνολικά στο περιθώριο κέρδους κάθε 
φορολογικής περιόδου (διαφορά µεταξύ συνολικής αξίας αγορών από πωλήσεις) 
στον κωδ.309 γράφεται η αξία των αγορών όταν το συνολικό αυτό περιθώριο 
κέρδους, για κάποιο συντελεστή ΦΠΑ, είναι θετικό. 
         Σε περίπτωση όµως που η διαφορά της συνολικής αξίας πωλήσεως αγαθών 
µείον τη συνολική αξία αγοράς αγαθών, για κάποιο συντελεστή ΦΠΑ, είναι αρνητικός 
αριθµός στον κωδικό αυτό γράφεται η συνολική αξία των πωλήσεων. 
 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αν η φορολογική περίοδος δεν είναι η 
τελευταία της διαχειριστικής περιόδου, η παραπάνω αρνητική διαφορά προστίθεται 
στη συνολική αξία αγοράς αγαθών της επόµενης φορολογικής περιόδου. 
 Παράδειγµα: ΄Εστω η αξία των συνολικών πωλήσεων και αγορών αγαθών µε 
συντελεστή ΦΠΑ 18% διαµορφώνεται ανά δίµηνη φορολογική περίοδο ως εξής: 
∆ίµηνο                          1ο                2ο             3ο               4ο               5ο              6ο  
Συνολ.Πωλήσεις      20000,00   10000,00   20000,00   20000,00  10000,00  10000,00 
Συνολ.Αγορές          10000,00   20000,00   20000,00     5000,00  10000,00  15000,00 
Αρνητ.υπολ.προηγ.                                
φορολ.περιόδου            -               -             10000,00   10000,00        -                -       
∆ιαφορά συνολικ.        
πωλήσεων-αγορών 10000,00  -10000,00  -10000,00     5000,00        -         -5000,00*     
Περιθώριο κέρδους  
Κωδ.303                    8475,00       -                   -             4237,00        -               - 
ΦΠΑ κωδ.333            1525,00       -                   -               763,00        -               - 
Κωδ.309                  10000,00   10000,00    20000,00   15000,00  10000,00 10000,00  
 *∆εν µεταφέρεται στην επόµενη διαχειριστική περίοδο 
 
 ιδ) Προκειµένου για διοργανωτή δηµοπρασίας του άρθρου 46 ν.2859/2000 
αναγράφεται η αξία προς απόδοση στον εντολέα µε την εκκαθάριση που εκδίδεται 
προς αυτόν. 
 
 ιε) Η αρνητική διαφορά µεταξύ της πραγµατικής αξίας της εισαγωγής από την 
πλασµατική αξία που υπολογίστηκε στο τελωνείο, καθώς και η αρνητική διαφορά 
µεταξύ της πραγµατικής αξίας των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από την 
φορολογητέα αξία που υπολογίστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 
του ν.2859/2000, προκειµένου για αποκτήσεις από χώρες εκτός ζώνης του ΕΥΡΩ. 
 
 ιστ) Προκειµένου για αγαθά µε Ε.Φ.Κ., που βρίσκονται σε φορολογική 
αποθήκη, του ν.2127/93, οι πωλήσεις σε άλλο εγκεκριµένο αποθηκευτή. 
 
 ιζ) Οι παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε καθεστώς 
φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 του ν.2859/2000 και οι παροχές υπηρεσιών 
που συνδέονται άµεσα µε τις παραδόσεις αυτές, οι παραδόσεις αγαθών και οι 
παροχές υπηρεσιών, εκτός από αυτές που αφορούν την παραγωγή ή κατασκευή των 
αγαθών, που πραγµατοποιούνται στους χώρους των αποθηκών αυτών. 



 
 ιη) Οι υπηρεσίες ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών από ή προς τα νησιά 
Αζόρες και Μαδέρα. 
 
 ιθ) Η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδας. 
 
 κ) Οι αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της 
χώρας προς το εξωτερικό και αντίστροφα και οι στενά συνδεόµενα µε αυτές 
βοηθητικές υπηρεσίες. 
 
 κα) Παροχές υπηρεσιών που η αξία τους περιλαµβάνεται στη φορολογητέα 
αξία εισαγωγής  (περ.λ΄ παρ.1 άρθρο 22 ν.2859/2000),  π.χ. αµοιβή εµπορικού 
αντιπροσώπου οίκου εξωτερικού. 
 
 κβ) Παράδοση αγαθών των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (περ.λγ΄παρ.1 άρθρο 22 ν.2859/2000). 
 
 κγ) Η αξία της εργασίας φασόν των προϊόντων που εισήχθηκαν και τέθηκαν σε 
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση). Επίσης η 
αξία της εργασίας φασόν προϊόντων που  απεστάλησαν από άλλο κράτος-µέλος της 
Κοινότητας, για το σκοπό αυτό, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της παραγρ.5 
περιπτ.ιβ΄, του άρθρου 14 ν.2859/2000. 
 
 κδ) Σε όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις το τιµολόγιο είναι εκφρασµένο σε 
ξένο νόµισµα η τυχόν διαφορά (θετική ή αρνητική) που θα προκύψει από την 
µετατροπή σε εθνικό νόµισµα θα συµπεριληφθεί επίσης στον κωδικό αυτό. 
 
 Κωδ.310. Γράφεται η αξία εκροών που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωµα 
έκπτωσης του φόρου εισροών. Περιλαµβάνονται ακόµα και οι εξαιρούµενες του 
Φ.Π.Α. εκροές. ΄Ετσι στον κωδικό αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις: 

1) Oλες οι πράξεις του άρθρου 22 του ν.2859/2000, εκτός από : 
α) των περ.λ΄ και λγ΄ της παρ.1 (κωδ.309) και  
β) των περ.ιθ΄, κ΄, κα΄, κγ΄,κδ΄, κε΄  της παρ.1 του ίδιου άρθρου, εφόσον ο   
λήπτης είναι εγκατεστηµένος εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή συνδέονται  
µε εξαγόµενα αγαθά.  

Μεταξύ των πράξεων που απαλλάσσονται,  χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του 
φόρου εισροών, σύµφωνα µε το άρθρο 22, επισηµαίνουµε τα µισθώµατα από 
ακίνητα. 
 
 2) Οι επιδοτήσεις και λοιπά έσοδα, που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. π.χ. 
αποζηµιώσεις, συναλλαγµατικές διαφορές. 
  
 3) Οι πωλήσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών από πρατηριούχους και 
λιανοπωλητές τέτοιων προϊόντων, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 44 
ν.2859/2000. 
 
 4) Οι πωλήσεις εφηµερίδων και περιοδικών από πρακτορεία διανοµής και 
λιανοπωλητές (εφηµεριδοπώλες, περίπτερα, ψιλικά κ.λ.π.), σύµφωνα µε την παρ.8 
του άρθρου 19 ν.2859/2000.  
 
 
 



 
 
 
 5) Οι προµήθειες των προσώπων που µεσολαβούν για τη διάθεση στο κοινό   
καρτών τηλεπικοινωνίας (τηλεκάρτες), εισιτηρίων µεταφοράς προσώπων που 
ακυρώνονται σε ειδικά µηχανήµατα, καρτών ελεγχόµενης στάθµευσης και 
πιστωτικών καρτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 19 του ν.2859/2000. 
 
 Κωδ.311. Γράφεται το άθροισµα των κωδ.307-310.  

 
3.4.β.ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές κλπ), ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤ. 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί 

 (Κωδ.351-378). 
 
 Πριν από τις οδηγίες για την συµπλήρωση των κωδικών του πίνακα Ββ, 
σηµειώνουµε τα εξής : 
 Οι Κωδικοί 365 και 366 των προηγουµένων εκδόσεων δεν υπάρχουν πλέον 
στο νέο έντυπο και συνεπώς δεν αναγράφονται οι εισροές που απαλλάσσονται ή 
εξαιρούνται του φόρου. (π.χ. αγορές µε την ΠΟΛ.1262/93, αγορές από αγρότες, το 
κόστος των πακέτων  των πρακτορείων ταξιδίων, αµοιβές δικηγόρων, µισθοί, ενοίκια 
κλπ). 
 Οι επιχειρήσεις του ειδικού καθεστώτος πρακτορείων ταξιδίων  αναγράφουν 
ως φορολογητέες εισροές τους, µόνον αυτές που δεν εµπεριέχονται στο κόστος των 
πακέτων που πραγµατοποιούν όπως γενικά έξοδα, επενδυτικά αγαθά. 
 
 Ως φορολογητέες εισροές, προκειµένου για εγκεκριµένους αποθηκευτές  
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών θεωρούνται αυτές για 
τις οποίες ο αποθηκευτής προσκοµίζει κάθε φορά στο Τελωνείο τα πρωτότυπα 
παραστατικά µε συγκεντρωτική κατάσταση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην 
Α.Υ.Ο. ∆.635/436/29.4.93 και όσες δεν συµψηφίζονται στο Τελωνείο. Επίσης, ως 
φορολογητέες εισροές προκειµένου για εγκεκριµένους αποθηκευτές,  εγγεγραµένους 
επιτηδευµατίες  και εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών θεωρούνται αυτές για 
τις οποίες ο αποθηκευτής προσκοµίζει κάθε φορά στο Τελωνείο τα πρωτότυπα 
παραστατικά, µε συγκεντρωτική κατάσταση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην 
Α.Υ.Ο. ∆.634/435/29.4.93 και όσες δεν συµψηφίζονται στο Τελωνείο. Αντίθετα, οι 
εγγεγραµµένοι επιτηδευµατίες που κατέχουν αγαθά εκτός βιοµηχανοποιουµένων 
καπνών, µε αναστολή καταβολής του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. θα συµπεριλαµβάνουν 
το σύνολο των πραγµατικών εισροών τους. Το ίδιο θα γίνεται και προκειµένου για 
τους αποθηκευτές του άρθρου 26 ν.2859/2000 και αποθηκευτές οχηµάτων των 
άρθρων 85 και 86 του ν.2127/93. 
 
 Οι µεταπωλητές µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής, 
συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας του άρθρου 45 του ν.2859/2000, στον πίνακα 
αυτό αναγράφουν τα γενικά τους έξοδα, τα επενδυτικά αγαθά καθώς και τις δαπάνες 
που γίνονται για επισκευή ή συντήρηση των αντικειµένων αυτών. 
 
 Επισηµαίνεται ότι, όσον αφορά το φόρο που αναλογεί στις δαπάνες επισκευής 
ή συντήρησης, υπάρχει δικαίωµα έκπτωσης µόνο κατά το µέρος που καλύπτονται 
από το φόρο εκροών του θετικού περιθωρίου κέρδους του συγκεκριµένου αγαθού  
που αφορούν. 
  
   



 
 
 Παράδειγµα 
 Πώληση αγαθού που υπάγεται στον συντελεστή 8% 
 µε θετικό περιθώριο κέρδους (τιµή πώλησης – τιµή αγοράς)   = 600,00 ΕΥΡΩ 
                                              Φορολογητέα αξία (600,00/1,08) = 555,56    » 
                                                         ΦΠΑ εκροών (555,56 χ 8%)       =   44,44    » 
           
           α) Πραγµατοποίηση δαπανών για το συγκεκριµένο αγαθό      = 200,00    » 
                                                         ΦΠΑ δαπανών 18%                   =   36,00    » 
           Συµπέρασµα : ∆ικαίωµα έκπτωσης του συνόλου του ΦΠΑ των δαπανών. 

 
β)Πραγµατοποίηση δαπανών για το συγκεκριµένο αγαθό       = 280,00 ΕΥΡΩ 

                                                         ΦΠΑ δαπανών 18%                   =   50,40    »                
 Συµπέρασµα : ∆ικαίωµα έκπτωσης µέχρι του ποσού των 44,44 ΕΥΡΩ 
 
 Στην περίπτωση αυτή ανάλογα µε το χρόνο πραγµατοποίησης της δαπάνης, η 
απεικόνιση στο έντυπο γίνεται ως εξής: 

• Eάν οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν την ίδια φορολογική περίοδο µε 
εκείνη της πώλησης, τότε ο ΦΠΑ µε δικαίωµα έκπτωσης, δηλ. τα 44,44 
ΕΥΡΩ αναγράφεται στον κωδ.377. 
Εποµένως η αξία των δαπανών µε δικαίωµα έκπτωσης του κωδ.357 
διαµορφώνεται ως εξής: 44,44/0,18 = 246,89 ΕΥΡΩ 
Το υπόλοιπο ποσό της αξίας της δαπάνης και ο φόρος που δεν εκπίπτεται 
δεν αναγράφονται στο έντυπο. 

• Εάν οι δαπάνες πραγµατοποιήθηκαν σε προγενέστερη φορολογική 
περίοδο από εκείνη της πώλησης, τότε κατά την περίοδο που 
πραγµατοποιήθηκαν εκπέσθηκε το  σύνολο του φόρου που αναλογούσε. 

Προκειµένου στο παράδειγµά µας, κατά την περίοδο πώλησης να περιοριστεί 
το δικαίωµα αυτό, η διαφορά του ΦΠΑ που αναλογεί (δηλαδή 50,40 - 44,44 = 5,96 
ΕΥΡΩ), αναγράφεται στον κωδ.412. 
 Κωδ.351-353. Γράφονται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (8,4,18) η αξία των 
φορολογητέων εισροών που πραγµατοποιήθηκαν µε ακέραιους συντελεστές. 
 Περιλαµβάνονται ακόµη και : 

1) Η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη. 
2) Η πλασµατική αξία των εισαγωγών (αξία τελωνείου) εφόσον δεν 

απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. για οποιαδήποτε αιτία. Η ίδια αξία αναγράφεται 
για εισαγωγές ειδών µε ΕΦΚ, εκτός βιοµηχανοποιηµένων καπνών, από 
πρόσωπα που δεν είναι εγκεκριµένοι αποθηκευτές. 

3) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής 
απόκτησης και έχουν υπαχθεί σε Φ.Π.Α. 

4) Οι δαπάνες που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και βαρύνουν το κόστος της 
εισαγωγής, αλλά δεν λήφθηκαν υπόψη στη διασάφηση εισαγωγής (δεν 
συµπεριλαµβάνονται στη φορολογητέα αξία της εισαγωγής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 20, ν.2859/2000). 

5) Η αµοιβή που καταβλήθηκε για τη λήψη υπηρεσίας facon. 
Κωδ.371-373. Γράφεται ο φόρος που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη 

φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α. 
Κωδ.354-356. Γράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (6,3,13) η αξία των 

φορολογητέων εισροών καθώς και η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων και πράξεων λήπτη που πραγµατοποιήθηκαν µε µειωµένους 
συντελεστές. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις µε τους κωδ.351-353. 



Κωδ.374-376. Γράφεται αντίστοιχα ο φόρος που αναλογεί 
πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ. 

Κωδ.357,377. Γράφεται η αξία των φορολογητέων δαπανών – γενικών 
εξόδων, οι οποίες δεν αποτελούν κόστος και εποµένως δεν έχουν συµπεριληφθεί 
στους παραπάνω κωδικούς 351-356 και ο φόρος που πληρώθηκε αντίστοιχα. 

Αν οι δαπάνες – γενικά έξοδα  παρακολουθούνται κατά συντελεστή, η αξία και 
ο φόρος πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στους κωδ.351-356 και 371-376 αντίστοιχα, 
οπότε οι κωδικοί 357 και 377 δεν συµπληρώνονται. 

Τούτο οπωσδήποτε συµβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται µε ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη, οπότε περιλαµβάνονται στους κωδ.351-356 και οι 
αναλογούντες φόροι στους  κωδ.371-376. 

Κωδ.358. Γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εισροών από κωδ.351 έως 
357. 

Κωδ.378. Γράφεται το σύνολο του φόρου εισροών από κωδ.371 έως 377. 
Το σύνολο του φόρου εισροών του κωδ.378 συγκρίνεται µε το σύνολο του 

φόρου εισροών, που προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία. 
Αν από τα βιβλία προκύπτει ότι καταβλήθηκε στον προµηθευτή περισσότερος 

συνολικά φόρος, η επί πλέον διαφορά γράφεται στον κωδ.402 «Λοιπά προστιθέµενα 
ποσά» για να εκπέσει, ενώ αν είναι λιγότερος στον κωδ.412 «Λοιπά αφαιρούµενα 
ποσά» για να καταβληθεί. 

 
3.5.γ.ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Κωδ.341-344). 
 
Στους λογαριασµούς αυτούς γράφονται: 
 
Kωδ.341. Η φορολογητέα αξία των συνολικών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. 

Οι αξίες των αποκτήσεων αυτών εµφανίζονται, στους κωδ.301-306 των εκροών και 
351-356 των εισροών. 

Κωδ.342. Η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, η οποία έχει 
ήδη συµπεριληφθεί στον Κωδικό 309. 

Κωδ.343. Η αξία των πράξεων για την οποία οφείλεται φόρος από το λήπτη 
αγαθών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την περ.γ’ της παρ.1 του άρθρου 35. 
Υπενθυµίζεται ότι, αν ο φόρος οφείλεται από λήπτη απαλλασσόµενο καταβάλλεται 
οπωσδήποτε µε έκτακτη δήλωση, ενώ αν οφείλεται από λήπτη υπόχρεο σε Φ.Π.Α. 
καταβάλλεται µε έκτακτη δήλωση µόνο αν ο εγκαταστηµένος εκτός του εσωτερικού 
της χώρας υποκείµενος είχε υποχρέωση να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην 
Ελλάδα υποχρέωση όµως που παρέβη. 

Κωδ.344. Η αξία αγοράς και εισαγωγής παγίων, όπως αυτά ορίζονται στην 
παραγρ.4 του άρθρου 33 του ν.2859/2000. ∆εν περιλαµβάνονται οι ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις παγίων. Η αξία αγοράς και εισαγωγής παγίων γράφεται ακόµα και αν δεν 
καταβλήθηκε ΦΠΑ µε βάση την ΑΥΟ Π.2869/87. ∆εν περιλαµβάνονται πάγια που 
έχουν µισθωθεί µε Leasing. 

 
3.6.δ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 
          (Κωδ.401-404). 
 
Κωδ.401. Γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο για συµψηφισµό που προέκυψε 

στην προηγούµενη φορολογική περίοδο, είτε της ίδιας, είτε της προηγούµενης 
διαχειριστικής περιόδου. 

 
 
 



  
 
 
Κωδ.402. Γράφεται 
1) To ποσό του φόρου που πληρώθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικής 

περιόδου µε έκτακτη δήλωση, για οποιαδήποτε λόγο, (πχ πώληση φορτηγού 
αυτοκινήτου µε συµβολαιογραφικό έγγραφο). 

Ο φόρος αυτός αναγράφεται στον κωδικό αυτό, µόνο εφόσον ο φόρος και η 
αξία, για την οποία καταβλήθηκε, περιλαµβάνονται στις εκροές, ανάλογα µε το 
συντελεστή ΦΠΑ που αφορούν (κωδ.301-306 και 331-336 αντίστοιχα). 

2) Τα τυχόν άλλα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον από το φορολογούµενο 
και γεννάται δικαίωµα συµψηφισµού. Τέτοια ποσά ενδεικτικά είναι: 

α) Το θετικό ποσό για έκπτωση που προκύπτει από την συµπλήρωση του 
πίνακα του Υποδείγµατος 1. 

β) Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο σε περίπτωση µετάταξης (άρθρο 39 παρ.10 
και 11 και άρθρο 41 παρ.7 σε συνδυασµό µε την παρ.12, ν.2859/2000), όπως 
προκύπτει από τη δήλωση αποθεµάτων µετάταξης (έντυπο 012-ΦΠΑ), που 
υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου. 

γ) Ο επιπλέον φόρος που πληρώθηκε στους προµηθευτές (ο φόρος εισροών 
από τα βιβλία µεγαλύτερος του κωδ.378). 
 δ) Ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε σε επιστροφή εξαγωγής εκτός παθητικής 
τελειοποίησης, καθώς και ο φόρος που προκύπτει από πιστωτικά τιµολόγια, που 
εκδίδονται κατ’επιταγή Α.Υ.Ο. αναστολής του φόρου, σε µεταγενέστερη περίοδο από 
αυτήν του αρχικού παραστατικού πώλησης που χρεώθηκε ο φόρος. 
 ε) Ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται µε την ειδική δήλωση της παραγρ.7 του άρθρου 
38 του ν.2859/2000 (Ε∆Ε – 6), προκειµένου για αγαθά µε ΕΦΚ, κατά την 
ενδοκοινοτική απόκτηση από οποιονδήποτε υποκείµενο ή κατά την λήξη του 
καθεστώτος αναστολής, έστω και µετά την αφαίρεση του φόρου εισροών, κατά τις 
διαδικασίες των Α.Υ.Ο. ∆.634/93 και ∆.635/93. 
 στ) Σε περίπτωση που µέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης 
κάποιας διαχειριστικής περιόδου η επιχείρηση χρησιµοποιούσε στις περιοδικές της 
δηλώσεις ποσοστό pro-rata το οριστικό ποσοστό της προηγούµενης διαχειριστικής 
περιόδου και εφόσον το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στην προηγούµενη διαχ.περίοδο, 
όπως προέκυψε από την παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση: 

 ο επιπλέον εκπιπτόµενος φόρος για το διάστηµα αυτών των φορολογικών 
περιόδων τίθεται στον κωδικό αυτό στη περιοδική δήλωση της φορολογικής 
περιόδου που έπεται της υποβολής της εκκαθαριστικής αυτής δήλωσης. 
 Κωδ.403. Ο κωδικός αυτός συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση που για 
την ίδια φορολογική περίοδο είχε υποβληθεί προηγούµενα και άλλη περιοδική 
δήλωση και η εκκαθάριση αφορά τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή 
γράφεται το χρεωστικό υπόλοιπo που καταβλήθηκε µε την αρχική ή και 
προγενέστερη τροποποιητική δήλωση. 
 Κωδ.404.Γράφεται το άθροισµα των κωδ.401 έως 403. 
 
3.7 ε. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 
                     (κωδ.411- 420). 
 
 Κωδ.411. Γράφεται ο φόρος των κοινών εισροών που πράγµατι δεν δικαιούται 
να εκπέσει η επιχείρηση µε βάση τους υπολογισµούς που ενεργεί. Όπως είναι 
γνωστό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 το άρθρο 31 ν.2859/2000, ο προσδιορισµός 
του φόρου που δικαιούται να εκπέσει µία επιχείρηση, προκειµένου για τις κοινές 
της εισροές,  βρίσκεται µε βάση το κλάσµα, που έχει ως αριθµητή το ποσό του 



ετήσιου κύκλου εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.), που αφορά πράξεις για τις οποίες η 
επιχείρηση έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου και ως παρονοµαστή τον αριθµητή 
προσαυξηµένο µε το ποσό των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα 
έκπτωσης. 
 Το ποσοστό αυτό κατά την 1η διαχειριστική περίοδο της επιχείρησης (ή αν για 
πρώτη φορά συµπληρώνει περιοδικές δηλώσεις, λόγω µετάταξης ή αλλαγής 
δραστηριότητας από αυτή τη διαχειριστική περίοδο ) προσδιορίζεται από τον 
υποκείµενο µε βάση προσωρινά στοιχεία.  
 Το ποσοστό που προέκυψε στην πρώτη εκκαθαριστική δήλωση είναι αυτό 
που λαµβάνεται υπόψη για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων της επόµενης 
διαχειριστικής περιόδου.  
 

Κωδ.412 Γράφονται : 
1) To χρεωστικό υπόλοιπο µέχρι τρία (3) ΕΥΡΩ της προηγούµενης 

 φορολογικής περιόδου. 
2) Τα τυχόν λοιπά αφαιρούµενα ποσά από το φόρο εισροών. Τέτοια 

 ποσά ενδεικτικά είναι : 
α) Το αρνητικό ποσό για καταβολή που προκύπτει από την συµπλήρωση 
του πίνακα του Υποδείγµατος 1. 
β) Ο επιπλέον φόρος που εισπράχθηκε από τους πελάτες ή ο λιγότερος 
φόρος που καταβλήθηκε στους προµηθευτές (ο φόρος εκροών από τα 
βιβλία µεγαλύτερος του κωδ.337 ή ο φόρος εισροών από τα βιβλία 
µικρότερος του κωδ. 378. 
γ) Σε περίπτωση που µέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης 
κάποιας διαχειριστικής περιόδου η επιχείρηση χρησιµοποιούσε στις 
περιοδικές της δηλώσεις ως ποσοστό pro-rata το οριστικό ποσοστό της 
προγενέστερης της προηγούµενης διαχ.περιόδου και εφόσον το ποσοστό 
αυτό µειώθηκε στην προηγούµενη  διαχ.περίοδο, όπως προέκυψε από την 
παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση: 
 ο λιγότερος φόρος που εκπέσθηκε για το διάστηµα αυτών των 
φορολογικών περιόδων τίθεται στον κωδικό αυτό, στην περιοδική  δήλωση 
της φορολογικής περιόδου µέσα στην οποία γίνεται η υποβολή της 
εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς άλλη επίπτωση. 
δ) Σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης ο φόρος που προκύπτει από 
πιστωτικά τιµολόγια, που παραλαµβάνονται κατ’επιταγή Α.Υ.Ο. αναστολής 
του φόρου σε µεταγενέστερη περίοδο, από αυτή του αρχικού 
παραστατικού αγοράς στο οποίο χρεώθηκε φόρος. 
 

            Κωδ.413. Γράφεται το άθροισµα των κωδ.411 και 412. 
 

            Κωδ.420. Γράφεται το αλγεβρικό άθροισµα των κωδ.378 και 404 µείον τον 
κωδ.413. 

 
4.ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή 
επιστροφή (κωδ.501-513) 
 

Στον πίνακα αυτό εµφανίζεται το τελικό αποτέλεσµα της εκκαθάρισης του 
φόρου σύµφωνα µε την οποία θα καταβληθεί ο φόρος, εάν είναι χρεωστικός ή θα 
πιστωθεί για να µεταφερθεί στην επόµενη φορολογική περίοδο ή να ζητηθεί να 
επιστραφεί αν αυτός είναι πιστωτικός. 

Κωδ.501. Γράφεται το αρνητικό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από 
τον κωδ. 337 του κωδ.420. 



           Κωδ.502-503. Γράφεται κατά περίπτωση το ποσό του κωδικού 501 ανάλογα 
µε το δικαίωµα που έχει ο υποκείµενος για επιστροφή του ποσού αυτού ή για 
µεταφορά προς συµψηφισµό στην επόµενη περίοδο. Σηµειώνεται ότι, το άθροισµα 
των κωδ.502 και 503 πρέπει να ισούται µε τον κωδ.501. 

Κωδ.511. Γράφεται το θετικό ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τον 
κωδ. 337 του κωδ.420. 

Κωδ.512. Γράφεται η τυχόν οφειλόµενη προσαύξηση, σε περίπτωση 
εκπρόθεσµης υποβολής της περιοδικής δήλωσης. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται 
σε ποσοστό 2,5% στο ποσό του κωδ.511, για κάθε µήνα καθυστέρησης µε ανώτατο 
όριο 200%. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ειδικής παράτασης χρονικής διάρκειας 
µεγαλύτερης των (15) δεκαπέντε ηµερών ως αφετηρία λαµβάνεται η επόµενη µέρα 
από την λήξη της παράτασης. 

Κωδ.513. Γράφεται το άθροισµα των κωδ.511 και 512. Αν όµως το ποσό του 
κωδ.511 είναι µέχρι τρία (3) ΕΥΡΩ και η δήλωση δεν είναι έκτακτη, ο 
φορολογούµενος δεν συµπληρώνει τους κωδ.512 και 513, αλλά µεταφέρει το 
χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή του κωδ.511 στον κωδ.412 της επόµενης 
φορολογικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή ενώ θα υπάρχει ποσό στον κωδ.511, 
δεν θα υπάρχουν ποσά στους κωδ.512 και 513. 

Το ποσό του κωδ.513 αναγράφεται και ολογράφως στο σχετικό χώρο που 
υπάρχει στο δεξιό µέρος του πίνακα αυτού, όταν η δήλωση παραλαµβάνεται 
χειρόγραφα. 

                                
Γ.∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

Για υποκείµενους µε Βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση 
των υποκειµένων αυτών, των µη υποκειµένων ή απαλλασσοµένων  (έντυπο 
050-ΦΠΑ)  
 
Αναγράφονται γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή και συµπλήρωση του 
εντύπου 050 – ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2002. 
 
 ∆.ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  
Για υποκείµενους µε Βιβλία Α΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των 
υποκειµένων αυτών (έντυπο 051-ΦΠΑ). 
 
 1.ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (κωδ.001-013) 
 
 ΚΩ∆.001-006. Συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί για 
τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050 (περιοδική δήλωση για Β ή Γ  
κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ). 
 ΚΩ∆.007. Συµπληρώνεται ηµερολογιακά (από – έως) η φορολογική περίοδος 
που αφορά η δήλωση. Η ηµερολογιακή περίοδος δεν συµπληρώνεται σε περίπτωση 
που η δήλωση έχει διαγραµµιστεί ως έκτακτη (κωδ.012). 
 Παράδειγµα: Προκειµένου για το 4ο τρίµηνο του έτους 2002 στον κωδ.007 θα 
γραφεί :   από  01/10/02 έως 31/12/02. 
 Στις περιπτώσεις που πρόκειται για έναρξη ή οριστική παύση εργασιών καθώς 
και όποτε η διαχειριστική περίοδος διακόπτεται έκτακτα για άλλη αιτία (π.χ. θέση 
νοµικού προσώπου υπό εκκαθάριση), η ηµερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται στο 
συγκεκριµένο διάστηµα που αφορά. 
 ΄Ετσι αν στο παραπάνω παράδειγµα µια Ο.Ε. µε αντικείµενο εργασιών 
πρατήριο καυσίµων τέθηκε σε εκκαθάριση στις 20/07/02, η οποία εκκαθάριση 
περαιώθηκε στις 25/8/02, θα υποβάλλει δύο αρχικές περιοδικές δηλώσεις για το τρίτο 



τρίµηνο 2002, µε ηµερολογιακές περιόδους 01/07/02-19/7/02 και 20/7/02-25/8/02 
αντίστοιχα. 
 Τούτο προκύπτει επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.4 του Π.∆.186/92, η 
διάρκεια της εκκαθάρισης αποτελεί αυτοτελή διαχειριστική περίοδο (για την οποία θα 
υποβληθεί ξεχωριστή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ). Το ίδιο ισχύει όταν η 
διαχειριστική περίοδος λήγει κατά τη διάρκεια φορολογικής περιόδου (πχ.15 
Απριλίου) προς συγχρονισµό µε το κλείσιµο της διαχείρισης αλλοδαπής επιχείρησης 
προκειµένου για υποκατάστηµα, πρακτορείο ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής 
επιχείρησης ή για ηµεδαπή επιχείρηση, στην οποία συµµετέχει αλλοδαπή 
τουλάχιστον µε 50% στο κεφάλαιο της. 
 ΚΩ∆.008. ∆ιαγραµµίζεται µε Χ η συγκεκριµένη φορολογική περίοδος µέσα στο 
ηµερολογιακό έτος του υποκειµένου, ανάλογα αν είναι µήνας (για επιχειρήσεις µε 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές) ή αν είναι τρίµηνο (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές). 
 Παράδειγµα:  Ο µήνας Αύγουστος θα διαγραµµιστεί ως ΜΗΝΑΣ: 8 ενώ το 
τρίµηνο Ιουλίου-Σεπτεµβρίου ως ΤΡΙΜΗΝΟ:3. 
 α)Σηµειώνεται ότι, αν µια επιχείρηση τηρεί παράλληλα για κάποιους κλάδους 
της και βιβλία Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ η δήλωσή της θα υποβάλλεται σε φορολογική 
περίοδο ανάλογη µε την ανώτερη κατηγορία βιβλίων που τηρεί και άρα µε το έντυπο 
050-ΦΠΑ. 
 Στην περίπτωση που µια επιχείρηση του τεκµαρτού καθεστώτος ΦΠΑ κατά τη 
διάρκεια µιας τρίµηνης φορολογικής περιόδου αρχίσει τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών η φορολογική της περίοδος γίνεται µηνιαία. 
 Ετσι πρέπει να υποβάλλει δήλωση, µε λήξη της φορολογικής περιόδου το 
τέλος του µήνα που συνέβη η συγκεκριµένη µεταβολή. Στην περίπτωση αυτή, θα 
αναγράψει στον κωδ.007 τη σωστή ηµερολογιακή περίοδο για την οποία 
υποβάλλει τη δήλωση και θα διαγραµµίσει στον κωδ.008 τον τρέχοντα µήνα 
της µεταβολής. 
 Παράδειγµα : Mεταβολή που συνέβη το 2ο τρίµηνο του έτους 2002 (Απρίλιος 
– Μαϊος – Ιούνιος). 
 Ι. Εάν η µεταβολή γίνει από 1 µέχρι 30  Απριλίου, υποβάλλεται µηνιαία 
δήλωση µηνός Απριλίου, αναγράφοντας στον κωδ.007: 01/04/02 έως 30/04/02 και 
διαγραµµίζοντας στον κωδ.008: ΜΗΝΑΣ : 4. 
 II.Eάν η µεταβολή γίνει από 1 µέχρι 31 Μαϊου, υποβάλλεται δήλωση µε τα 
δεδοµένα των µηνών Απριλίου και Μαϊου, αναγράφοντας στον κωδ.007: 01/04/02 
έως 31/05/02 και διαγραµµίζοντας στον κωδ.008: ΜΗΝΑΣ : 5. Eξυπακούεται ότι στο 
εξής υποβάλλονται µηνιαίες δηλώσεις. 
 ΙΙΙ.Εάν η µεταβολή γίνει από 1 µέχρι 30 Ιουνίου, υποβάλλεται δήλωση µε τα 
δεδοµένα όλου του τριµήνου, αναγράφοντας στον κωδ.007 : 01/04/02 – 30/06/02 και 
διαγραµµίζοντας στον κωδ.008, ΜΗΝΑΣ : 6 και στο εξής θα υποβάλλονται µηνιαίες 
δηλώσεις. 
 β)Σε περίπτωση υποχρεωτικής µετάταξης επιχείρησης από το τεκµαρτό 
καθεστώς µε Α΄κατηγορίας βιβλία (χωρίς ενδοκοινοτικές συναλλαγές), κατά την 
διάρκεια της χρήσης στο κανονικό καθεστώς µε Β΄ κατηγορίας βιβλία, η υποβολή των 
περιοδικών δηλώσεων θα γίνει ανάλογα µε την ηµεροµηνία της µετάταξης. 
 ∆ηλαδή, εάν η µετάταξη γίνει : 
 α) Τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίµηνη δήλωση 
τον Μάρτιο µε τα δεδοµένα των µηνών αυτών, διαγραµµίζοντας το 1ο δίµηνο. 
 β) Τον Μάρτιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει µια περιοδική δήλωση µε τα 
δεδοµένα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου, τον Μάϊο, 
διαγραµµίζοντας το 2ο δίµηνο (δεδοµένου ότι στις 31/3 είχε ήδη Β΄κατηγορίας βιβλία). 



 γ) Τον Απρίλιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δίµηνη δήλωση τον Μάϊο µε τα 
δεδοµένα µόνον του µηνός Απριλίου διαγραµµίζοντας το 2ο δίµηνο (τα δεδοµένα του 
Μαρτίου έχουν ήδη συµπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση του 1ου τρίµηνου). 

δ) Τον Μάϊο ή Ιούνιο, η επιχείρηση θα υποβάλλει δήλωση για την περίοδο 1η 
Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου, τον Ιούλιο διαγραµµίζοντας το 3ο δίµηνο. 
 KΩ∆.010-013. Συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί για 
τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050. 
 
 2.ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 
             ΄Η ΛΗΠΤΗ (κωδ.101-110) 
 
 Ο Πίνακας αυτός θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί 
για τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050. 
 
 3.ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ΕΚΡΟΩΝ – ΕΙΣΡΟΩΝ (Κωδ.301-420) 
 
 Για την συµπλήρωση του πίνακα αυτού και ειδικότερα των κωδ.301 – 
κωδ.306, πρέπει να έχει προηγηθεί η συµπλήρωση των πινάκων Β1, Β2 και Γ1 της 
δεύτερης σελίδας του εντύπου, προκειµένου να µεταφερθούν οι φορολογητέες 
εκροές κατά συντελεστή, όπως προκύπτουν από τη στήλη 5 του πίνακα Γ1 : 
Υπολογισµού αξίας φορολογητέων εκροών. 
 Κατά τα λοιπά ο πίνακας αυτός θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που 
έχουν δοθεί για τους αντιστοίχους κωδικούς του εντύπου 050. 
 

4.ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή 
              επιστροφή (Κωδ.501-513) 
 
 Συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους 
αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου 050.  
 
 Ε.∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 Για υποκείµενους µε βιβλία Α΄κατηγορίας του ΚΒΣ, έκτακτη δήλωση των 
υποκειµένων  αυτών (έντυπο 051-ΦΠΑ). 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 υπολογισµού εισροών κατά συντελεστή ΦΠΑ 
 και ΣΜΚ για αναγωγή σε τεκµαρτές λιανικές πωλήσεις (κωδ.151-157) 

 
 Στον πίνακα αυτόν προσδιορίζονται οι εισροές εκείνες που πρέπει να 
µετατραπούν σε ακαθάριστα έσοδα λιανικών πωλήσεων. Θα πρέπει δηλαδή από τις 
συνολικές εισροές εµπορευσίµων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών της 
επιχείρησης να αφαιρεθούν αρχικά εκείνες που διατίθενται για χονδρικές πωλήσεις ή 
απαλλασσόµενες εκροές, όπως και το κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων 
ή κλαπέντων αγαθών. Αυτό γίνεται διότι, για µεν τις χονδρικές πωλήσεις είναι 
γνωστός ο ΦΠΑ που πραγµατικά εισπράχτηκε και ο οποίος θα πρέπει να αποδοθεί 
ως φόρος εκροών, οι δε απαλλασσόµενες εκροές θα πρέπει να εµφανισθούν στους 
κωδ.309-310 του Β΄Πίνακα κατά περίπτωση, χωρίς να επηρεάσουν την αξία των 
φορολογητέων λιανικών πωλήσεων. 
  Κατά συνέπεια οι εισροές που θα µετατραπούν σε τεκµαρτά ακαθάριστα 
έσοδα, προκύπτουν  µετά την αφαίρεση από το σύνολο των εισροών µιας 
φορολογικής περιόδου, του κόστους των αγαθών που διατέθηκαν σε χονδρικές 
πωλήσεις ή σε απαλλασσόµενες εκροές (εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, 
πωλήσεις σε σκάφη, ταξιδιώτες, εξαγωγείς, πρεσβείες κλπ). Αφαιρείται ακόµα το 



κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών, εφόσον 
αποδεικνύονται µε νόµιµα στοιχεία. 
 Υπενθυµίζεται εδώ ότι, σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 4 του Π.∆.186/92, 
επιτηδευµατίες µε βιβλία αγορών που πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα από 
χονδρικές πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον 60% ή εξαγωγές, ανεξάρτητα από 
ποσοστό, εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων µε βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, όχι 
όµως σε κατηγορία κατώτερη από τη δεύτερη. 
 Σε περίπτωση λοιπόν που σε µια διαχειριστική περίοδο διαπιστωθεί ότι, 
επιτηδευµατίας µε βιβλίο αγορών πραγµατοποίησε χονδρικές πωλήσεις 
περισσότερες του 60% των πωλήσεων του ή εξαγωγές (ως εξαγωγές εξοµοιούνται 
και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις), θα πρέπει από την επόµενη διαχειριστική περίοδο 
να µεταταγεί στο κανονικό καθεστώς και να τηρήσει τουλάχιστον βιβλίο εσόδων-
εξόδων. 
 ΚΩ∆.151-156. Γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ και κατά Συντελεστή Μεικτού 
Κέρδους (ΣΜΚ) τα εξής στοιχεία: 
  
 Στήλη (1) Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά την πώληση. Εφιστάται η 
προσοχή κυρίως στις µεταποιητικές επιχειρήσεις να υπολογίζουν το συντελεστή ΦΠΑ 
του προορισµού των  εισροών τους (πχ. αγορά σταφυλιών 8%, πώληση κρασιού 
18%). Για κάθε συντελεστή ΦΠΑ µπορεί να διατίθενται περισσότερες από µια σειρές 
για ανάπτυξη των ΣΜΚ των κλάδων χονδρικών ή απαλλασσόµενων πωλήσεων της 
επιχείρησης µε την επιφύλαξη της σηµείωσης της στήλης (4). 
 Στήλη (2) Η αξία του συνόλου των εισροών (αγορές στο εσωτερικό, 
εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εµπορεύσιµων αγαθών, πρώτων και 
βοηθητικών υλών), µειωµένη µε την αξία των επιστροφών-εκπτώσεων αυτών. Για τις 
ανάγκες του πίνακα αυτού οι εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις θα 
λαµβάνονται στο πραγµατικό τους κόστος. 
 Εξυπακούεται ότι στις εισροές αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες 
(γενικά έξοδα) της επιχείρησης, οι αγορές παγίων και οποιαδήποτε άλλα έξοδα δεν 
περιλαµβάνονται στο κόστος των εµπορευσίµων αγαθών ή προϊόντων. 
 Στήλη (3) Η αξία των χονδρικών πωλήσεων καθώς και η αξία των 
απαλλασσοµένων εκροών, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που έχει εκδόσει η 
επιχείρηση. 
 Στήλη (4) Το αποτέλεσµα της διαίρεσης 1/(1 + ΣΜΚ). Ως Σ.Μ.Κ. (επί κόστους) 
λαµβάνεται αυτός ο οποίος χρησιµοποιείται για την εξεύρεση των τεκµαρτών 
ακαθαρίστων εσόδων στον πίνακα Β2΄, εκτός αν αυτός διαφέρει στις χονδρικές 
πωλήσεις και απαλλασσόµενες εκροές. 
 Παράδειγµα: Αν ο Σ.Μ.Κ. είναι 30% στη στήλη (4) γράφεται 1/1,30. ∆εν 
απαιτείται η εκτέλεση της διαίρεσης για εύρεση του αντίστοιχου δεκαδικού αριθµού. 
 Σηµειώνεται ότι ο συνδυασµός των συντελεστών ΦΠΑ και των ΣΜΚ µπορεί να 
απαιτήσει περισσότερες από τις 6 σειρές του πίνακα Β1. Στην περίπτωση αυτή η 
επιχείρηση θα συµπληρώσει αναλυτικούς Πίνακες Β1, που θα αποκόψει από άλλα 
έντυπα. Τους πίνακες αυτούς θα κρατήσει συνηµµένους στο αντίγραφο της 
περιοδικής δήλωσης που υπέβαλε, ως σηµειώµατα για τον έλεγχο. Στην περιοδική 
δήλωση που θα υποβληθεί θα προστεθούν τα δεδοµένα κάθε συντελεστή ΦΠΑ ώστε 
να εµφανίζονται σε ιδιαίτερη σειρά και στην στήλη (4) θα γραφεί: «Ανάλυση 
µεγαλύτερη 6 σειρών». 
 Στήλη (5) To κόστος των χονδρικών πωλήσεων και των εκροών που 
απαλλάσσονται από φόρο. Τα ποσά της στήλης αυτής προκύπτουν από τον 
πολλαπλασιασµό των ποσών των στηλών (3) Χ (4). 
 Στήλη (6) To κόστος των καταστραφέντων, απωλεσθέντων  ή κλαπέντων 
αγαθών, εφόσον η καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αποδεικνύονται. 



 Στήλη (7) To υπόλοιπο των εισροών για αναγωγή σε ακαθάριστα έσοδα 
τεκµαρτών λιανικών πωλήσεων. Τα ποσά της στήλης αυτής προκύπτουν αν από τα 
ποσά κάθε σειράς της στήλης (2) αφαιρεθεί το άθροισµα των ποσών των στηλών (5) 
και (6). Τα ποσά της στήλης αυτής µεταφέρονται κατά συντελεστή ΦΠΑ στον πίνακα 
Β2, διασπασµένα όµως κατά ΣΜΚ των λιανικών πωλήσεων. 
 Εξυπακούεται ότι, τα ποσά της στήλης (7) µπορεί να είναι αρνητικά. Αυτό 
συµβαίνει: 
 α) όταν υπάρχουν εκπτώσεις-επιστροφές εισροών σε κάποιο συντελεστή ΦΠΑ 
µεγαλύτερες των αντίστοιχων εισροών και 
 β) όταν το κόστος των χονδρικών πωλήσεων ή των απαλλασσόµενων εκροών 
ή των καταστραφέντων, απωλεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών κάποιας φορολογικής 
περιόδου υπερβαίνει κατά συντελεστή ΦΠΑ τις αντίστοιχες εισροές της φορολογικής 
περιόδου (πρόκειται δηλαδή για προγενέστερες εισροές που διατέθηκαν στη 
συγκεκριµένη φορολογική περίοδο κατ’αυτό τον τρόπο). 
 Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν ποσά για αναγραφή στις στήλες (3) και (6) 
η συµπλήρωση του πίνακα αυτού δεν είναι απαραίτητη. 
 ΚΩ∆.157. Στις στήλες (2), (3), (5), (6) και (7) γράφονται τα αντίστοιχα σύνολα. 
 Το ποσό του κωδ.157-7 πρέπει να ισούται µε τον κωδ.210-2 του πίνακα Β2. 
  

2.ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 αναγωγής των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα 
τεκµαρτών λιανικών πωλήσεων  (κωδ.201-210). 
 
Στον πίνακα αυτό γίνεται αναγωγή των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα 

τεκµαρτών λιανικών πωλήσεων. Η αναγωγή γίνεται κατά συντελεστή ΦΠΑ που 
εφαρµόζεται κατά την πώληση και κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου της επιχείρησης. 
 Στους κωδ.201-209, κατά στήλη, γράφονται τα εξής: 
 
 Στήλη (1) Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά την πώληση των 
συγκεκριµένων εισροών. 
 Στήλη (2) Οι εισροές της φορολογικής περιόδου που πρέπει να αναχθούν σε 
ακαθάριστα έσοδα τεκµαρτών λιανικών πωλήσεων κατά συντελεστή ΦΠΑ στην 
πώληση και κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου της επιχείρησης. ΄Ετσι, για κάθε συντελεστή 
ΦΠΑ µπορεί να υπάρχει ανάλυση σε περισσότερες σειρές κατά ΣΜΚ κάθε κλάδου 
της επιχείρησης µε την επιφύλαξη της σηµείωσης των στηλών (3)-(6). Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι, το σύνολο των εισροών κάθε συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να ισούται µε το 
αντίστοιχο σύνολο των εισροών του ίδιου συντελεστή ΦΠΑ της στήλης (7) του πίνακα 
Β1, εφόσον η συµπλήρωσή του ήταν απαραίτητη. 
 Στήλες (3) έως (6) Η αναγωγή των αγορών σε ακαθάριστα έσοδα, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν.2859/2000, γίνεται µε τους 
εξής τρόπους: 
 α) µε τη χρήση του πραγµατικού Συντελεστή Μεικτού Κέρδους (Σ.Μ.Κ.), µε τον 
οποίο εργάζεται η επιχείρηση (σύγκριση τιµής πώλησης/τιµής αγοράς), εκτός αν 
αυτός είναι µικρότερος του αντίστοιχου Σ.Μ.Κ., που προκύπτει στην περίπτωση β΄, 
 β)µε  τη χρήση των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (Σ.Κ.Κ.), επί 
αγορών και επί πωλήσεων, στην περίπτωση που αυτοί υπάρχουν και ο υποκείµενος 
τους χρησιµοποιεί για τη φορολογία εισοδήµατος και εφόσον ο προκύπτων, από τη 
σχέση αυτή Σ.Μ.Κ., είναι µεγαλύτερος του Σ.Μ.Κ. της προηγούµενης περίπτωσης α΄, 
δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν µε τη χρησιµοποίηση των µοναδικών 
Σ.Κ.Κ. είναι µεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν µε τη χρησιµοποίηση του 
πραγµατικού Σ.Μ.Κ. της περίπτωσης α΄. 
 



 Ο υποκείµενος συµπληρώνει, σε κάθε περίπτωση, στη στήλη (3) το άθροισµα 
1 + ΣΜΚ. Αν π.χ. ο πραγµατικός ΣΜΚ ενός συγκεκριµένου κλάδου της επιχείρησης 
για προϊόντα ενός συγκεκριµένου συντελεστή ΦΠΑ είναι 35% στη στήλη (3) θα 
γραφτεί 1,35. Αν υπάρχουν ΣΚΚ τόσο επί  αγορών όσο και επί πωλήσεων  του 
συγκεκριµένου αυτού κλάδου θα γραφτούν στις στήλες (4) και (5) αντίστοιχα. Αν 
υπάρχει ΣΚΚ µόνο επί  πωλήσεων οι στήλες (4) έως (6) δεν θα συµπληρωθούν, 
αλλά θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ο πραγµατικός ΣΜΚ. Το πηλίκο της διαίρεσης 
(4)/(5) θα γραφτεί στη στήλη (6) µε τρία το πολύ δεκαδικά ψηφία. Αν πχ. ο ΣΚΚ επί 
αγορών είναι 18% και επί πωλήσεων 14% στη στήλη (6) θα γραφεί 18%:14%=1,286. 
 Ακολούθως θα γίνεται σύγκριση κατά σειρά του ποσού της στήλης (3) µε το 
ποσό της στήλης (6) και θα διαγραµµίζεται µε (χ) το τετράγωνο δεξιά των στηλών (3) 
και (6), ανάλογα µε το πιο ποσοστό είναι µεγαλύτερο και το οποίο πρέπει να επιλεγεί 
για την αναγωγή των εισροών σε ακαθάριστα έσοδα. 
 Στήλη (7) Γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν µε τη χρήση του 
ανάλογου ΣΜΚ στις εισροές της στήλης (2). ΄Ετσι, αν η στήλη (3) είναι µεγαλύτερη ή 
ίση της στήλης (6), η στήλη (7) είναι το γινόµενο: στήλη (2) Χ  στήλη (3). Αν η στήλη 
(3) είναι µικρότερη της στήλης (6),η στήλη (7) είναι το γινόµενο: στήλη (2) Χστήλη (6). 
 Τα ποσά της στήλης (7) µεταφέρονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, (συναθροίζονται 
οι περισσότερες της µιας σειρές του ίδιου συντελεστή ΦΠΑ), στη στήλη (2) του 
Πίνακα Γ1. 
 Εξυπακούεται  ότι, αν τα ποσά της στήλης (2) είναι αρνητικά, αναγόµενα µε το 
ΣΜΚ  θα προκύψουν αρνητικά ποσά στη στήλη (7) του Πίνακα Β2. 
 Σηµειώνεται ότι, ο συνδυασµός των συντελεστών ΦΠΑ και των ΣΜΚ µπορεί 
να απαιτήσει περισσότερες από τις 9 σειρές του Πίνακα Β2. Στην περίπτωση αυτή η 
επιχείρηση θα συµπληρώσει αναλυτικούς πίνακες Β2, που θα αποκόψει από άλλα 
έντυπα. Τους πίνακες αυτούς θα κρατήσει συνηµµένους µε το αντίγραφο της 
περιοδικής δήλωσης που υπέβαλε, ως σηµειώµατα για τον έλεγχο. Στην περιοδική 
δήλωση που θα υποβληθεί θα προστεθούν τα δεδοµένα κατά συντελεστή ΦΠΑ, ώστε 
να εµφανίζονται σε ιδιαίτερη σειρά, οι στήλες (3) έως (6) θα παραµείνουν κενές και 
στο χώρο δεξιά της στήλης (7) θα γραφεί: «Ανάλυση µεγαλύτερη 9 σειρών». 
 Στον κωδ.210-2 και 210-7 θα γραφούν τα αθροίσµατα των στηλών (2) και (7) 
αντίστοιχα. 
 Ο κωδ.210-2 ισούται µε τον κωδ.157-7 του Πίνακα Β1, εφόσον η συµπλήρωση 
του ήταν απαραίτητη. Ο κωδ.210-7 ισούται µε τον κωδ.257-2 του Πίνακα Γ1 σε κάθε 
περίπτωση. 
 
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 υπολογισµού αξίας φορολογητέων εκροών (κωδ.251-257)  
 

Στον πίνακα αυτό γίνεται ο υπολογισµός του συνόλου των φορολογητέων 
εκροών που προέρχονται από τεκµαρτές λιανικές πωλήσεις, από χονδρικές 
πωλήσεις και από λοιπά έσοδα. 
 
 Κωδ.251-256. Γράφονται κατά στήλη τα εξής: 
 
 Στήλη (1) Ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει επι πώλησης. 
 Στήλη (2) Η αξία των τεκµαρτών λιανικών πωλήσεων, όπως προκύπτει κατά 
συντελεστή ΦΠΑ, από τη στήλη (7) του πίνακα Β2. 
 Στήλη (3) Η αξία των χονδρικών πωλήσεων (χωρίς ΦΠΑ), όπως προκύπτει 
από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. 
 Στήλη (4) Η αξία των λοιπών φορολογητέων εκροών. 
 Στη στήλη αυτή περιλαµβάνονται: 



 α) τυχόν λοιπά έσοδα που υπάγονται στο φόρο, πχ. από τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση, 
 β) η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων γενικά 
(περιλαµβανοµένων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων παγίων ή γενικών εξόδων 
αυτών), δεδοµένου ότι η αξία αυτή θα εµφανισθεί και στις ενότητες α΄ και β΄ του 
Πίνακα Β, 
           γ) οι λήψεις υπηρεσιών, για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή ορίζεται ο 
λήπτης των υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.2859/2000. 
 Σηµειώνεται ότι, η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που αποτελούν 
εµπορεύσιµα αγαθά ή πρώτες και βοηθητικές ύλες ή στοιχείο κόστους πρέπει να 
έχουν συµπεριληφθεί στις εισροές, για αναγωγή σε τεκµαρτές λιανικές πωλήσεις των 
πινάκων Β1 και Β2. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις λήπτη που το κόστος τους 
συµµετέχει στην αξία των εµπορευσίµων αγαθών ή προϊόντων της επιχείρησης. 

Στήλη (5) Το σύνολο κατά σειρά των στηλών (2)+(3)+(4). 
Εξυπακούεται ότι, αν µεταφέρονται αρνητικά ποσά από τη στήλη (7) του 

πίνακα Β2, θα υπάρχουν αρνητικά ποσά και στη στήλη (2) του Πίνακα Γ1, ενώ αν 
υπάρχουν επιστροφές-εκπτώσεις χονδρικών πωλήσεων περισσότερες των 
χονδρικών πωλήσεων της στήλης (3) του Πίνακα Β1, θα υπάρχουν αρνητικά ποσά 
και στη στήλη (3) του πίνακα Γ1. 
          ΄Αθροισµα αρνητικών ποσών µπορεί να δώσει αρνητικό σύνολο στη στήλη (5). 
 Κωδ.257. Τα σύνολα των στηλών (2), (3), (4) και (5) αντίστοιχα. Ο κωδ.257-2 
ισούται µε τον κωδ.210-7 του πίνακα Β2, ενώ ο κωδ. 257-5 ισούται µε τον κωδ.307 
του πίνακα Β΄. 

 
ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
             
      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ                               
 
1. Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 2001 υποβάλλονται σε ∆ΡΑΧΜΕΣ, εφόσον τα βιβλία των επιτηδευµατιών 
είχαν τηρηθεί σε ∆ΡΑΧΜΕΣ. 

Για την υποβολή θα χρησιµοποιούνται τα έντυπα 050 (πράσινο) και 051 
(µπλέ) ΕΚ∆ΟΣΗΣ 2001. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο που προκύπτει είναι 
χρεωστικό, θα πρέπει για τη µετατροπή του σε ΕΥΡΩ να γίνεται διαίρεση µε το 
σταθερό µετατροπέα 340, 750 αντί για πολλαπλασιασµό που αναγράφεται επί των 
παλαιών αυτών εντύπων, που χρησιµοποιήθηκαν κατά το 2001 και απαιτούσαν τη 
µετατροπή των ποσών από ΕΥΡΩ σε ∆ΡΑΧΜΕΣ. 

Εξυπακούεται ότι το πηλίκο της διαίρεσης θα µεταφερθεί ανάλογα στους 
Κωδ.514,515,516. 

Σε ΕΥΡΩ υποβάλλονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές 
περιόδους µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2001 µόνο εφόσον είχε υποβληθεί ανέκκλητη 
δήλωση και τα βιβλία του επιτηδευµατία τηρήθηκαν σε ΕΥΡΩ. 

 
2.Στη συνέχεια της παρούσας εγκυκλίου παρατίθεται το : 
α) Παράρτηµα Ι, µε οδηγίες για την συµπλήρωση του πίνακα που 

χρησιµοποιείται στην περίπτωση που ο υποκείµενος, µετατάχθηκε στο κανονικό 
καθεστώς και τηρεί βιβλία Β΄κατηγορίας του ΚΒΣ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1) και 

β) Παράρτηµα ΙΙ, µε οδηγίες για την συµπλήρωση του πίνακα που 
χρησιµοποιείται από τα πρακτορεία ταξιδίων για την απεικόνιση των «πακέτων» που 
πραγµατοποιούν κατά την διάρκεια της φορολογικής περιόδου (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2).  

 



 
                                    
                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ  
ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΒΣ  
                                    (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1) 
 
O Πίνακας αυτός συµπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έκαναν µετάταξη 

από τις απαλλασσόµενες ή από το ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων στο 
κανονικό καθεστώς και τηρούν για πρώτη φορά βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ.10, περ.α’, υποπερ.αα΄ του ν.2859/2000. Στον πίνακα 
αυτό προκύπτουν τα  ακαθάριστα  έσοδα της νέας χρήσης και ο  φόρος για έκπτωση 
ή καταβολή, ο οποίος στη συνέχεια θα µεταφέρεται στον Πίνακα Β΄ της περιοδικής 
δήλωσης. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στις επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω 
της φύσης των εργασιών τους, δεν διαθέτουν αποθέµατα. 

 
Σηµειώνεται ότι ο πίνακας αυτός δεν συνυποβάλλεται µε την περιοδική 

δήλωση, αλλά φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης και τίθεται στη διάθεση 
του ελέγχου, εφόσον ζητηθεί. 

 
Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών σχετικές είναι οι εγκύκλιοι  Π.1792/88 

και 1075811/ΠΟΛ.1215/90. 
Ειδικότερα: 
Στη στήλη (1) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά πραγµατικά 

ακαθάριστα έσοδα όλων των φορολογικών περιόδων της ίδιας χρήσης, όπως αυτά 
προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων-εξόδων. 

Στη στήλη (2) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά τεκµαρτά 
ακαθάριστα έσοδα όλων των φορολογικών περιόδων της ίδιας χρήσης. Τα έσοδα 
αυτά προκύπτουν από τη µετατροπή αγορών-εισαγωγών σε πωλήσεις µε τη χρήση 
του πραγµατικού συντελεστή µικτού κέρδους (Σ.Μ.Κ.) µε τον οποίο εργάζεται η 
επιχείρηση. 

Στη στήλη (3) γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα συνολικά ακαθάριστα 
έσοδα µε τα οποία φορολογήθηκε η επιχείρηση από την αρχή της χρήσης µέχρι και 
την προηγούµενη φορολογική περίοδο. Κατά τη συµπλήρωση του πίνακα του 
πρώτου διµήνου η στήλη αυτή θα είναι φυσικά κενή. Σηµειώνεται ότι, τα ποσά που 
θα συµπληρώνονται στη στήλη αυτή µπορεί να είναι είτε τα τεκµαρτά έσοδα από την 
αρχή της χρήσης είτε τα πραγµατικά ακαθάριστα έσοδα του ίδιου διαστήµατος. 

Στη στήλη (4), που συµπληρώνεται µόνο στην περιοδική δήλωση του 
τελευταίου διµήνου ή µήνα, γράφονται, κατά συντελεστή ΦΠΑ, τα τεκµαρτά 
ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτά 
δηλώθηκαν µε την εκκαθαριστική δήλωση του προηγούµενου έτους, αφού πρώτα 
γίνει η µετατροπή σε ΕΥΡΩ µε το σταθερό µετατροπέα, διαιρώντας µε 340,750. 

Στη στήλη (5) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ τα φορολογητέα ακαθάριστα 
έσοδα της φορολογικής περιόδου που αφορά η εκκαθάριση. 

Τα έσοδα αυτά, για όλες τις φορολογικές περιόδους εκτός της τελευταίας της 
διαχειριστικής περιόδου, προκύπτουν ως εξής: 

α) εάν το σύνολο της στήλης (1) (κωδ.207-1), είναι µικρότερο ή ίσο από το 
σύνολο της στήλης (2) (κωδ.207-2), στη στήλη (5) θα γραφτούν, κατά συντελεστή 
ΦΠΑ,    οι διαφορές (θετικές ή αρνητικές) των στηλών (1) µείον (3). 

 
 



 
β) εάν το σύνολο της στήλης (1) (κωδ.207-1) είναι µεγαλύτερο από το σύνολο 

της στήλης (2) (κωδ.207-2) στη στήλη (5) γράφονται κατά συντελεστή οι διαφορές 
(θετικές ή αρνητικές) των στηλών (2) µείον (3). 

 
Στην τελευταία φορολογική περίοδο της διαχειριστικής περιόδου θα 

συµπληρωθεί και η στήλη (4) µε τα τεκµαρτά έσοδα της προηγούµενης χρήσης, αφού 
τα έσοδα αυτά µετατραπούν πρώτα σε ΕΥΡΩ µε το σταθερό µετατροπέα διαιρώντας 
µε 340,750 και η στήλη (5) θα συµπληρωθεί ως εξής: 

 
Eάν µεν το ποσό του κωδ.207-1 είναι µικρότερο ή ίσο από το ποσό του 

κωδ.207-2 στη στήλη (5) γράφονται οι διαφορές των στηλών (1) µείον (3), όπως πιο 
πάνω. 

Εάν όµως το ποσό του κωδ.207-1 είναι µεγαλύτερο από το ποσό του 
κωδ.207-2, τότε θα πρέπει να γίνει σύγκριση και µε τα τεκµαρτά έσοδα της στήλης (4) 
ως εξής : 

α) εάν η διαφορά των κωδ.207-1 µείον 207-4 είναι µικρότερη ή ίση από τον 
κωδ.207-2, τότε στη στήλη (5) γράφονται οι διαφορές των στηλών (2) µείον (3). 

β) εάν η διαφορά των κωδ.207-1 µείον 207-4 είναι µεγαλύτερη από τον 
κωδ.207-2, τότε στη στήλη (5) θα γράφονται οι διαφορές κατά συντελεστή ΦΠΑ, των 
στηλών (1) µείον (4) µείον τα ποσά της στήλης (3). 

 
Στη στήλη (6) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ τα πραγµατικά ακαθάριστα 

έσοδα της φορολογικής περιόδου που αφορά η εκκαθάριση, όπως αυτά προκύπτουν 
από το βιβλίο εσόδων-εξόδων. 

Στη στήλη (7) γράφονται κατά συντελεστή ΦΠΑ οι διαφορές (θετικές ή 
αρνητικές) των στηλών (6) µείον (5). 

Στη στήλη (8) γράφονται οι αντίστοιχοι συντελεστές ΦΠΑ. 
Στη στήλη (9) γράφεται ο φόρος που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό 

των στηλών (7) επί (8). 
Στις στήλες (5),(7) και (9) µπορεί να προκύψουν, λόγω αφαιρέσεων και 

πολλαπλασιασµού αρνητικά ποσά. 
 
Κωδ.207-9. Στον κωδικό αυτό γράφεται το άθροισµα (θετικών και αρνητικών 

ποσών) της στήλης (9). 
Το ποσό του κωδικού αυτού, εάν είναι θετικός αριθµός, µεταφέρεται στον κωδ. 

402 του πίνακα Β΄ για να προστεθεί στο φόρο εισροών, ενώ εάν είναι αρνητικός 
αριθµός µεταφέρεται στον κωδ.412 του πίνακα Β΄ για να αφαιρεθεί από το φόρο 
εισροών. 

 
Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουµε το πιο κάτω παράδειγµα: 
΄Eστω επιχείρηση που κατά το έτος 2002 παρουσιάζει τα πιο κάτω 

πραγµατικά και τεκµαρτά έσοδα κατά δίµηνο. 
 
 

∆ίµηνο     1ο      2ο       3ο       4ο        5ο       6ο  ΣΥΝΟΛΟ  
Πραγµατικά 20.000,00 20.000,00  10.000,00    5.000,00   30.000,00  40.000,00 125.000,00 
Τεκµαρτά   7.500,00   7.500,00  30.000,00  15.000,00   30.000,00  15.000,00 105.000,00 

  
Τα τεκµαρτά έσοδα της προηγούµενης χρήσης της ήταν 5.111.250 δρχ ή 

(5.111.250 : 340,750) 15.000 EΥΡΩ και όλα τα έσοδα της υπάγονται στο συντελεστή 
ΦΠΑ 8%. Η επιχείρηση συµπληρώνει, κάθε δίµηνο, τον πίνακα αυτό ως εξής: 
(Aπεικονίζεται για κάθε δίµηνο η σειρά 201 τα ποσά της οποίας, εφόσον στο 



παράδειγµα υπάρχει ένας συντελεστής, είναι µοναδικά και ισούνται µε τα ποσά της 
σειράς 207). 

 
 

            Συνολικά 
Ακαθάριστα   έςοδα από την 
αρχή    της διαχειριστικής 
Περιόδου 
 

Ακαθάριστ 
εσοδα που 
φορολογή- 
θηκαν 
κατά τις 
προηγούµ 
φορολογικ 
περιόδους 

Τεκµαρτά 
ακαθ.έσοδα 
προηγού- 
Μενης  
∆ιαχειριστικ. 
Περιόδου 

Φορολο- 
γητέα 
ακαθαριστ 
έσοδα της 
φορολογικ 
περιόδου 

Πραγµατικά 
ακαθάριστα 
έσοδα της 
φορολογικής 
περιόδου 

∆ιαφορά 
στηλών 
 (6) – (5) 

Συντε- 
λεστής 
Φ.Π.Α.   
% 

ΦΟΡΟΣ  
για έκπτωση   
ή για 
 καταβολή 

Πραγµατικά 
                1      

Τεκµαρτά        
2                      

               
              3 

 
              4 

 
            5 

 
              6 

           
             7    

   
        8    

 
                 9  

      
20.000,00 

                
7.500,00 

     
  7.500,00 

 
 20.000,00 

 
 12.500,00 

  
    8 

  
 1.000,00 

       
40.000,00 

       
15.000,00 

   
  7.500,00 

    
  7.500,00 

 
 20.000,00 

 
 12.500,00 

    
    8 

  
 1.000,00 

       
50.000,00 

       
45.000,00 

  
15.000,00 

  
 30.000,00 

 
 10.000,00 

 
-20.000,00 

    
    8 

 
-1.600,00 

        
55.000,00 

       
60.000,00 

  
45.000,00 

  
10.000,00 

  
   5.000,00 

 
 - 5.000,00 

     
    8 

 
 -  400,00 

        
85.000,00 

       
90.000,00 

  
55.000,00 

  
 30.000,00 

 
  30.000,00 

   

      
125.000,00 

     
105.000,00 

  
85.000,00 

   
 15.000,00 

 
 25.000.00 

 
  40.000,00 

 
  15.000,00 

    
   8 

  
 1.200,00 

   
Στην περιοδική δήλωση του 1ου,2ου και 6ου διµήνου θα µεταφερθούν στον 

Πίνακα Β.δ. στον κωδ.402, τα ποσά 1.000,00 , 1.000,00 και 1.200,00 αντίστοιχα, ενώ 
στην εκκαθάριση του 3ου και 4ου διµήνου θα γραφούν στον Πίνακα Β.ε. στον κωδ.412 
τα ποσά 1.600,00 και 400,00 αντίστοιχα. 

 
                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΠΑΚΕΤΩΝ»  
ΠΟΥ   ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ  

                                                               (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2) 
 
 Ο πίνακας αυτός συµπληρώνεται από τις επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδίων 
που πραγµατοποιούν ταξίδια «πακέτο», προκειµένου να διευκολυνθούν στον 
υπολογισµό της φορολογητέας αξίας της αµοιβής τους από τα ταξίδια που 
πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας, κατ’εφαρµογή 
των διατάξεων της παραγρ.2 του άρθρου 43 του ν.2859/2000. 
 Στον ίδιο πίνακα αναγράφεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η αµοιβή για 
ταξιδιωτικά πακέτα που υλοποιούνται εκτός της Κοινότητας, η οποία σηµειωτέον 
απαλλάσσεται σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης στ’ της παραγρ.1 του άρθρου 
24, του ν.2859/2000. Επισηµαίνεται ότι, για τις απαλλασσόµενες αυτές υπηρεσίες 
παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών µε την περίπτ.γ’ της 
παραγρ.2 του άρθρου 30 ν.2859/2000. 
 Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγµατα δίδονται µε την εγκύκλιο 
1098639/4519/1378/0014/ΠΟΛ.1221/29.8.95. 
 Σηµειώνεται ότι ο πίνακας αυτός δεν συνυποβάλλεται µε την περιοδική 
δήλωση αλλά φυλάσσεται στο αρχείο της επιχείρησης και τίθεται στη διάθεση 
του ελέγχου εφόσον ζητηθεί. 
 Οι διάφορες περιπτώσεις πακέτων, που πραγµατοποιούν τα πρακτορεία 
ταξιδίων, απεικονίζονται  κατά περίπτωση, ως εξής : 
 
   
 



 
KΩ∆.251:  
Στον κωδ.251 καταχωρούνται τα πακέτα που πραγµατοποιούνται 

αποκλειστικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Ελλάδας. 

ΚΩ∆.252: 
 Στον κωδ.252 καταχωρούνται τα πακέτα που πραγµατοποιούνται 

αποκλειστικά, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (φυσικά και εκτός Ελλάδας). 
ΚΩ∆.253: 
Στον κωδ.253 καταχωρούνται τα πακέτα που πραγµατοποιούνται τόσο σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, όσο και 
σε τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης χώρες. 

Οι παραπάνω κωδικοί συµπληρώνονται αναλυτικά κατά στήλη (στήλη 1 έως 
9) ως εξής : 

Στη στήλη (1) γράφεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων µε φόρο που 
προέκυψαν από τα κατά περίπτωση πακέτα µέσα στη συγκεκριµένη φορολογική 
περίοδο. 

Στη στήλη (2) γράφεται το συνολικό κόστος µε φόρο (ΦΠΑ στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή άλλους φόρους τρίτων χωρών) που δαπανήθηκε για τα κατά 
περίπτωση πακέτα µέσα στη φορολογική περίοδο. 

Στη στήλη (3) γράφεται το µέρος εκείνο του συνολικού κόστους της στήλης (2) 
που προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, συµπεριλαµβανοµένης και 
της Ελλάδας. Εξυπακούεται ότι ο κωδ.251-3 ισούται µε τον κωδ.251-2, ενώ ο 
κωδ.252-3 δε συµπληρώνεται και έχει διαγραφεί. 

Στη στήλη (4) γράφεται το µέρος εκείνο του συνολικού κόστους της στήλης (2) 
που προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Εξυπακούεται ότι ο 
κωδ.251-4 δεν συµπληρώνεται και έχει διαγραφεί ενώ ο κωδ.252-4 ισούται µε τον 
κωδ.252-2. 

Σηµειώνεται ότι, τα ποσά των στηλών (3) και (4) δεν χρησιµεύουν για 
περαιτέρω υπολογισµούς στον πίνακα, αλλά εξυπηρετούν την συµπλήρωση της 
εκκαθαριστικής δήλωσης. 

Στη στήλη (5) γράφεται η διαφορά (θετική ή αρνητική) των στηλών (1) – (2) 
κατά περίπτωση, που αποτελεί τη συνολική µεικτή αµοιβή. 

Στη στήλη (6) γράφεται κατά περίπτωση η µεικτή αµοιβή που υπάγεται σε 
ΦΠΑ. Εξυπακούεται ότι ο κωδ.251-6 ισούται µε τον κωδ.251-5 (η συνολική µεικτή 
αµοιβή εµπεριέχει εξολοκλήρου ΦΠΑ). Ο κωδ.252-6 δεν συµπληρώνεται, καθόσον η 
αµοιβή που προέρχεται από πακέτα που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες 
απαλλάσσεται από ΦΠΑ. 

Ο κωδ.253-6 περιλαµβάνει  τη µεικτή αµοιβή που προέκυψε από κάθε µεικτό 
πακέτο ξεχωριστά, πολλαπλασιάζοντας µε το αντίστοιχο ποσοστό που 
προϋπολογίζεται για το κάθε πακέτο ξεχωριστά µε βάση τα στοιχεία κόστους της 
επιχείρησης, που προέκυψαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας,  σύµφωνα µε όσα διευκρινίζονται αναλυτικά 
στις παρ.6 και 7 της Ε∆ΥΟ ΠΟΛ. 1221/95. 

 Στη στήλη (7) γράφεται κατά περίπτωση η φορολογητέα αξία της µεικτής 
αµοιβής που υπάγεται σε ΦΠΑ. Αυτή προκύπτει µε βάση κλάσµα που έχει αριθµητή 
το αντίστοιχο ποσό της στήλης 6 και παρανοµαστή το  (1+συντελεστής ΦΠΑ). Ο 
παρανοµαστής είναι 1,18 για τα πρακτορεία ταξιδίων που έχουν εγκατάσταση στην 
λοιπή Ελλάδα, εκτός των νησιών του Αιγαίου και 1,13 για τα πρακτορεία ταξιδίων 
που έχουν εγκατάσταση στα νησιά του Αιγαίου και µόνο για τα πακέτα που 
ολοκληρώνονται στα νησιά που ισχύουν οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ. 



 ∆ιευκρινίζεται ότι, η συνολική φορολογητέα αξία που αναγράφεται στον 
κωδ.257-7, µεταφέρεται κατά περίπτωση,  στον κωδ.303 ή 306 του Πίνακα Β.α. 

Στη στήλη (8) γράφεται ο αναλογών ΦΠΑ. Αυτός προκύπτει 
πολλαπλασιάζοντας το αντίστοιχο ποσό της στήλης (7) µε το συντελεστή ΦΠΑ (18% 
ή 13% κατά περίπτωση). 

Αντίστοιχα το συνολικό ποσό του φόρου που αναγράφεται στον κωδ. 257-8, 
µεταφέρεται κατά περίπτωση, στον κωδ.333 ή 336 του Πίνακα Β.α. 

Εξυπακούεται ότι, οι κωδ.252-6, 252-7, 252-8 δε συµπληρώνονται. 
Στη στήλη (9) γράφεται η αµοιβή από πακέτα που υλοποιούνται σε τρίτες 

χώρες και κατά συνέπεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Εξυπακούεται ότι ο κωδ.251-9 
δεν συµπληρώνεται, ενώ ο κωδ.252-9 ισούται µε τον κωδ.252-5. 

Ο κωδ. 253-9 περιλαµβάνει την µεικτή αµοιβή που προέκυψε από κάθε µεικτό 
πακέτο ξεχωριστά πολλαπλασιάζοντας µε το αντίστοιχο ποσοστό που 
προϋπολογίζεται για κάθε πακέτο ξεχωριστά, µε βάση τα στοιχεία κόστους της 
επιχείρησης και που προέκυψαν σε χώρες εκτός  της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (και 
φυσικά και εκτός Ελλάδας), σύµφωνα µε όσα διευκρινίζονται αναλυτικά στις παρ.6 
και 7 της Ε∆ΥΟ ΠΟΛ.1221/95. 

Το συνολικό ποσό του  κωδ.257-9  µεταφέρεται στον κωδ.309 του Πίνακα Β.α. 
Αναλυτικά παραδείγµατα για τη συµπλήρωση των κωδ.253-6 και 253-9 

δίνονται στην παραγρ.8 της Ε∆ΥΟ ΠΟΛ.1221/95. 
Σηµειώνεται ότι, αν ένα πρακτορείο ταξιδίων πραγµατοποιεί πακέτα τόσο από 

εγκαταστάσεις στην λοιπή Ελλάδα εκτός των νησιών Αιγαίου, όσο και από 
εγκαταστάσεις του στα νησιά του Αιγαίου τα οποία και ολοκληρώνονται στα νησιά 
αυτά, απαιτείται να χρησιµοποιήσει ξεχωριστούς πίνακες εφαρµόζοντας τους 
αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή 18% στην πρώτη περίπτωση και 13% στη 
δεύτερη. Στη συνέχεια µεταφέρει τα ποσά που προκύπτουν και από τους δύο 
πίνακες στους αντίστοιχους κωδικούς της περιοδικής δήλωσης. 

                                          
                       
ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Η Προϊσταµένη Γραµµατείας                           ∆.ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 
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