
 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Εισηγητής : 

Καλοµοίρης Πέτρος 
 

 
Ηράκλειο 

Mάρτιος 2010 
 

 



ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

 

               ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΥ ΜΑΡΙΝΑ 

 
 
 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Εισηγητής : 

Καλοµοίρης Πέτρος 

 

 

 
 
 Πέτροςριος20 

Ηράκλειο 

Μάρτιος 2010 



                                                
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................................................    5 

         ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………….    6 

 

   

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

                           ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 

1. 1.  Βιβλία Πρώτης κατηγορίας …………………………………………….. 8          

1. 2.  Βιβλία ∆εύτερης κατηγορίας …………………………………………… 9 

1.3    Βιβλία Τρίτης κατηγορίας ……………………………………………… 10 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΠΑ 

2. 1.  Λειτουργία Φ.Π.Α………………………………………………………... 11 

2.2.   Αντικείµενο του φόρου…………………………………………………..  11 

2.3    Υποκείµενο του φόρου …………………………………………………   12 

2.4    Συντελεστές Φ.Π.Α. ……………………………………………………   13 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
 
3.1 Υπόχρεοι στο φόρο ……………………………………………………….. 14 

3.2 Υποχρεώσεις σων υποκειµένων στο φόρο……………………………….. 15  

3.3 Υποχρεώσεις άλλων προσώπων…………………………………………..  17 

3.4 ∆ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις………………………………………   18 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 

 
4.1 Παράδοση αγαθών……………………………………..    19 

4.2 Πράξεις θεωρούµενες ως παράδοση αγαθών………………..   20 

4.3 Παροχή υπηρεσιών ………………………………………..   20 

         4.3.1. Πράξεις θεωρούµενες ως παροχή υπηρεσιών………..  21 

4.4 Εισαγωγή αγαθών……………………………………………….   22 

4.5 Παράδοση ακινήτων ……………………………………………   22 

4.6 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών………………………………………….   23 

              4.6.1. Πράξεις θεωρούµενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών……     24 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΓΕΝΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 
ΑΞΙΑ 

 
 
5.1 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και 

στην παροχή υπηρεσιών ……………………………………………………    25 

5.2 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών… 25 

5.3 χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση 

αγαθών……………………………………………………………………………  27 

5.4 Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών στην παροχή υπηρεσιών και στην 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών………………………………………………… 27 

5.5 Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών………………………………       28 

         

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 
 

6.1 Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας ……………………………   29 

6.2 Απαλλαγές στην εισαγωγή, εξαγωγή, στην διεθνή διακίνηση αγαθών…… 33 



6.3 Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών………………..      34 

6.4 Ειδικές απαλλαγές………………………………………………………….     35 

6.5 Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος – µέλος…………..       36 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΕΚΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α. – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 
 

 
7.1 ∆ικαίωµα έκπτωσης φόρου ………………………………………   37 

7.2 Προσδιορισµός του εκπιπτόµενου φόρου PRORATA………………… 38 

7.3 ∆εν πρέπει να περιλαµβάνονται σε καµία περίπτωση τα ποσά…….       39 

7.4 Υποχρέωση της δηµιουργίας του κλάσµατος της PRORATA έχει….  39 

7.5 Άσκηση δικαιώµατος της έκπτωσης του φόρου………………………..  40 

7.6 PRORATA στην αγορά παγίων …………………………………………  40 

7.7 Στο κλάσµα της PRORATA περιλαµβάνονται ………………………….. 41 

7.8 Επιστροφή φόρου………………………………………………………….  41 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α.  
 

8.1 Κανονικό καθεστώς επιχειρήσεων…………………………………..  42 

8.2 Ειδικά καθεστώτα……………………………… 43 

              8.2.1. Ειδικό καθεστώς µικρών επιχειρήσεων ……………………….. 43 

              8.2.2. Απαλλασσόµενες επιχειρήσεις…………………………………. 50 

              8.2.3. Ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιµων απορριµµάτων ……………… 52 

  8.2.4. Ειδικό καθεστώς για µη εγκατεστηµένους στην Ε.Ε. που παρέχουν        

ηλεκτρονικές υπηρεσίες …………………………………  53 

              8.2.5. Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής Φ.Π.Α………………. 54 

              8.2.6 Ειδικό καθεστώς Αγροτών………………………………………… 55 

              8.2.7 Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών …………………………… 59 

              8.2.8. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών …….. 64 



8.2.9. Ειδικό καθεστώς µεταπωλητών που υπόκεινται στο Φ.Π.Α. για   

µεταχειρισµένα αγαθά και αντικείµενα καλλιτεχνικής κ.λ.π. αξίας … 66 

              8.2.10. Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις σε δηµοπρασίες…… 70 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
 

9.1. Παράδοση ακινήτου – έννοια- ορισµοί……………………… 73 

             9.1.1. Παράδοση ακινήτου ………………………………. 73 

             9.1.2. Εµπράγµατα δικαιώµατα – τεχνικά έργα ………………… 75 

9.2. Ποια ακίνητα υπάγονται σε Φ.Π.Α…………………………………… 75 

9.3. Ποια ακίνητα δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α…………………………………… 76 

9.4. Μη επιβολή του Φ.Μ.Α. όταν επιβάλλεται Φ.Π.Α  ……………………… 76 

9.5. Κατασκευή ακινήτου µε αντιπαροχή…………………………………….. 77 

9.6. Παράδοση µε απαλλαγή α’ κατοικίας…………………… 77 

 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 
ΈΝΤΥΠΑ  ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. 

 
10.1. Περιοδική δήλωση………………………………………………….. 78 

                  10.1.1 Τρόπος συµπλήρωσης της περιοδικής δήλωσης ………… 79 

10.2. Εκκαθαριστική δήλωση ………………………………………………… 83 

                   10.2.1 Παρουσίαση Εκκαθαριστικής δήλωσης- τρόπος συµπλήρωσης 

αυτής …………………………………………………………………………  84 

 
 

 

 



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 
 
 
 
Με το βιβλίο αυτό ως η « πτυχιακή εργασία» µου, γίνεται µια προσπάθεια για την 

ικανοποίηση ενός σηµαντικού στόχου, ο οποίος είναι η ολοκλήρωση του 

συγγράµµατος αυτού να συµβάλλει θετικά στο τελικό στάδιο απόκτησης του πτυχίου 

µου. 

Στην πτυχιακή αυτή εργασία µε τίτλο «Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις 

επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας» θα αναφερθούµε στον ρόλο που διαδραµατίζει ο Φόρος 

Προστιθέµενης Αξίας, στην άσκηση της Νοµισµατικής Πολιτικής σε συνδυασµό 

πάντα µε το γενικότερο φορολογικό σύστηµα, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα 

σηµαντικός για την εν γένει οικονοµία και ευηµερία τόσο των κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για την πορεία της οικονοµίας της κάθε χώρας.  

Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όλους όσους 

βοήθησαν και στήριξαν την εργασία µου αυτή. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω  

τον καθηγητή µου Π. Καλοµοίρη που είχε την εποπτεία της παρούσας εργασίας, για 

τις πολύτιµες συµβουλές του και τη βοήθειά του στη διεξαγωγή της έρευνάς µου. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου που µε στήριξε όλα αυτά τα 

χρόνια για την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών µου. 

 

 

                        Η Σπουδάστρια 

 

Ασλάνογλου Μαρίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 
 
 
Η φορολογία, έµµεση και άµεση, αποτελεί βασικό στοιχείο κυριαρχίας των χωρών, οι 

οποίες χρησιµοποιούν τα φορολογικά έσοδα για την υλοποίηση των διαφόρων πολιτικών 

τους, τη ρύθµιση της οικονοµίας, την προώθηση των επενδύσεων και τον επηρεασµό της 

συµπεριφοράς των καταναλωτών. Εκτός αυτών, η φορολογία αποτελεί παράγοντα που 

κατευθύνει τις επιχειρησιακές αποφάσεις και µεθόδους οργάνωσης των οικονοµικών 

φορέων.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρµόδια για τη θέσπιση ή είσπραξη κανενός είδους 

φόρου. Όµως, παρά το γεγονός ότι η φορολογία εναπόκειται βασικά στην αρµοδιότητα 

των κρατών-µελών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεδοµένου του αυξηµένου 

βαθµού ενοποίησης που επιτεύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, ιδίως µε την 

ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και τη νοµισµατική ενοποίηση στη ζώνη του 

Ευρώ, ο τρόπος άσκησης της φορολογικής πολιτικής από ένα κράτος-µέλος έχει 

αναπόφευκτα αντίκτυπο και στα άλλα. Για το λόγο αυτό, θεωρείται από απαραίτητος έως 

και αναπόδραστος ο συντονισµός κοινών κατευθύνσεων από τις άλλες κυβερνήσεις.  

Ένας από τους βασικότερους έµµεσους φόρους είναι και ο Φόρος Προστιθέµενης 

Αξίας(Φ.Π.Α.), που αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες θεσµικές φορολογικές µεταβολές, 

που έγιναν στη χώρα µας.  

Στο σύγγραµµα αυτό, θα αναλύσουµε το σύστηµα του Φ.Π.Α. γενικά, αλλά και ειδικά 

στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Η θεµατική του συγγράµµατος 

αρθρώνεται σε δέκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται, τα βιβλία τα οποία 

έχουν υποχρέωση να τηρήσουν οι επιχειρήσεις.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται ο ορισµός του Φ.Π.Α., ο τρόπος µε τον οποίο 

λειτουργεί σε κάθε επιχείρηση, το υποκείµενο και αντικείµενο του φόρου καθώς επίσης 

και οι συντελεστές Φ.Π.Α. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι υπόχρεοι στο φόρο και οι υποχρεώσεις τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο ασχολούµαστε µε τις φορολογητέες πράξεις. 

Στο κεφάλαιο 5 αναφέρονται ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης καθώς 

επίσης και η φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών και 

στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. 



Στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται οι απαλλαγές από τον φόρο καθώς επίσης και οι ειδικές 

απαλλαγές. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο ασχολούµαστε, µε το δικαίωµα έκπτωσης φόρου ,µε τον 

προσδιορισµό του εκπιπτόµενου φόρου  (PRORATA) καθώς και σε ποιες περιπτώσεις 

επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. 

Στο όγδοο κεφάλαιο αναφερόµαστε στο κανονικό και ειδικό καθεστώς επιχειρήσεων. 

Στο κεφάλαιο εννέα αναφερόµαστε στην παράδοση ακινήτου, ποια ακίνητα υπάγονται 

και ποια όχι σε Φ.Π.Α. καθώς και στην κατασκευή ακινήτου µε αντιπαροχή. 

Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο ασχολούµαστε µε τα έντυπα δηλώσεων Φ.Π.Α. 

αναφέρονται ο τρόπος συµπλήρωσης της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. καθώς και ο 

τρόπος συµπλήρωσης της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 1.  Βιβλία Πρώτης Κατηγορίας  

 
 
 
 
   Ο επιτηδευµατίας της πρώτης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλµατος του, τηρεί 

βιβλίο αγορών, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί : 

1. Τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης του δικαιολογητικού στοιχείου ή παραστατικού. 

2. Το είδος µε τον αύξοντα αριθµό του δικαιολογητικού 

3. Το ονοµατεπώνυµο του εκδότη, αν πρόκειται για επιχειρηµατία φυσικό πρόσωπο, ή 

την επωνυµία της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 

4. Σε ξεχωριστές στήλες καταχωρίζονται µε την καθαρή τους αξία: 

• Οι αγορές εµπορευσίµων κατά συντελεστή Φ.Π.Α και κατά µοναδικό 

συντελεστή καθαρού κέρδους 

• Οι αγορές παγίων  

• Τα έξοδα που αφορούν : 

λήψη υπηρεσιών, φόρους τέλη, τόκους και αποσβέσεις.  

• Ο Φ.Π.Α των εισροών  

 

  Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις των αγορών καταχωρίζονται αφαιρετικά. Η αξία κάθε 

πράξης αναλύεται σε στήλες του τηρούµενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα µε τις 

ανάγκες της  φορολογίας  εισοδήµατος και του Φ.Π.Α.  

  Σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρείται η αξία αγοράς των 

παγίων στοιχείων, ο Φ.Π.Α αυτών, καθώς και τα δάνεια που χορηγούνται ή λαµβάνονται. 

 

      Σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. βιβλία αγορών τηρούν : 

1. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την εµπορία βενζίνης και 

πετρελαίου. 



2. Οι λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές. 

3. Ο εκµεταλλευτής περιπτέρου και ο λιανοπωλητής ψιλικών και συναφών ειδών 

περιοδικών και τσιγάρων.  

4.  Οι επιτηδευµατίες φυσικά πρόσωπα που ασκούν την δραστηριότητα τους σε πόλη ή 

χωριό µε πληθυσµό κάτω των πέντε χιλιάδων (2000) κατοίκων, µε εξαίρεση τις   τουριστικές 

περιοχές, τα καταστήµατα που υπόκεινται σε αγορανοµική κατάταξη και τους παρέχοντες 

υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

1. 2.  Βιβλία ∆εύτερης Κατηγορίας  

 
 

 

  Ο επιτηδευµατίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, τηρεί 

βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί: 

α) Το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθµό και τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης 

του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του εκδότη των στοιχείων αγορών και 

εξόδων, 

β) Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από 

την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις, 

γ) Τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριµένα και ανάλογα µε τον προορισµό τους για 

µεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και 

λοιπές πράξεις, 

δ) Τις επιστροφές και τις εκπτώσεις οι οποίες µπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις 

αντίστοιχες στήλες, 

ε) Το Φ.Π.Α που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις. 

  Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σ' αυτά µπορεί να 

καταχωρούνται καθηµερινά στις στήλες που αφορούν, µε ένα ποσό, για κάθε ένα είδος και 

σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ηµέρα µε αναγραφή του πρώτου και τελευταίου 

αριθµού 

  Σε περίπτωση χρήσης ταµειακής µηχανής αναγράφεται ο αριθµός του ηµερήσιου δελτίου 

«Ζ». 

   Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριµένα: 



α) Τα έσοδα και έξοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό τρίτου. 

β) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών, 

γ) Η αξία αγοράς και πώλησης των πάγιων στοιχείων, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτές, 

καθώς και οι αποσβέσεις τους,  

δ) Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και λαµβάνονται, 

καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για µερική ή ολική εξόφλησή τους. 

    Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του 

οικείου οικονοµικού έτους στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρείται ανάλυση των 

ακαθάριστων εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, µε διάκριση λιανικών - 

χονδρικών πωλήσεων, καθώς και των εξόδων για αµοιβές προσωπικού και τρίτων, για 

ενοίκια, για τόκους και για λοιπά έξοδα. 

   Οι επιτηδευµατίες τις δεύτερης κατηγορίας υποχρεούνται να απογράφουν τα εµπορεύσιµα 

στοιχεία τους και να τα καταχωρούν, µέχρι και την 20ή Φεβρουαρίου του επόµενου έτους 

στο βιβλίο απογραφών. 

  Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται : ο ελεύθερος επαγγελµατίας , ο µεσίτης, ο 

εκµεταλλευτής γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιοτριβείου ή εκπαιδευτηρίου ή φροντιστηρίου, 

ο εκµισθωτής µηχανηµάτων, αυτοκινήτων πράκτορας εφηµερίδων και περιοδικών, ο πωλητής 

χρυσών και λοιπών νοµισµάτων, πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων κλπ. 

 

 

 

1. 1.  Βιβλία Τρίτης Κατηγορίας 

 

    Ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, τηρεί 

λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο µε οποιοδήποτε λογιστικό σύστηµα, 

σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 

   Ο επιτηδευµατίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρµόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο µόνο ως προς τη δοµή, την ονοµατολογία και το περιεχόµενο των 

πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων και των υπογραµµισµένων τριτοβάθµιων λογαριασµών, µε 

εξαίρεση τους λογαριασµούς της οµάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ανάπτυξη των 

δευτεροβαθµίων λογαριασµών, σε µη θεσµοθετηµένους από τις διατάξεις του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου τριτοβάθµιους λογαριασµούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθµίων 

λογαριασµών σε επίπεδο τεταρτοβάθµιων, γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής και 

τις ανάγκες του επιτηδευµατία. 

   Από τους λογαριασµούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει να 

προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι 



ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων 

των φορολογικών αντικειµένων 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΦΠΑ 
 

 

 

 

2.1 Λειτουργία του ΦΠΑ 

 

 

 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) αποτελεί τον σηµαντικότερο από τους έµµεσους 

φόρους που επιβάλλεται στις συναλλαγές. Πρόκειται για φόρο κύκλου εργασιών και 

επιρρίπτεται  από τον κατά νόµο υπόχρεο σε βάρος του αντισυµβαλλόµενου. Επιβάλλεται σε 

όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας κάθε αγαθού και υπολογίζεται στην 

προστιθέµενη αξία κάθε σταδίου παραγωγής. Υπολογίζεται ουσιαστικά µόνο στην αξία η 

οποία προστίθεται από κάθε επιχείρηση, δηλαδή στη διαφορά µεταξύ αξίας παράδοσης των 

αγαθών και αξίας κτήσης τους. 

                   Προστιθέµενη αξία = τιµή πώλησης – τιµή κτήσης  

   Αν το προϊόν πωληθεί στην ίδια τιµή αυτή που αγοράστηκε τότε η προστιθέµενη αξία θα 

είναι µηδενική και ο φόρος προστιθέµενης αξίας στην συγκεκριµένη πώληση θα είναι µηδέν. 

Αν το προϊόν πωληθεί σε µικρότερη τιµή από αυτή που αγοράστηκε τότε η προστιθέµενη 

αξία είναι αρνητική και δεν οφείλεται ΦΠΑ στο συγκεκριµένο στάδιο πώλησης αλλά το 

κράτος οφείλει στον υπόχρεο  (επιστροφή ΦΠΑ). 

 

      

2.2 Αντικείµενο του Φόρου 

 

 

Αντικείµενο του φόρου είναι : 



• Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας και οι οποίες 

προέρχονται από επαχθή αίτια, δηλαδή πράξη µε αντάλλαγµα. 

• Η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της χώρας . Σαν τρίτες χώρες 

θεωρούνται όλες οι χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγµατοποιείτε από επαχθή αίτια στο 

εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα 

ή από µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, όταν ο πωλητής είναι υποκείµενος 

στο φόρο, εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος και ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα και 

δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγµατοποιηθέντος ετήσιου κύκλου 

εργασιών, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας του, ούτε υπάγεται στις διατάξεις των 

παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 13.του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας .  

• Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, 

που πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο ή από µη υποκείµενο στο φόρο 

νοµικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 

2 του άρθρου 11.    

 

 

 

2.3 Υποκείµενα στο Φόρο Πρόσωπα 

 

 

Πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο για σκοπούς ΦΠΑ θεωρείτε : 

� Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον 

ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο 

εγκατάστασης, τον επιδιωκόµενο σκοπό (κερδοσκοπικό ή µη ), ή το αποτέλεσµα της 

δραστηριότητάς αυτής (κέρδος ή ζηµιά). 

� Κάθε πρόσωπο το οποίο πραγµατοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου 

µεταφορικού µέσου το οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται προς άλλο κράτος µέλος. 

� ∆εν θεωρείτε ότι ασκούν οικονοµική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι 

µισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε 

σύµβαση εργασίας ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική σχέση που δηµιουργεί δεσµούς 

εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αµοιβή και συνεπάγεται την 

ευθύνη του εργοδότη. 

� Το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δήµοι και οι κοινότητες δεν 

θεωρούνται υποκείµενοι στο φόρο µόνο για πράξεις παράδοσης και παροχής 

υπηρεσιών που ασκούνται στα πλαίσια της εξουσίας τους. 



Τα πρόσωπα όµως αυτά υπάγονται στο Φ.Π.Α αν ασκούν δραστηριότητες όπως: 

τηλεπικοινωνίες, διανοµή αερίου, ηλεκτρισµού, θερµική ενέργεια, µεταφορά 

αγαθών, µεταφορά προσώπων, παροχή λιµενικών και αερολιµενικών υπηρεσιών, 

εργασίες λεσχών κυλικείων και παρόµοιων καταστηµάτων, ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές δραστηριότητες εµπορικού χαρακτήρα κ.λπ. 

  

 

2.4 Συντελεστές ΦΠΑ 

 

Οι συντελεστές Φ.Π.Α εκφράζουν το ποσοστό επί τοις εκατό µε το οποίο θα 

πολλαπλασιαστεί η φορολογητέα αξία για να βρεθεί το ποσό του ΦΠΑ. Σήµερα στην Ελλάδα 

ισχύουν οι εξής συντελεστές ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή, τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες που παρέχονται : 

� 0% σαν εξαίρεση εφαρµόζεται σε : τσιγάρα, εξαγωγές, δικηγόροι, τραπεζικές 

εργασίες, συµβολαιογράφοι, παιδεία, υγεία κτλ. 

Απαλλαγή εφαρµόζεται σε : όποιο προϊόν παραδίδεται από αγρότη παραγωγό ο 

οποίος δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ. 

� Στην κατηγορία επιβάρυνσης 4,5 % υπάγονται : τα βιβλία, οι εφηµερίδες, τα 

περιοδικά, τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων. 

� Στην κατηγορία 9% υπάγονται : τα δηµητριακά, το µη επεξεργασµένο βαµβάκι, 

τα άνθη, τα τρόφιµα τα ζαχαρώδη προϊόντα, ο καφές, η σοκολάτα, τα νερά, 

αναψυκτικά, τα φαρµακευτικά προϊόντα, τα λιπάσµατα και τα περισσότερα 

γεωργικά εφόδια όπως είναι τα εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα κ.λπ. αντίθετα τα 

γεωργικά µηχανήµατα υπάγονται στο συντελεστή 19%. Επίσης στον ίδιο 

συντελεστή υπάγονται τα εισιτήρια για κινηµατογράφους, συναυλίες, Τσίρκα 

κ.λπ. η εκµετάλλευση καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων κλπ. 

� Όλα τα υπόλοιπα είδη και υπηρεσίες επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α 19% 

� Ιδιαίτερες περιπτώσεις αποτελούν τα ακόλουθα: 

1. Οινοπνευµατώδη ποτά. Ως ποτά θα έπρεπε να ανήκουν στο 9% αλλά επειδή 

περιέχουν οινόπνευµα ανήκουν στο 19% . 

2. ∆ΕΗ από 19% µετατάσσεται στο 9% για λόγους φθηνότερου κόστους 

παραγωγής στις βιοµηχανίες και για λόγους κοινωνικής πολιτικής. 

3. Υπηρεσία δωµατίων. Ενώ θα έπρεπε να ανήκει στο 19% για λόγους 

τουριστικής πολιτικής µετατάσσεται στο 9 % 



Οι παραπάνω συντελεστές µειώνονται κατά 30% δηλαδή γίνονται 13%, 6%, 3% 

αντίστοιχα για τα νησιά των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, και τα 

νησιά του Αιγαίου. 

Η ποιο πάνω µείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και 

τα µεταφορικά µέσα.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ  
ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

 

 

 

 

 

3.1 Υπόχρεοι στο φόρο 

 

 

1. Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών υπόχρεοι στο φόρο είναι : 

α) ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείµενος στο φόρο για τις 

ενεργούµενες από αυτόν πράξεις. 

β) ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό άλλου κράτους- µέλους υποκείµενος στο φόρο για 

τις ενεργούµενες από αυτόν πράξεις, εκτός των πράξεων που αναφέρονται στην 

κατωτέρω περίπτωση  δ’ υποπεριπτώσεις αα’ , ββ’ και γγ’. 

 γ) ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστηµένου εκτός Ελλάδας και υποκειµένου 

στο φόρο για τις πραγµατοποιούµενες από αυτόν πράξεις εκτός των πράξεων που 

αναφέρονται στις κατωτέρω υποπεριπτώσεις αα’ , ββ’ και γγ’ της περίπτωσης δ’. 

δ) ο λήπτης των αγαθών και υπηρεσιών εφόσον είναι υποκείµενος στο φόρο στις 

κατωτέρω περιπτώσεις φορολογητέων πράξεων : 

αα) παράδοση αγαθών που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας , κατά την 

έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και στο τιµολόγιο ή σε 

ισοδύναµο µε αυτό στοιχείο που εκδίδεται γίνεται ρητή αναφορά ότι πρόκειται για 

παράδοση αγαθών που πραγµατοποιείται µετά από ενδοκοινοτική απόκτηση και 



αναγράφεται τόσο ο αριθµός φορολογικού µητρώου, µε τον οποίο ο υποκείµενος 

αυτός πραγµατοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση και την µετέπειτα παράδοση 

αγαθών, όσο και ο αριθµός του φορολογικού µητρώου του παραλήπτη, ο οποίος 

καθίστανται υπόχρεος για την καταβολή του φόρου της παράδοσης αυτής. 

ββ) παράδοση αγαθών που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά την 

έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13.  

γγ) παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 2, περίπτωση γ’, 3 και 4 του άρθρου 14, 

δδ) σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογικός αντιπρόσωπος, 

  ε) το πρόσωπο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. 

  στ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγράφει το φόρο στα τιµολόγια που  

   εκδίδει ή σε άλλα ισοδύναµα µε αυτά στοιχεία. 

 ζ) ο υποκείµενος, που ως αγοραστής ή εισαγωγέας αγαθών ή λήπτης υπηρεσιών έτυχε 

µερικής ή ολικής απαλλαγής από το φόρο µε υπουργικές αποφάσεις. 

 2. οποιοδήποτε πρόσωπο χρεώνει φόρο σε φορολογικό στοιχείο που εκδίδει έστω και αν 

ο φόρος αυτός είναι µεγαλύτερος του προβλεποµένου υποχρεούται στην απόδοση του 

φόρου αυτού στο ∆ηµόσιο. 

 3. για την εισαγωγή αγαθών, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λογιζόµενος ως κύριος των 

εισαγόµενων αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τις τελωνειακής νοµοθεσίας. 

4. µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών : 

� Ορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου στις περιπτώσεις που υπόχρεος είναι ο 

λήπτης υποκείµενος στο φόρο. 

� Είναι δυνατόν να ορίζεται ότι υπόχρεος στο φόρο είναι ο εγκατεστηµένος σε τρίτη 

χώρα υποκείµενος στο φόρο, εφόσον υπάρχει σύµβαση αµοιβαίας συνδροµής, 

µεταξύ της Ελλάδας και τις χώρας εγκατάστασής του. 

� Ορίζεται ο λήπτης αγαθών και υπηρεσιών και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός αυτών 

που αναφέρονται στην περίπτωση ∆’ της παραγράφου 1 

� Κάθε διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτου. 

 

3.2 Υποχρεώσεις των υποκείµενων στο φόρο 

 

 Α) Ο υποκείµενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις : 

1. πριν από την έναρξη λειτουργίας της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας πρέπει 

να φροντίσει να λάβει από την αρµόδια ∆.Ο.Υ βεβαίωση έναρξης επαγγέλµατος, 

από τη οποία θα πιστοποιείται, αν η δραστηριότητα του υπάγεται ή όχι στο 

Φ.Π.Α. Ως έναρξη των εργασιών αυτών θεωρείται ο χρόνος πραγµατοποίησης της 

πρώτης συναλλαγής που εντάσσεται στη δράση της επιχείρησης. Για νοµικά 



πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νοµικής σύστασης αυτών. 

Στην περίπτωση νοµικών προσώπων, η καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης 

έναρξης µέχρι (30) ηµέρες δεν συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων εφόσον δεν 

έχει πραγµατοποιήσει καµία συναλλαγή. 

2. δήλωση µεταβολών µετάταξης, µε την οποία δηλώνει οποιαδήποτε µεταβολή, 

όπως αλλαγή της επωνυµίας, του τόπου επαγγελµατικής του εγκατάστασης, του 

αντικειµένου εργασιών, την πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

αγαθών που απαλλάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28, την αλλαγή 

των τηρούµενων βιβλίων Κ.Β.Σ και του καθεστώτος φόρου προστιθέµενης αξίας 

που ανήκει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός (30) µερών µε το χρόνο που έγινα 

η µεταβολές αυτές. 

3. δήλωση οριστικής παύσης εργασιών. 

Η δήλωση αυτή για µεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ηµερών από την 

οριστική  παύση των εργασιών τους , για δε τα νοµικά πρόσωπα εντός τριάντα 

(30) ηµερών από την λύση τους. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής 

επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση παύσης εργασιών υποβάλλεται από τους 

κληρονόµους, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ενεργό ανάµιξη τους στην 

κληρονοµούµενη επιχείρηση και όχι πέρα των δέκα ηµερών από τη λήξη της 

προθεσµίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του 

Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι δηλώσεις των περιπτώσεων αυτών 

επιτρέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

Β) Σε κάθε υποκείµενο στο φόρο χορηγείται µοναδικός αριθµός φορολογικού µητρώου 

(ΑΦΜ) ως εξής : 

• Στα φυσικά πρόσωπα µε δήλωση απόδοσης ΑΦΜ εκτός αν έχει χορηγηθεί ΑΦΜ 

µε δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Ο αριθµός δεν καταργείτε µε την οριστική 

παύση των εργασιών. 

• Στα Νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων µετά την υποβολή της δήλωσης 

έναρξης εργασιών. Ο αριθµός αυτός καταργείται µε την οριστική λύση η διάλυση 

των προσώπων αυτών και όχι µε την αλλαγή της νοµικής µορφής τους. 

• Στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις χορηγείται ΑΦΜ που παραµένει ο ίδιος και µετά το 

πέρας των εργασιών της ίδρυσης. 

Γ) Ο υποκείµενος στο φόρο υποχρεούται επίσης : 

• Να τηρεί βιβλία και να εκδίδει τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΒΣ 

• Να συντάσσει περιοδική δήλωση ΦΠΑ και να την υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ  

•  Στο τέλος κάθε χρόνου να συντάσσει και να υποβάλλει την εκκαθαριστική 

δήλωση του ΦΠΑ. 



• Να υποβάλλει δηλώσεις INTRASTAT και ανακεφαλαιωτικούς πίνακες όταν 

πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

• Να τηρεί ειδικό βιβλίο όταν αποστέλλει αγαθά για προσωρινή  

Χρησιµοποίηση σε άλλα κράτη µέλη όταν περιλαµβάνει αγαθά για εκτέλεση 

εργασιών. 

∆) Κάθε υποκείµενος στο φόρο που προτίθεται να πραγµατοποιήσει ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές προκειµένου να µην επιβαρύνει µε ΦΠΑ το στοιχείο που εκδίδει όταν 

πραγµατοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση θα πρέπει : 

� Να εγγράφει στο βιβλίο VIES (µε δήλωση µεταβολών) 

� Να προβεί µέσω του VIES στην επαλήθευση του ΦΠΑ/ΑΦΜ του 

εγκατεστηµένου στο άλλο κράτος µέλος. 

� Να υποβάλλει δηλώσεις INSTRATA και LISTING 

� Να υποβάλλει περιοδική δήλωση κάθε µήνα 

� Να αναγράψει στα στοιχεία που εκδίδει για συναλλαγή τον ΑΦΜ του 

αντισυµβαλλοµένου µε το πρόθεµα της χώρας του. 

 

 

3.3 Υποχρεώσεις Άλλων Προσώπων 

 

 

Ο κύριος, ή νοµέας ή ο κάτοχος ακινήτου, για λογαριασµό του οποίου εκτελούνται στο 

ακίνητο του εργασίες υποχρεούται: 

1. να υποβάλλει τον µήνα Ιανουάριο στον αρµόδιο για την φορολογία του 

εισοδήµατος προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. δήλωση η οποία να περιλαµβάνει τα στοιχεία 

κόστους των εργασιών που επιτελέστηκαν το προηγούµενο ηµερολογιακά έτος, 

εφόσον δεν υπερβαίνει συνολικά τα 1500 ευρώ, καθώς και την διεύθυνση και το 

ονοµατεπώνυµο του εργολάβου.   

2. να διαφυλάσσει τα στοιχεία αυτά κόστους για µία δεκαετία από την αποπεράτωση 

του έργου, όταν ισχυρίζεται ότι οι εργασίες  

πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την µεσολάβηση εργολάβου. 

Οι πολιτικοί µηχανικοί, αρχιτέκτονες, κ.α που συντάσσουν την µελέτη του έργου έχουν 

υποχρέωση να υποβάλλουν στην πολεοδοµία, µαζί µε την αίτηση για την έκδοση άδειας 

εκτέλεσης του έργου, πληροφοριακά στοιχεία για το έργο. Οι υπηρεσίες πολεοδοµίας 

υποχρεούται, µέσα στο µήνα Ιανουάριο κάθε έτους, να αποστέλλουν στο Κέντρο 

Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (Κ.Ε.Π.Υ.Ο) στοιχεία της αντίστοιχης άδειας 

που εξέδωσαν για το έργο αυτό. 



Οι συµβολαιογράφοι είναι υποχρεωµένοι να µην συντάσσουν συµβολαιογραφικά έγγραφα 

εφόσον : 

1. δεν τους προσκοµίζεται θεωρηµένο αντίγραφο της δήλωσης (για το κόστος 

εργασιών) όταν πρόκειται για µεταβιβάσεις ακίνητων που υπάγονται στο ΦΠΑ 

2. δεν έχει αποδοθεί ΦΠΑ για πράξεις για της οποίες ο φόρος καταβάλλεται µε 

έκτακτη δήλωση π.χ πλειστηριασµοί. 

 

 

 

 

3.4 ∆ήλωση και Συναφείς Υποχρεώσεις  

 

Οι υπόχρεοι στο φόρο οφείλουν να υποβάλλουν στη ∆.Ο.Υ που είναι αρµόδια για την 

επιβολή του φόρου εισοδήµατος τους τις ποιο κάτω δηλώσεις : 

α)Περιοδική ∆ήλωση για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει πόσο για καταβολή ως 

εξής : 

   αα) κάθε µήνα και µέχρι την 20η µέρα του επόµενου µήνα, εφόσον τηρούν βιβλία   τρίτης 

κατηγορίας. 

    αβ) κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο και µέχρι την 20η  
µέρα του µήνα που ακολουθεί το 

τρίµηνο εφόσον τηρούν βιβλία πρώτης ‘η δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 

στοιχείων. 

β) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων   

Ο υποκείµενος στο φόρο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή  

παραδόσεις αγαθών υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις συναλλαγές αυτές κάθε 

τρίµηνο ταυτόχρονα µε την περιοδική δήλωση του τρίτου µήνα της οικίας τρίµηνης χρονικής 

περιόδου. Μαζί µε την περιοδική δήλωση υποβάλλουν τη δήλωση INTRASTAT , LISTING 

κ.λπ  

γ) Εκκαθαριστική δήλωση 

Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ συντάσσουν και 

υποβάλλουν τη εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α σε τρία αντίτυπα και σε προθεσµία 130 

ηµερών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή από την ηµεροµηνία διακοπής των 

εργασιών τους 

 Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ συντάσσουν 

και υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α σε τρία αντίτυπα και σε προθεσµία 

55 ηµερών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή από την ηµεροµηνία διακοπής των 

εργασιών τους. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 

 

 

 

 

4.1 Παράδοση Αγαθών 

 

1. Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε 

πράξη µε την οποία µεταβιβάζεται το δικαίωµα να διαθέτει κάποιος ως κύριος 

ενσώµατα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Ως ενσώµατα αγαθά 

θεωρούνται και οι φυσικές δυνάµεις ή ενέργειες που µπορούν να αποτελέσουν 

αντικείµενο συναλλαγής όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύµα, το αέριο, το ψύχος, και η 

θερµότητα. 

2. Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνοµα του, 

θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών µεταξύ αυτού και του παραγγελέα. Στην 

περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θεωρείται, κατά περίπτωση, αγοραστής ή 

πωλητής ως προς τον παραγγελέα. 

3. Ως παράδοση θεωρείται επίσης : 

α) η πώληση αγαθών µε τον όρο της παρακράτησης της κυριότητα µέχρι την 

αποπληρωµή του τµήµατος. 

β) η µεταβίβαση µε καταβολή αποζηµίωσης της κυριότητας αγαθού που 

ενεργείται κατόπιν επιταγής δηµόσιας αρχής ή στο όνοµα της σε εκτέλεση 

νόµου. 

 4.Θεωρείται ως παράδοση αγαθών η µεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, 

          κλάδου  ή µέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή µε τη µορφή εισφοράς σε 

          υφιστάµενο ή συνιστάµενο νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο  που 

          αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρµογή του νόµου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως 

          διάδοχος στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, του προσώπου που µεταβιβάζει. Η 

          διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή, αν το πρόσωπο που µεταβιβάζει ή το πρόσωπο που 

          αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωση 

 



 

 

 

4.2 Πράξεις Θεωρούµενες ως Παράδοση Αγαθών 

 

 

Θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών (εφόσον ο υποκείµενος έχει εκπέσει το ΦΠΑ 

που επιβάρυνε τα αγαθά αυτά κατά την αγορά τους ) οι παρακάτω περιπτώσεις : 

• Όταν ο υποκείµενος στον φόρο που έχει δραστηριότητα υπαγόµενη και µη 

υπαγόµενη στο ΦΠΑ διαθέτει αγαθά από την υπαγόµενη στην µη 

υπαγόµενη δραστηριότητα. 

• Όταν ο υποκείµενος στο φόρο παίρνει αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση 

του για προσωπικές του ανάγκες ή για τις ανάγκες του προσωπικού της 

επιχείρησης . Σα φορολογητέα αξία λαµβάνεται η τρέχουσα τιµή της 

αγοράς ή το κόστος των αγαθών. 

∆εν θεωρείτε παράδοση αγαθών και δεν υπάγεται στο ΦΠΑ όταν ο υποκείµενος 

προσφέρει δώρα και δείγµατα για την προβολή της επιχείρησης. 

• Η ιδιοκατοίκηση, ή η µίσθωση, ή χρησιµοποίηση µε οποιοδήποτε τρόπο 

των ακινήτων για ικανοποίηση αναγκών του υποκειµένου στο φόρο ή του 

προσωπικού της επιχείρησης ή ικανοποίηση σκοπών ξένων προς της 

άσκηση της επιχείρησης  

• Σε περίπτωση που διαλυθεί η εταιρεία ή αποχωρήσει κάποιος εταίρος και 

πάρει το µερίδιο του σε αγαθά και όχι σε χρήµα 

• Όταν κλείσει ατοµική επιχείρηση και ο επιχειρηµατίας ή οι κληρονόµοι 

του παίρνουν τα αγαθά που υπάρχουν στην επιχείρηση κατά την παύση.   

 

 

4.3 Παροχή Υπηρεσιών 

 

Παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 θεωρείτε κάθε 

πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 

έως 7. η πράξη αυτή µπορεί να συνιστάτε ιδίως σε : 

1. µεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού 



2. υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή µιας πράξεις ή κατάστασης 

Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης : 

1. η εκµετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωµένων δωµατίων, κατασκηνώσεων 

και παρόµοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθµευσης. 

2. η διάθεση τροφής και ποτών, από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα 

διασκέδασης για επιτόπια κατανάλωση. 

3. η µίσθωση βιοµηχανοστασίων και χρηµατοθυρίδων 

4. η εκτέλεση υπηρεσίας µε καταβολή αποζηµίωσης ύστερα από επιταγή 

δηµόσιας αρχής ή στο όνοµα της ή σε εκτέλεση νόµου. 

5. οι εργασίες φασόν επί ενσώµατων κινητών αγαθών 

Αν ο υποκείµενος στο φόρο µεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών ενεργώντας στο 

όνοµα του, αλλά για λογαριασµό άλλων προσώπων, θεωρείτε λαµβάνει και παρέχει 

τις υπηρεσίες αυτές. 

 
 
 
 

4.3.1. Πράξεις θεωρούµενες ως παροχή υπηρεσιών  

 
 
Θεωρείτε ως παροχή υπηρεσιών η από υποκείµενο στο φόρο : 

• παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού 

του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση του. 

• Χρησιµοποίηση αγαθών της επιχείρησης του για την ικανοποίηση αναγκών 

του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτήν 

εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δηµιουργήθηκε δικαίωµα 

έκπτωσης του φόρου. 

• Χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του 

υποκειµένου που απαλλάσσεται από το φόρο  καθώς επίσης και η 

χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησης του, 

εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις  της 

παραγράφου 4 του άρθρου 30 για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα 

έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όµοιων υπηρεσιών από άλλον 

υποκείµενο στο φόρο. 

 



 

 

4.4 Εισαγωγή Αγαθών 

 

Ως εισαγωγή των αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 2 θεωρείται : 

• Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας ή προκειµένου για αγαθά υπαγόµενα στην 

συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα, που δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία, της χώρας αγαθών 

προερχόµενων από τρίτες χώρες, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην 

περίπτωση α’. 

• η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών προερχόµενων από τρίτες 

χώρες, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση α’. 

• η εισαγωγή αγαθών πραγµατοποιείτε στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά 

βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, κατά το χρόνο της εισόδου των στο 

εσωτερικό της Κοινότητας. 

 

4.5 Παράδοση Ακινήτων 

 

Παράδοση ακινήτων είναι η µεταβίβαση αποπερατωµένων ή ηµιτελών κτιρίων ή 

τµηµάτων τους και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά ως ενιαία 

ιδιοκτησία ή ιδανικών µεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο 

τεκµήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόµου για την επιβολή του φόρου 

µεταβίβασης ακινήτων, εφόσον πραγµατοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την 

πρώτη εγκατάσταση σαΐτα 

Παράδοση ακινήτων θεωρείται επίσης : 

• η µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η σύσταση ή η παραίτηση από το 

δικαίωµα προσωπικής ή πραγµατικής δουλειάς, η παραχώρηση του 

δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί κοινοκτήτων κυρίων βοηθητικών ή 

ειδικών χώρων κτισµάτων ή επί κοινόκτητου τµήµατος οικοπέδου καθώς 

και η µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων 



της παραγράφου 1 (αντικαταστήθηκε ως άνω µε το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 

3522/2006) 

• η εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα µε µίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν 

διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος. 

 

4.6 Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών 

 

Ενδοκοινοτική απόκτηση θεωρείτε η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος 

ως κύριος ενσώµατα κινητά αγαθά που αποστέλλονται ή µεταφέρονται στον 

αποκτώντα από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό τους 

στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος – µέλος από το οποίο αναχώρησε η 

αποστολή ή η µεταφορά του αγαθού. 

Συγκεκριµένα : 

1. κάθε που πωλούνται αγαθά από άλλο κράτος µέλος προς την Ελλάδα µε 

συντελεστή που ισχύει για τα αγαθά αυτά. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι : 

• να τιµολογούνται από υποκείµενο στο φόρο που έχει εγκατάσταση σε 

άλλο κράτος µέλος. 

• Να υπάρχει υλική µεταφορά των αγαθών από ένα κράτος µέλος προς την 

Ελλάδα . 

Στην περίπτωση αυτή αυτός που αποκτά αγαθά εφόσον είναι υποκείµενος στο 

φόρο ενταγµένος στο κανονικό καθεστώς δεν καταβάλλει ΦΠΑ αφού το ποσό της 

απόκτησης το εµφανίζει και στα έσοδα και στα έξοδα. Έχει όµως υποχρέωση : 

• Να γραφτεί στο Μητρώο VIES πριν την απόκτηση 

• Να υποβάλλει περιοδικά δήλωση INTRASTAT για το µήνα που έκανε την 

απόκτηση  

• Να υποβάλλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων για 

κάθε τρίµηνο που έχει αποκτήσεις. 

• Να υποβάλλει ετήσια εκκαθαριστική δήλωση  

• Να υποβάλλει µηνιαία περιοδική δήλωση. 

2.το ίδιο ισχύει και για αγαθά που πωλούνται από άλλο κράτος µέλος και τα 

αποκτούν στην Ελλάδα νοµικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στο ΦΠΑ ή πρόσωπα 

που έχουν αποκλειστικά πράξεις που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ή αγρότες του 



ειδικού καθεστώτος µε την προϋπόθεση ότι η αξία των συναλλαγών δεν υπερβαίνει 

για κάθε χρόνο το ποσό των 10.000 ευρώ. 

3. κάθε φορά που κάποιος αγοράζει καινούριο µεταφορικό µέσο από άλλο κράτος 

µέλος φορολογείται µε ΦΠΑ στην Ελλάδα και ο φόρος καταβάλλεται στο τελωνείο 

∆εν θεωρούνται καινούρια µεταφορικά µέσα : 

• Τα χερσαία οχήµατα που έχουν διανύσει περισσότερα από 6.000 χλµ 

• Τα σκάφη που έχουν πραγµατοποιήσει περισσότερες από 100 ώρες 

πλεύσης 

• Τα αεροσκάφη που έχουν πραγµατοποιήσει περισσότερες από 40 ώρες 

πτήσης 

 

 

4.6.1. Πράξεις θεωρούµενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών  

 

Θεωρείτε ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών: 

1. η παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο 

για τις ανάγκες της επιχείρησης του το οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται 

από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του, από 

ένα άλλο κράτος µέλος εντός του οποίου έχει παραχθεί, εξορυχτεί, 

µεταποιηθεί, αγορασθεί, αποκτηθεί ή έχει εισαχθεί σ’ αυτό το κράτος 

µέλος από τον ίδιο, στα πλαίσια της επιχείρησης του. 

2. η παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νοµικά πρόσωπα µη 

υποκείµενα στο φόρο τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται από το ίδιο 

πρόσωπο από άλλο κράτος µέλος στο οποίο είχαν εισαχθεί από το 

πρόσωπο αυτό. 

    

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΓΕΝΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ 
ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

5.1 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Παράδοση 

Αγαθών και στην Παροχή Υπηρεσιών 

 

Η φορολογική υποχρέωση γεννάτε και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το ∆ηµόσιο κατά το 

χρόνο που πραγµατοποιείτε η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών.  

Η παράδοση των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη 

διάθεση του προσώπου που τα αποκτά. Όταν ο προµηθευτής των αγαθών αναλαµβάνει την 

υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση συντελείται κατά τον χρόνο τον οποίο αρχίζει η 

αποστολή εκτός αν ο προµηθευτής αναλαµβάνει και την υποχρέωση συναρµολόγησης ή 

εγκατάστασης των αγαθών. 

Κατ’ εξαίρεση ο φόρος γίνεται απαιτητός : 

� κατά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση 

τιµολογίου στις περιπτώσεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ 

παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης των στοιχείων αυτών σε χρόνο 

µεταγενέστερο της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών. 

� Κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής σε περίπτωση παράδοσης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται ύστερα από επιταγή 

δηµοσίας αρχής ή στο όνοµα της ή σε εκτέλεση νόµου. 

� Κατά το χρόνο που έχει συµφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά, 

� Κατά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση 

τιµολογίου και το αργότερο την 15η του επόµενου µήνα από αυτόν κατά 

τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση προκειµένου για 

παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται από το φόρο σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28, 



� Προκειµένου για παροχή υπηρεσιών κατά το χρόνο έκδοσης του 

φορολογικού στοιχείου όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της 

παροχής υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

  5.2 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Εισαγωγή 

Αγαθών 

 

 

Η φορολογική υποχρέωση γενάτε και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το ∆ηµόσιο, 

κατά το χρόνο που πραγµατοποιείτε η εισαγωγή αγαθών. 

� Όταν αγαθά τίθενται από την στιγµή της εισαγωγής τους σε καθεστώς 

προσωρινής εισαγωγής µε πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς, σε 

καθεστώς εξωτερικής διαµετακόµισης ή σε ένα από τα καθεστώτα που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 61 η φορολογική υποχρέωση 

γεννάτε και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα 

αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. 

� Όταν εισαγόµενα αγαθά τίθενται σε δασµούς, γεωργικές εισφορές ή 

φόρους ισοδύναµου αποτελέσµατος, η φορολογική υποχρέωση γεννάτε και 

ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που η φορολογική υποχρέωση 

γεννάτε και γίνονται απαιτητές από το ∆ηµόσιο οι παραπάνω επιβαρύνσεις. 

� Για σκάφη αναψυχής, τα οποία βρίσκονταν σε καθεστώς προσωρινής 

εισαγωγής στο εσωτερικό της χώρας, και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα που έχουν σε άλλο κράτος -µέλος  την έδρα της οικονοµικής τους 

δραστηριότητας ή τη µόνιµη εγκατάσταση τους, την κατοικία ή την συνήθη 

διαµονή τους, η φορολογική υποχρέωση γεννάτε κατά τη λήξη του 

καθεστώτος στο οποίο είχαν υπαχθεί. 

Οι διατάξεις του προηγούµενου εδάφιου δεν εφαρµόζονται εφόσον : 

1. τα σκάφη αυτά εξάγονται 



2. καταβλήθηκε ο φόρος κατά της εισαγωγή των σκαφών αυτών στο 

εσωτερικό της χώρας 

3. καταβλήθηκε ο φόρος στο κράτος µέλος που πραγµατοποιήθηκε η 

αγορά τους χωρίς να τύχουν απαλλαγής ή επιστροφής του φόρου 

αυτού λόγω εξαγωγής 

4. έχουν χρησιµοποιηθεί αποδεδειγµένα πριν από την 1/01/1985 

5. η τρέχουσα αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.400 ευρώ 

 

Όταν τα εισαγόµενα αγαθά δεν υπόκεινται σε καµία επιβάρυνση της παραγράφου 

2, η φορολογική υποχρέωση γεννάτε κατά την είσοδο των αγαθών στο τελωνειακό 

έδαφος και φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που λαµβάνεται υπόψη για την 

επιβολή των δασµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας. 

 

 

  5.3 Χρόνος Γένεσης της Φορολογικής Υποχρέωσης στην Ενδοκοινοτική 

Απόκτηση Αγαθών 

 

Η φορολογική υποχρέωση γεννάτε κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 

πραγµατοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στην διάθεση του προσώπου 

που τα αποκτά. 

Όταν ο προµηθευτής των αγαθών αναλαµβάνει την υποχρέωση αποστολής τους. Η 

ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγµατοποιείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο 

αρχίζει η αποστολή. 

Ο φόρος γίνεται απαιτητός από το ∆ηµόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του τιµολογίου 

ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιµολογίου και το αργότερο την 15η του επόµενου 

µήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση. 

 

 

  5.4 Φορολογητέα Αξία στην Παράδοση Αγαθών στην Παροχή 

Υπηρεσιών και στην Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών 

 

 



Στην παράδοση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών καθώς και στην ενδοκοινοτική 

απόκτηση αγαθών, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή 

πρόκειται να λάβει ο προµηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες 

από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξηµένη µε οποιαδήποτε που 

συνδέεται άµεσα αυτή. 

Στην φορολογητέα αξία περιλαµβάνονται : 

• οι τόκοι των επί πίστωση πωλήσεων 

• οι τόκοι υπερηµερίας 

• τα παρεπόµενα έσοδα ( προµήθειες, µεσιτείας, µεταφοράς, συσκευασίας, 

ασφάλισης κτλ) 

• κάθε είδους φόροι, τα δικαιώµατα, οι εισφορές, τα τέλη για το δηµόσιο ή 

για τρίτους 

• οι επιδοτήσεις που είναι συνδεδεµένες µε την τιµή του προϊόντος  

• η τιµή παράδοσης εφηµερίδων και περιοδικών αφού αφαιρεθεί η 

προµήθεια που χορηγείται στα πρακτορεία διανοµής 

• η τιµή λιανικής πώλησης των καρτών τηλεπικοινωνίας και των εισιτηρίων 

µεταφοράς, 

Όταν πρόκειται για υλικά συσκευασίας ο προµηθευτής µπορεί να µην χρεώνει 

ΦΠΑ στην αξία της επιστρεφόµενης συσκευασίας τόσο κατά την παράδοση όσο κατά 

την επιστροφή όταν η επιστρεφόµενη συσκευασία καλύπτεται από εγγύηση. 

Στην φορολογητέα αξία δεν περιλαµβάνονται : 

• οι εκπτώσεις που χορηγούνται στον αγοραστή αγαθών ή στο λήπτη 

υπηρεσιών (οι εκπτώσεις λόγο τζίρου πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στην 

∆ΟΥ 4 µήνες πριν) 

• η επιστροφή του ανταλλάγµατος όταν ακυρωθεί µερικά ή ολικά η 

παράδοση ή η παροχή 

• έξοδα που πραγµατοποιούνται από τον προµηθευτή στο όνοµα και για 

λογαριασµό του πελάτη 

• το τέλος ταξινόµησης των µεταφορικών µέσων 

 

 

  5.5 Φορολογητέα Αξία στην Εισαγωγή Αγαθών 

 



Στη εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται : 

1. από την δασµολογητέα αξία των εισαγόµενων αγαθών  όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις  

2. από τους δασµούς, φόρους , τέλη, εισφορές και δικαιώµατα που 

οφείλονται εκτός του εσωτερικού της χώρας καθώς και όσα 

εισπράττονται κατά την εισαγωγή υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων εκτός από 

το φόρο του παρόντος νόµου 

3. από τα παρεπόµενα έξοδα της εισαγωγής αγαθών όπως τα έξοδα 

προµήθειας, µεσιτείας, τόκων, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωση, 

ασφάλισης, και µεταφοράς µέχρι του πρώτου τόπου του προορισµού τους 

στο εσωτερικό της χώρας εφόσον και κατά το µέρος που δεν έχουν 

συµπεριληφθεί στη δασµολογητέα αξία. Ως πρώτος τόπος προορισµού 

θεωρείται ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης των αγαθών στο εσωτερικό 

της χώρας. 

Όταν τα στοιχεία προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή 

εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους για τον προσδιορισµό της φορολογητέας 

αξίας λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς το ευρώ, σύµφωνα 

µα τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, για τον υπολογισµό της δασµολογητέας αξίας. 

Προκειµένου περί πετρελαιοειδών προϊόντων υπαγόµενων σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ανεξάρτητα µε την προέλευση τους και µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων της περίπτωση α΄ του άρθρου 7 του νόµου 1038/1980 όπως ισχύει για την 

διαµόρφωση της βάσης επιβολής του φόρου προστιθέµενης αξίας συνυπολογίζεται 

και το κατά περίπτωση καθοριζόµενο κόστος τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 
 

 

 

  6.1 Απαλλαγές στο Εσωτερικό της Χώρας  

 



Απαλλάσσονται από το φόρο : 

1. η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ) και η 

παρεπόµενη των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών. 

2. οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης µε 

εξαίρεση τις δραστηριότητες του εµπορικού χαρακτήρα. 

3. η παροχή νερού µη εµφιαλωµένου και η αποχέτευση που 

πραγµατοποιούνται απευθείας από τους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκηση (Ο.Τ.Α) ή συνδέσµους αυτών, χωρίς την µεσολάβηση 

δηµοτικών επιχειρήσεων, καθώς και οι ανταποδοτικές εισφορές που 

επιβάλλουν οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων  - Ο.Ε.Β. – (Ειδικοί 

Οργανισµοί, ΓΟΕΜ, ΤΟΕΜ) στα µέλη τους για την παροχή αρδευτικού 

ύδατος που συνδέονται άµεσα µε τις πράξεις αυτές. Η διάταξη αυτή ισχύει 

από 25.22.1992 µέχρι την καθιέρωση ειδικού απλοποιηµένου καθεστώτος 

επιβολής και απόδοσης Φ.Π.Α από τα παραπάνω πρόσωπα. Τυχόν φόρος 

που καταβλήθηκε στο δηµόσιο κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν 

επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται. Η απαλλαγή των παροχών του πρώτου 

εδαφίου ισχύει και για τις πράξεις που πραγµατοποιούνται από το ∆ηµόσιο 

και από άλλα Ν.Π.∆.∆. 

4. η παροχή υπηρεσιών νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και 

διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεδεµένες µε αυτές παραδόσεις αγαθών 

και παροχές υπηρεσιών που ενεργούνται από πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα. Με τις υπηρεσίες αυτές εξοµοιώνονται και οι παρεχόµενες στις 

εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαµατικών πηγών. 

5. η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους 

υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιµελητές, γιατρούς, οδοντιάτρους, 

ψυχολόγους, µαίες, νοσοκόµες και φυσιοθεραπευτές. 

6. η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες καθώς και η παράδοση ειδών 

οδοντικής προσθετικής που ενεργείτε από τους οδοντιάτρους και 

οδοντοτεχνίτες. 

7. η παροχή υπηρεσιών από σωµατεία ή ενώσεις προσώπων προς τα µέλη 

τους, τα οποία µέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόµενη από το φόρο ή 

µη υποκείµενη στο φόρο εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άµεσα αναγκαίες 

για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι 

συνεισφοράς στα κοινά έξοδα. 



8. η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά µε την 

κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση καθώς και την προστασία των παιδιών 

και των νέων που πραγµατοποιούνται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου ή άλλους οργανισµούς ή ιδρύµατα αναγνωρισµένα από το κράτος. 

9. η µεταφορά ασθενών ή τραυµατιών µε οχήµατα ειδικά κατασκευασµένα ή 

διαρρυθµισµένα για τον σκοπό αυτόν εφόσον για την άσκηση της 

δραστηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρµόδια αρχή. 

10. η παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες, και ερµηνευτές έργων 

τέχνης, εκτός από αυτές που παρέχονται απευθείας στο κοινό. 

11. η παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. 

12. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόµενες µε 

αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που παρέχονται από 

δηµόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισµένα από την κατά 

περίπτωση αρµόδια υπηρεσία. 

13. η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά µε τον αθλητισµό ή την 

σωµατική αγωγή από νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε 

πρόσωπα που ασχολούνται µε τον αθλητισµό ή την σωµατική αγωγή. 

14. η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόµενη µε αυτές παράδοση αγαθών 

προς τα µέλη τους έναντι καταβολής συνδροµής από µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα και οργανισµούς που επιδιώκουν στα πλαίσια 

του συλλογικού τους συµφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, 

θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν 

οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισµού. 

15. η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή µορφωτικής φύσης και η στενά 

συνδεόµενη   µε αυτές παράδοση αγαθών από νοµικά πρόσωπα ή άλλους 

οργανισµούς ή ιδρυµατική κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία 

λειτουργούν νόµιµα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή µορφωτικούς 

εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των ορών του ανταγωνισµού. 

16. η διάθεση προσωπικού από νοµικά πρόσωπα  θρησκευτικού ή φιλοσοφικού 

χαρακτήρα για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις 4, 8, 

12 της παραγράφου αυτής, µε σκοπό την πνευµατική αγωγή και ανάπτυξη. 

17. η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις 4, 9, 12,13,14, 15, της παραγράφου αυτής µε την ευκαιρία 



εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονοµική τους 

ενίσχυση. 

18. οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλίστηκες εργασίες , καθώς και οι συναφείς 

µε αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειοµεσίτες και ασφαλιστικούς 

πράκτορες. 

19. οι εργασίες στις οποίες περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση, που 

αφορούν συνάλλαγµα, χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα, τα οποία 

αποτελούν νόµιµα µέσα πληρωµής, µε εξαίρεση τα νοµίσµατα και 

χαρτονοµίσµατα για συλλογή. 

20. οι εργασίες, στις οποίες περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση εκτός από 

τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν µετοχές ανώνυµων εταιριών, 

µερίδια, οµολογίες, και λοιπούς τίτλους, µε εξαίρεση τους τίτλους 

παραστατικούς εµπορευµάτων. 

21. η διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων κατά την έννοια των διατάξεων 

που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτά. 

22. η διαχείριση και διαπραγµάτευση πιστώσεων καθώς και η διαχείριση τους 

από το πρόσωπο που τις χορηγεί. 

23. η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηµατικών εγγυήσεων και 

λοιπών ασφαλειών ή διαπραγµάτευση για την ανάληψη των εργασιών 

αυτών και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων, που ενεργείτε από το 

πρόσωπο που τις χορηγεί. 

24. οι εργασίες στις οποίες περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση, που 

αφορούν καταθέσεις, τρεχούµενους λογαριασµούς, πληρωµές, µεταφορές 

καταθέσεων και εµβάσµατα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και 

λοιπά αξιόγραφα, µε εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, καθώς και 

τις εργασίες που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηµατικών αιτήσεων που 

ενεργείτε από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις εργασίες αυτές. 

25. οι µισθώσεις ακινήτων. 

26. η παράδοση κρατικών λαχείων, δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΩΤΟ και 

λαχείων του Λαχειοφόρου Αµοιβαίου Στοιχήµατος του Οργανισµού 

Ιππόδροµων Ελλάδος . 

27. η παράδοση στην ονοµαστική τους αξία γραµµατοσήµων που βρίσκονται 

σε κυκλοφορία, κινητού επισήµατος και λοιπών ενσήµων, καθώς και 



ταινιών και ενσήµων ασφαλιστικών οργανισµών και λοιπών παροµοίων 

αξιών εκτός από αυτή που προορίζεται για σύλλογο. 

28. η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή µέρους 

αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή µε τη µορφή εισφοράς σε 

υφιστάµενο ή συνιστώµενο νοµικό πρόσωπο από δραστηριότητα 

αποκλειστικά απαλλασσόµενη ή εξαιρούµενη από το φόρο ή από ειδικού 

καθεστώτος του άρθρου 41 εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί 

ούτε ασκηθεί άµεσα δικαίωµα έκπτωσης καθώς επίσης και η παράδοση 

των αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το 

δικαίωµα έκπτωσης. 

29. η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαµβάνεται στην 

φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών όπως αυτή προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόµου 2859/2000 

30. η παράδοση ακινήτων, εκτός από αυτά που προβλέπουν οι διατάξεις του 

άρθρου 6 νόµου 2859/2000 

31. η παράδοση και η διανοµή εφηµερίδων και περιοδικών από πρακτορεία, 

εφηµεριδοπώληδες και λοιπούς λιανοπωλητές εφόσον αυτά διακινούνται 

µέσω πρακτορείων διανοµής. 

32. η παράδοση αγαθών των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο 

προστιθέµενης αξίας εκτός των περιπτώσεων που ρυθµίζονται διαφορετικά 

από τις διατάξεις του νόµου 2859/2000 

33. τα έσοδα που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις του ν.2206/94 από τα 

παιχνίδια που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ίδιου 

νόµου και τα οποία εξάγονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ίδιου 

νόµου. 

 

  6.2 Απαλλαγές στην Εισαγωγή, στην Εξαγωγή, στην ∆ιεθνή ∆ιακίνηση 

Αγαθών 

 

 

Ορισµένα εθνικά εδάφη αν και ανήκουν σε κράτη της Ε.Ε εξαιρούνται από την 

έννοια του «εσωτερικού των κρατών-µελών». Θεωρούνται σαν τρίτη χώρα και τα 

αγαθά που προέρχονται από αυτά θεωρούνται σαν εισαγόµενα. 



Απαλλαγή από το ΦΠΑ υπάρχει όταν τα αγαθά εξάγονται εκτός Ε.Ε και στη 

διεθνή διακίνηση των αγαθών και ειδικότερα όταν αυτή πραγµατοποιείται, είτε στα 

πλαίσια των κοινοτικών τελωνιακών καθεστώτων τελωνιακής αποταµίευσης, 

αποθήκευσης, ελεύθερης αποθήκης, ενεργητικής τελειοποίησης προσωρινής 

εισαγωγής, εναπόθεσης, είτε στα πλαίσια εθνικών τελωνειακών καθεστώτων  : 

τελωνειακής επίβλεψης, ελευθέρου τελωνειακού χώρου, ελεύθερων τελωνειακών 

συγκροτηµάτων. 

Απαλλάσσονται από το φόρο : 

1. η επανεισαγωγή αγαθών εφόσον αυτά επανεισάγονται στην ίδια κατάσταση  

που ήταν όταν εξήχθησαν και επανεισάγονται από το ίδιο πρόσωπο που τα 

εξήγε. 

2. η οριστική εισαγωγή, η παράδοση των οποίων απαλλάσσεται από τον φόρο 

και στο εσωτερικό της χώρας. 

3. η παροχή εργασιών που αφορά επεξεργασία κινητών αγαθών τα οποία 

στάλθηκαν ή εισήχθησαν για το σκοπό αυτό στην Ελλάδα και στην 

συνέχεια εξάγεται σε τρίτη χώρα ως έτοιµα προϊόντα. 

4. η παράδοση αγαθών σε αναγνωρισµένα σωµατεία, ιδρύµατα, και λοιπά µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα, εφόσον τα αγαθά εξάγονται, 

εκτός της κοινότητας, από τα πρόσωπα αυτά, στα πλαίσια των 

ανθρωπιστικών, φιλανθρωπικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους. 

  

  6.3 Απαλλαγές στο Καθεστώς των Φορολογικών Αποθηκών 

 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 καθιερώνεται καθεστώς φορολογικής 

αποθήκευσης. Ως καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης νοείται το φορολογικό 

καθεστώς αναστολής της καταβολής Φ.Π.Α. Για τους σκοπούς του άρθρου 26 

θεωρούνται ως : 

• φορολογική αποθήκη : κάθε τόπος που ορίζεται ως τέτοιος µε άδεια της 

αρµόδιας αρχής, όπου αποθηκεύονται αγαθά από τον εκµεταλλευτή 

φορολογικής αποθήκης κατά την άσκηση της δραστηριότητας του. 



• Εκµεταλλευτής φορολογικής αποθήκης : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

έχει λάβει άδεια από την αρµόδια αρχή να αποθηκεύσει σε φορολογική 

αποθήκη αγαθά δικής του κυριότητας ή τρίτων. 

• Εναποθέτης : φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει άδεια από την αρµόδια 

αρχή να παραλαµβάνει κατά την άσκηση της δραστηριότητας του αγαθά 

που προορίζονται να τεθούν σε φορολογική αποθήκη. 

Απαλλάσσονται : 

• Η πώληση εγχώριων αγαθών τα οποία τίθενται σε καθεστώς φορολογικής 

αποθήκης απαλλάσσεται από το ΦΠΑ και για τον πωλητή των αγαθών 

είναι εκροές απαλλασσόµενες µε δικαίωµα έκπτωσης. 

• Τα αγαθά που επαναλαµβάνονται πρέπει να περιµένουν στην κατάσταση 

που βρίσκονται κατά το χρόνο εισόδου τους στην αποθήκη. 

• Οι υπηρεσίες είναι σχετικές µε την παράδοση αγαθών σε φορολογική 

αποθήκη και οι υπηρεσίες που γίνονται επί των αγαθών που βρίσκονται σε 

φορολογική αποθήκη, απαλλάσσονται 

• Το καθεστώς της φορολογικής αποθήκευσης λήγει όταν τα αγαθά 

εξέρχονται από την φορολογική αποθήκη και ο ΦΠΑ που αναλογεί 

καταβάλλεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση 

• Στην περίπτωση επιστροφής αποθηκευµένων αγαθών το πιστωτικό 

τιµολόγιο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

  6.4 Ειδικές Απαλλαγές 

 

 

Απαλλάσσονται από το φόρο : 

1. η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν 

στην εµπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείµενο στο φόρο του 

κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α η για άλλη εκµετάλλευση ή για διάλυση ή 

για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις και το δηµόσιο γενικά η παράδοση και 

η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών µέσων επιθαλάσσιας αγωγής, 

καθώς και αντικείµενων και υλικών εφόσον προορίζονται να 

ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν στα πλοία ναυαγοσωστικά και 



πλωτά µέσα της περίπτωσης αυτής. Εξαιρούνται στα σκάφη ιδιωτικής 

χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισµό. 

2. η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για χρήση από 

τις ένοπλες δυνάµεις και το δηµόσιο γενικά ή για εκµετάλλευση από 

ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς µεταφορές µε 

κόµιστρο ή που προορίζονται για διάλυση να ενσωµατωθούν ή να 

χρησιµοποιηθούν σε αυτά. 

3. η παράδοση και η εισαγωγή καυσίµων, λιπαντικών τροφοδοσιών, που είναι 

για ανεφοδιασµό των σκαφών και των αεροσκαφών που απαλλάσσεται από 

το ΦΠΑ καθώς και οι υπηρεσίες που καλύπτουν άµεσες ανάγκες τους. 

4. η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών καθώς και η παροχή υπηρεσιών, που 

πραγµατοποιούνται για τις ανάγκες πρεσβειών, Προξενείων, 

∆ιπλωµατικών και Προξενικών υπαλλήλων, αναγνωρισµένων διεθνών 

οργανισµών και των µελών τους καθώς και των ενόπλων δυνάµεων των 

κρατών µελών του ΝΑΤΟ εκτός των Ελληνικών. 

5. η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς  και η εισαγωγή 

χρυσού που διενεργείτε από αυτήν. 

 

  6.5 Απαλλαγές στην Παράδοση Αγαθών σε άλλο Κράτος - Μέλος 

 

 

 

Απαλλάσσονται από τον φόρο : 

• η παράδοση αγαθών συµπεριλαµβανόµενων και των καινούργιων 

µεταφορικών µέσων, τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται σε άλλο 

κράτος µέλος από των πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλο που ενεργεί 

για λογαριασµό τους προς άλλο υποκείµενο στο φόρο ή προς µη 

υποκείµενο νοµικά πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή σε άλλο 

κράτος – µέλος. 

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για παράδοση αγαθών που πραγµατοποιείται προς : 

� αγρότες του ειδικού καθεστώτος 

� υποκείµενους που διενεργούν µόνο απαλλασσόµενες πράξεις χωρίς 

δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών 



� νοµικά πρόσωπα µη υποκείµενα στο φόρο, εφόσον το ύψος των 

συνολικών ενδοκοινοτικών τους αποκτήσεων αγαθών, χωρίς φόρο 

προστιθέµενης αξίας, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούµενη 

διαχειριστική περίοδο το ποσό των 10.000 ευρώ και κατά την 

τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.  

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 
 

 

 

 

 

 

  7.1 ∆ικαίωµα Έκπτωσης Φόρου 

 

� Ο υποκείµενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί 

ενεργούµενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών 

και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο µε τον οποίο έχουν 

επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, που έγιναν σε 

αυτόν και η εισαγωγή αγαθών που πραγµατοποιήθηκε από αυτόν, καθώς 

και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που 

πραγµατοποιήθηκαν από αυτόν. 

� Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωµα έκπτωσης κρίνεται οριστικά 

κατά το χρόνο έναρξης χρησιµοποίησης των αγαθών αυτών. Η έκπτωση 

αυτή παρέχεται κατά το µέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες 



χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση πράξεων που υπάγονται στο 

φόρο. 

� Εάν ιδιώτης πουλήσει σε άλλο κράτος – µέλος καινούργιο µεταφορικό 

µέσο δικαιούται να ζητήσει να του επιστραφεί ο ΦΠΑ που αναλογεί στην 

αξία της πώλησης µε την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης στην 

∆ΟΥ της κατοικίας του. 

�  Το δικαίωµα έκπτωσης γεννάτε κατά το χρονικό διάστηµα που ο φόρος 

γίνεται απαιτητός. 

� ∆εν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον οποίο έχουν 

επιβαρυνθεί οι δαπάνες : 

1. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης 

καπνοβιοµηχανικών προϊόντων 

2. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευµατωδών 

ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγµατοποίηση µη 

φορολογητέων πράξεων 

3. δεξιώσεων, ψυχαγωγίας, και φιλοξενίας γενικά. 

4. στέγασης, τροφής, µετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό 

ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης  

5. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι 9 (εννέα) θέσεων, 

µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών 

ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισµό, 

καθώς και οι δαπάνες καυσίµων, επισκευής, συντήρησης, µίσθωσης 

και κυκλοφορίας αυτών γενικά. 

6. αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ειδών 

συσκευασίας των οποίων η παράδοση καλύπτεται από 

καταβαλλόµενη εγγύηση και των οποίων η περαιτέρω διακίνηση 

χωρίς φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19.  

 

 

  7.2 Προσδιορισµός του Εκπιπτόµενου Φόρου (PRORATA) 

 

 



Όταν κάποιος υποκείµενος έχει κοινές εισροές (αγορές , δαπάνες ), που τις 

χρησιµοποιεί για να κάνει πράξεις (εκροές) για τις οποίες έχει δικαίωµα έκπτωσης και 

για τις πράξεις για τις οποίες δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης φόρου των κοινών εισροών 

του, αναλογικά µόνο στις πράξεις που του παρέχουν δικαίωµα έκπτωσης. Η αναλογία 

βρίσκεται µε το κλάσµα : 

Αριθµητής : φορολογητέες εκροές + απαλ/νες µε δικαίωµα έκπτωσης πράξεις 

Παρανοµαστής :φορολογητέες εκροές + απαλ/νες µε ή χωρίς δικαίωµα έκπτωσης 

>+ εξαιρούµενες. 

Το ποσοστό που προσδιορίζεται κάθε φορά λαµβάνεται υπόψη για την εκκαθάριση 

του εκπιπτόµενου φόρου που ενεργείτε στο τέλος του έτους µε την υποβολή της 

εκκαθαριστικής δήλωσης αλλά και για τον υπολογισµό του προς έκπτωσης φόρου µε 

τις περιοδικές δηλώσεις του επόµενου έτους. 

 

  7.3 ∆εν Πρέπει να Περιλαµβάνονται σε καµία Περίπτωση τα Ποσά 

 

1. από την παράδοσης αγαθών τα οποία χρησιµοποιούνται από τον 

υποκείµενο για πάγια εκµετάλλευση στην επιχείρηση 

2. από αυτοπαράδοση 

3. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις  

4. πράξεις λήπτη και επιστροφή φόρων  

5. από παρεπόµενες πράξεις σε ακίνητα 

 

7.4 Υποχρέωση της ∆ηµιουργίας του Κλάσµατος της PRΟRATA  έχει 

 

Ο υποκείµενος ο οποίος εκτός από τα έσοδα µε δικαίωµα έκπτωσης, έχει και τα 

έσοδα που δεν παρέχουν δικαίωµα έκπτωσης όπως : πώλησης νέων ακίνητων σαν α’ 

κατοικία, εκπαίδευση, υγεία, ασφάλειες, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, 

µεταπωλητές ή λιανοπωλητές βιοµηχανοποιηµένων καπνών καθώς και πράξεις 

πώλησης εφηµερίδων και περιοδικών. Όταν ο υποκείµενος έχει την υποχρέωση 

δηµιουργίας του κλάσµατος δεν θα συµπεριλαµβάνει στον παρανοµαστή του 

κλάσµατος τυχόν εξαιρούµενα έσοδα παρά µόνο τις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, 

οικονοµικές ενισχύσεις που δεν αποτελούν µέρος της φορολογητέας αξίας. 

 



 

 

7.5 Άσκηση ∆ικαιώµατος Έκπτωσης του Φόρου 

 

 

Για να έχει ο υποκείµενος του φόρου το δικαίωµα να εκπέσει το φόρο των εισροών 

του, θα πρέπει να κατέχει : 

• βεβαίωση ότι υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών  

• τιµολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιµολογίου 

• όταν πρόκειται για εισαγωγή πρέπει να διαθέτει στοιχεία που 

αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών. 

• στοιχεία που αποδεικνύονται οι ενδοκοινοτικές πράξεις 

• επικυρωµένο αντίγραφο της έκτακτης περιοδικής δήλωσης ( όταν 

προβλέπεται φορολογικό στοιχείο ) 

Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι µεγαλύτερο του φόρου που οφείλεται στην ιδία 

περίοδο (µήνα, δίµηνο, τρίµηνο), η επιπλέον διαφορά µεταφέρεται για έκπτωση σε 

επόµενη περίοδο. 

 

 

 

 

7.6 PRORATA Στην Αγορά Παγίων  

 

Εάν τα πάγια που αγοράζονται από την επιχείρηση χρησιµοποιούνται καθ΄ 

ολοκληρία για την πραγµατοποίηση φορολογητέων πράξεων, δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ως κοινή δαπάνη ακόµα και αν δεν επιδοτείτε το κόστος τους και κατά 

συνέπεια δεν υπολογίζεται PRORATA . Εάν όµως χρησιµοποιούνται από κοινοί σε 

πράξεις φορολογητέες και σε πράξεις απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα έκπτωσης 

τότε θα πρέπει να εφαρµόζεται PRORATA. 

 

Παραδείγµατα : 



Επιχείρηση πώλησης ζαχαρωδών προιόντων (φορολογητέες ) και τσιγάρων 

(απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα έκπτωσης ) είχε κατά την διαχειριστική περίοδο 

έσοδα από : 

• πωλήσεις ζαχαρωτών 4000,00 ευρώ 

• πωλήσεις τσιγάρων 4000,00 ευρώ 

                       σύνολο    8000,00 ευρώ 

το ποσό του ΦΠΑ που δικαιούται να εκπέσει για τις κοινές εισροές είναι 50 % ( 

4000/8000 χ 100 ) 

Έστω ότι η παραπάνω επιχείρηση αγόρασε µια ταµειακή µηχανή αξίας 1000 ευρώ 

µε ΦΠΑ 190 ευρώ. Επειδή η ταµειακή µηχανή χρησιµοποιείται ταυτόχρονα και δε 

φορολογητέες και σε απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα έκπτωσης πράξεις έχει 

δικαίωµα έκπτωσης µόνο για το 50% δηλαδή 95 ευρώ. 

 

7.7 Στο Κλάσµα της PRORATA Περιλαµβάνονται 

 

1. δηµοτικός φόρος ο οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του 

κώδικα ΦΠΑ αποτελεί στοιχείο φορολογητέας αξίας και κατά συνέπεια ως 

πράξει φορολογητέα περιλαµβάνεται και καιν αριθµητή και στον 

παρανοµαστή του κλάσµατος της PRORATA. 

2. πώλησης ακινήτων : ο νόµος 3427 που επιβάλει ΦΠΑ στα νεόδµητα 

ακίνητα εφαρµόζεται από 01/01/06. κατά την διάρκεια του 2006 και στα 

επόµενα έτη ο εργολάβος κατασκευαστής θα πραγµατοποιήσει πωλήσεις 

ακινήτων χωρίς ΦΠΑ (παλαιά ακίνητα µε άδεια πριν από01/01/06) . κατά 

συνέπεια θα πρέπει να υπολογίζει PRORATA για τις κοινές µε ποσοστό 

κατ΄ εκτίµηση για το 2006 αφού δεν υπάρχουν οριστικά στοιχεία. 

 

7.8 Επιστροφή Φόρου  

 

Ο ΦΠΑ επιστρέφεται στις εξής περιπτώσεις : 

1. κατέβηκε στο δηµόσιο χωρίς να οφείλεται 

2. είναι αδύνατη η µεταφορά του για έκπτωση σε επόµενη διαχειριστική 

περίοδο 

3. όταν προέρχεται από πράξεις απαλλασσόµενες µε δικαίωµα έκπτωσης  



4. όταν αφορά αγορά αγαθών επένδυσης 

5. όταν υπάρχει διαφορά συντελεστών 

6. όταν καταβλήθηκε ΦΠΑ για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών στην 

Ελλάδα από κάποιον που είναι υποκείµενος σε άλλο κράτος – µέλος, και 

αυτός τα χρησιµοποιήσει για να κάνει πράξεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 34. η επιστροφή του δεν µπορεί να αφορά 

περίοδο µικρότερη από 3 µήνες ή µεγαλύτερη από 1 έτος. Το δικαίωµα 

επιστροφής του προσωπικού υπολοίπου του ΦΠΑ παραγράφεται 3 χρόνια 

µετά την χρονιά που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα η εκκαθαριστική δήλωση, 

δηλαδή το πιστωτικό υπόλοιπο του έτους 1999 παραγράφεται την 

01/01/02004. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ  
 

 

 

  8.1 Κανονικό Καθεστώς Επιχειρήσεων  

 

Στο κανονικό καθεστώς επιχειρήσεων ανήκουν οι υποκείµενοι του ΦΠΑ που 

τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του ΚΒΣ. Ο κάθε υποκείµενος στο ΦΠΑ που τηρεί 

βιβλία Β ή Γ κατηγορίας θα πρέπει : 

1. να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία του ΚΒΣ στα οποία θα πρέπει να 

αναγράφονται οι αγορές και τα έσοδα χωριστά ο ΦΠΑ κατά τρόπο που να 

διευκολύνει την ορθή συµπλήρωση των εντύπων του ΦΠΑ. 

2. να υποβάλλει στην αρµόδια ∆ΟΥ τις προβλεπόµενες από το άρθρο 

δηλώσεις του ΦΠΑ (περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση). 

3. να υποβάλλει στη ∆ΟΥ δήλωση για την καταβολή του ΦΠΑ στην 

περίπτωση µεταβίβασης ακινήτων του άρθρου 6 πριν από την σύνταξη του 

συµβολαιογραφικού εγγράφου. 



4. να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο του πριν από την ενέργεια 

οποιαδήποτε φορολογητέας πράξης στην Ελλάδα εφόσον πρόκειται για 

υποκείµενο στο ΦΠΑ που δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένος στο εσωτερικό 

της χώρας. 

5. να τηρεί ιδιαίτερο λογαριασµό «ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» ο 

ΦΠΑ εισροών και εκροών, θα πρέπει να παρακολουθείται κατά 

συντελεστή ΦΠΑ σε ξεχωριστές στήλες ή σε ξεχωριστούς λογ/µούς κατά 

τρόπο που διευκολύνεται η ορθή συµπλήρωση όλων των εντύπων του 

ΦΠΑ. 

6. να τηρεί θεωρηµένο ειδικό βιβλίο που θα καταγράφει τα αγαθά που θα 

αποστέλλει ή µεταφέρει ή τα οποία απεστάλησαν ή µεταφέρθηκαν για 

λογαριασµό του σε άλλο κράτος – µέλος για τις ανάγκες των πράξεων και 

λοιπών εργασιών παροχής υπηρεσιών. 

 

  8.2 Ειδικά Καθεστώτα 

 

 

 

  8.2.1 Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων 

 

 

Επιχειρήσεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας υπάγονται στο ειδικό 

καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων, εφόσον κατά την προηγούµενη διαχειριστική 

περίοδο πραγµατοποίησαν ακαθάριστα έσοδα µέχρι του ποσού που αποτελεί το 

ανώτερο όριο για την ένταξη των επιτηδευµατιών στην πρώτη κατηγορία τήρησης 

βιβλίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του ΚΒΣ ή αρχίζουν για 

πρώτη φορά τις εργασίες τους. Στο καθεστώς αυτό δεν υπάγονται οι αγρότες του 

άρθρου 41, καθώς και οι επιχειρήσεις που που πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα 

κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό  (60 %) από χονδρικές πωλήσεις ή 

εξαγωγές ανεξάρτητα από το ποσοστό. Οι επιχειρήσεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ΚΒΣ τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας , υπάγονται στο καθεστώς αυτό 



ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, που πραγµατοποίησαν την 

προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. 

 

 

 

        Ποιοι δεν µπορούν να ενταχθούν σ’ αυτό το ειδικό καθεστώς  

 

Σ΄αυτό το ειδικό καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων δεν µπορούν να ενταχθούν : 

• οι αγρότες του άρθρου 41 που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών 

• οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν χονδρικές και λιανικές πωλήσεις και 

τα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις αποτελούν πάνω από το 60% του 

συνόλου των εσόδων 

• οι επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους 

• οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγές, ανεξάρτητα από το 

ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από εξαγωγές 

• οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα για τις 

παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών 

• οι ατοµικές επιχειρήσεις που διατηρούν παράλληλα κλάδους παροχής 

υπηρεσιών και πώλησης αγαθών εντάσσονται : 

1. στο κανονικό καθεστώς, εφόσον το άθροισµα των ακαθάριστων 

εσόδων όλων των κλάδων τους υπερβαίνει το ποσό, το οποίο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ που ισχύουν κάθε φορά, 

αποτελεί το ανώτατο όριο απαλλαγής των επιτηδευµατιών από την 

υποχρέωση τήρησης βιβλίων. 

2. στις απαλλασσόµενες επιχειρήσεις, εφόσον το άθροισµα των 

ακαθάριστων εσόδων όλων των κλάδων τους δεν υπερβαίνει το 

ποσό, το οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ που ισχύουν 

κάθε φορά, αποτελεί το ανώτατο όριο απαλλαγής των 

επιτηδευµατιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και για τον 

κλάδο παροχής υπηρεσιών δεν έχουν υποχρέωση και δεν τηρούν 

βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας. 

 

 



 

 

 

Πως προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα των εµπορικών       

επιχειρήσεων προκειµένου να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς 

 

Τα ακαθάριστα έσοδα των εµπορικών επιχειρήσεων για να διαπιστωθεί αν θα 

υπάρχουν αυτές στο απλοποιηµένο καθεστώς των µικρών επιχειρήσεων, 

υπολογίζονται µε την προσθήκη του πραγµατικού µικτού κέρδους στο συνολικό 

κόστος των εµπορεύσιµων αγαθών χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας. 

Το µικτό κέρδος βρίσκεται µε σύγκριση της τιµής κτήσης και πώλησης χωρίς το 

Φ.Π.Α, και δεν µπορεί αυτό να είναι µικρότερο από το µικτό εκείνο κέρδος που 

προκύπτει, αν οι αγορές (χωρίς ΦΠΑ) πολλαπλασιαστούν µε κλάσµα που έχει ως 

αριθµητή το µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί αγορών και παρανοµαστή το 

µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί πωλήσεων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι 

συντελεστές στη φορολογία εισοδήµατος. 

 

Πως προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα των βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων προκειµένου να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς  

 
 
Τα ακαθάριστα έσοδα των βιοτεχνικών επιχειρήσεων βρίσκονται µε την προσθήκη 

στο συνολικό κόστος των πρώτων και βοηθητικών υλών και των δαπανών 

παραγωγής, του µικτού βιοτεχνικού κέρδους, εφόσον είναι µεγαλύτερο από το µικτό 

κέρδος που προκύπτει µε βάση τους µοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους, 

αλλιώς παίρνεται υπόψη ο συντελεστής µικτού κέρδους που προκύπτει µε βάση τους 

µοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους. 

 

Τρόπος υπολογισµού των ακαθάριστων εσόδων, εµπορικών και 

βιοτεχνικών επιχειρήσεων(ατοµικών) για την συµπλήρωση της 

τριµηνιαίας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, όταν οι επιχειρήσεις αυτές 

περιλαµβάνονται στους µοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους. 

 



Τα ακαθάριστα έσοδα µιας φορολογικής περιόδου (τριµήνου) των επιχειρήσεων 

αυτών εξευρίσκονται µε την προσθήκη του πραγµατικού µικτού κέρδους που 

πραγµατοποιεί η επιχείρηση στο κόστος των εµπορευµάτων ή πρώτων και 

βοηθητικών υλών τα οποία αγοράστηκαν µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο. 

Το µικτό κέρδος βρίσκεται µε σύγκριση της τιµής κτήσης και πώλησης, χωρίς το 

Φ.Π.Α και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το µικτό κέρδος που προκύπτει αν οι 

αγορές (χωρίς ΦΠΑ ) του τριµήνου πολλαπλασιαστούν µε κλάσµα που έχεις ως 

αριθµητή το µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί αγορών και παρονοµαστή το 

µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί πωλήσεων,. 

Οι µοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ) επί πωλήσεων 

χρησιµοποιούνται µόνο στις περιπτώσεις που ο πραγµατικός Σ.Μ.Κ είναι µικρότερος 

από το συντελεστή µικτού κέρδους που προκύπτει από την εφαρµογή των 

συντελεστών αυτών, αλλιώς χρησιµοποιείται ο πραγµατικός Σ.Μ.Κ. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση εργάζεται µε πολλούς διαφορετικούς συντελεστές 

Μ.Κ στα αγαθά που διαθέτει, τότε υποχρεούται να χρησιµοποιεί αυτούς τους Σ.Μ.Κ 

χωριστά για κάθε οµάδα προϊόντων, και εφόσον αυτό είναι δυσχερές µπορεί να 

χρησιµοποιεί ένα µέσο όρο σταθµικό των Σ.Μ.Κ των αγαθών αυτών. Αν από τα 

προσωρινά στοιχεία της επιχείρησης δεν προκύπτει ο Σ.Μ.Κ, τότε χρησιµοποιείται 

κατά την διάρκεια των φορολογικών περιόδων(τριµήνων ) ο Σ.Μ.Κ της 

προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου και στο τέλος της χρήσης γίνεται 

διακανονισµός µε την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης. 

 

Προσδιορισµός των ακαθάριστων εσόδων µε βιβλία α΄ κατηγορίας, 

όταν υπάρχουν και χονδρικές πωλήσεις  

 

Σε περίπτωση πραγµατοποίησης και χονδρικών πωλήσεων, τότε το συνολικό 

κόστος αγοράς των εµπορευµάτων ή των πρώτων και βοηθητικών υλών της ίδιας 

φορολογικής περιόδου που µετατρέπεται µε τον τεκµαρτό τρόπο σε ακαθάριστα 

έσοδα, µειώνεται µε το κόστος αγοράς των εµπορευµάτων ή των πρώτων και 

βοηθητικών υλών που διατέθηκαν για χονδρικές πωλήσεις. 

Το κόστος αυτό µειώνεται επίσης και µε το κόστος αγορών, που διατέθηκαν για 

απαλλασσόµενες πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α εισροών, καθώς και µε 

τις εκπτώσεις και επιστροφές που προέρχονται από προµηθευτές ή από καταστροφές, 



απώλειες ή κλοπές αγορασµένων αγαθών τα οποία αποδεικνύονται από ιδιωτικά ή 

δηµόσια έγγραφα, κατά περίπτωση. 

Για την εξεύρεση του κόστους των χονδρικών πωλήσεων και των πράξεων που 

απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α µε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών, οι 

πωλήσεις αυτές ανάγονται σε κόστος µε τη χρήση του Σ.Μ.Κ, που εφαρµόζεται, 

σύµφωνα µε τις παραπάνω για τον τεκµαρτό υπολογισµό των ακαθάριστων εσόδων 

και οι χονδρικές πωλήσεις λαµβάνονται υπόψη ως φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα, 

όπως προκύπτουν από τα φορολογικά στοιχεία, οι δε απαλλασσόµενες πράξεις 

καταχωρούνται σε ειδική στήλη και δεν αποδίδεται Φ.Π.Α. στο δηµόσιο. 

 

Τρόπος προσδιορισµού των ακαθάριστων εσόδων σε επιχειρήσεις µε 

α΄ κατηγορίας βιβλία που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους 

µέσα στην χρήση 

 

Για τις εµπορικές επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους 

µέσα στην χρήση, και τηρούν βιβλίο αγορών, εφόσον και στο επόµενο έτος 

συνεχίζουν να τηρούν βιβλίο αγορών, θεωρούνται ως πωληθέντα, µέσα στην χρήση 

από τα εµπορεύσιµα αγαθά, τόσα δωδέκατα των αγορών που πραγµατοποίησαν µέσα 

στην ίδια χρήση, όσοι είναι και οι µήνες της πραγµατικής λειτουργίας τους. Τµήµα 

του µήνα θεωρείτε ως ακέραιος µήνας. Τα υπόλοιπα δωδέκατα θα προστεθούν στις 

αγορές του πρώτου τριµήνου της επόµενης χρήσης. 

Ανάλογοι υπολογισµοί γίνονται και για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις όπου µέρος 

των αγορασθέντων πρώτων και βοηθητικών υλών, ανάλογα µε τους µήνες 

λειτουργίας τις κάθε επιχείρησης, θεωρείτε ότι έχει επεξεργαστεί και πωληθεί σαν 

έτοιµο προϊόν µέσα στην ίδια χρήση, ενώ το υπόλοιπο µέρος µεταφέρεται στην 

επόµενη χρήση και συνυπολογίζεται µε τις αγορές της χρήσης αυτής. Σε περίπτωση 

που η επιχείρηση από 01/01 του επόµενου έτους µεταταγεί στις απαλλασσόµενες ή 

στο κανονικό καθεστώς, τότε τα υπόλοιπα δωδέκατα των εµπορεύσιµων αγαθών που 

δεν θεωρήθηκαν ως πωληθέντα κατά τον υπολογισµό του Φ.Π.Α. των προηγούµενων 

τριµήνων, προστίθεται στις αγορές του τελευταίου (4ου) τριµήνου της προηγούµενης 

χρήσης, µέσα στην οποία έγινε η έναρξη των εργασιών τους. 

Προκειµένου να κριθεί αν η επιχείρηση κατά της επόµενη διαχειριστική περίοδο 

θα παραµείνει στο ίδιο καθεστώς ή θα µεταταγεί στις απαλλασσόµενες ή στο 



κανονικό καθεστώς, τα ακαθάριστα έσοδα τους που προσδιορίστηκαν ανάλογα µε 

τους µήνες λειτουργίας της ανάγονται σε ετήσια . ∆ηλαδή, στην περίπτωση της 

µετάταξης, θα ληφθούν υπόψη µόνο οι αγορές που πραγµατοποιήθηκαν στην 

κρινόµενη χρήση. 

 

Τρόπος υπολογισµού των ακαθάριστων εσόδων που 

πραγµατοποιούν: οι πρατηριούχοι υγρών καυσίµων και λιπαντικών 

αυτοκινήτων µόνο για την εµπορία βενζίνης, οι πωλητές 

οπωρολαχανικών, νωπών αλιευµάτων και λοιπών αγροτικών 

προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές  λαϊκές αγορές και οι 

εκµεταλλευτές περιπτέρων. 

 

Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών προσδιορίζονται κανονικά όπως 

και τα έσοδα των άλλων επιχειρήσεων του ειδικού καθεστώτος των µικρών 

επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, προστίθεται το µικτό κέρδος στο συνολικό κόστος των 

αγαθών, χωρίς Φ.Π.Α., τα οποία αγοράστηκαν µέσα στην ίδια φορολογική περίοδο 

(τρίµηνο). Το πραγµατικό ποσοστό µικτού κέρδους που βρίσκεται µε σύγκριση της 

τιµής κτήσης και της τιµής πώλησης, συγκρίνεται στη συνέχεια, µε το ποσοστό 

µικτού κέρδους που προκύπτει µε την χρήση των µοναδικών συντελεστών καθαρού 

κέρδους και όποιο από τα δύο αυτά µικτά κέρδη είναι µεγαλύτερο, αυτό 

χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των ακαθάριστων εσόδων. 

Σε περίπτωση, που κάποιος από τους παραπάνω επιτηδευµατίες διατηρεί και 

δεύτερο κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τηρεί για το δεύτερο 

κλάδο βιβλία β΄ ή  γ΄ κατηγορίας, στα οποία παρακολουθεί σε ιδιαίτερες στήλες ή σε 

ιδιαίτερους λογαριασµούς τις αγορές του πρώτου κλάδου. Στην περίπτωση αυτή, η 

περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. είναι ενιαία και περιλαµβάνει τόσο τα έσοδα που 

αντιστοιχούν στο βιβλίο αγορών όσο και τα έσοδα που αντιστοιχούν στα βιβλία β΄ ή 

γ΄ κατηγορίας. Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών το έντυπο της 

περιοδικής δήλωσης για βιβλία πρώτης κατηγορίας (Φ3-051 Φ.Π.Α.) θα 

χρησιµοποιείται ως «σηµείωµα» για την εξεύρεση των τεκµαρτών ακαθάριστων 

εσόδων, τα οποία στη συνέχεια θα ενσωµατώνονται µε τα ακαθάριστα έσοδα της 

παράλληλης δραστηριότητας στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης για β΄ ή γ΄ 



κατηγορίας. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν, τα τεκµαρτά έσοδα κλπ του α΄ κλάδου 

δηλώνονται κάθε τρίµηνο ή µήνα ανάλογα αν τηρούνται βιβλία β΄ή γ΄ κατηγορίας 

αντίστοιχα. 

 

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι µικρές επιχειρήσεις που ανήκουν στο 

ειδικό καθεστώς – Πότε υποβάλλουν τη δήλωση Φ.Π.Α. 

 

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς και είναι υποχρεωµένες από τον 

Κ.Β.Σ. να τηρούν βιβλίο αγορών, είναι υποχρεωµένες να καταχωρήσουν στο βιβλίο 

αγορών τις αγορές κατά συντελεστή Φ.Π.Α., τις δαπάνες που πραγµατοποιούν, όχι 

όµως κατά συντελεστή Φ.Π.Α., και σε µια ή σε περισσότερες ιδιαίτερες στήλες το 

Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τις αγορές και τις δαπάνες. 

Αν δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλίο αγορών, ο Φ.Π.Α. βρίσκεται από τα 

τηρούµενα στοιχεία. 

Να υπολογίζονται τα ακαθάριστα έσοδα του κάθε τριµήνου για τον υπολογισµό 

του Φ.Π.Α. Τα ακαθάριστα έσοδα του κάθε τριµήνου για το Φ.Π.Α., θα 

υπολογίζονται τεκµαρτά µε βάση τις αγορές του αντίστοιχου τριµήνου. Αυτό γίνεται 

γιατί δεν είναι υποχρεωµένες οι επιχειρήσεις που τηρούν α΄ κατηγορίας βιβλία να 

εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης και ούτε καταχωρούν πουθενά τις πωλήσεις 

τους. Μόνο όταν πωλούν χονδρικά είναι υποχρεωµένες να εκδίδουν τιµολόγια 

πώλησης, όπου θα πρέπει να αναγράφουν ξεχωριστά το Φ.Π.Α. από την αξία του 

αγαθού που πωλούν. 

Να συµπληρώνουν και να υποβάλλουν, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου και µέχρι τις 

20 του επόµενου µήνα, την περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. στη ∆.Ο.Υ. σε δύο 

αντίτυπα ( το ένα επιστρέφει θεωρηµένο στην επιχείρηση), άσχετα αν το υπόλοιπο 

είναι χρεωστικό ή πιστωτικό ή µηδενικό. 

Στο τέλος του έτους, µαζί µε την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. που 

υποβάλλεται µέχρις τις 25 Φεβρουαρίου του επόµενου έτους συνυποβάλλονται και 

φωτοτυπίες από τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α.  

Αν η επιχείρηση µα α΄ κατηγορίας βιβλία εγγραφεί στο σύστηµα Φ.Π.Α. για 

πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή αν έχει δηλώσει ότι πρόκειται να 

πραγµατοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τότε και πάλι οι περιοδικές δηλώσεις 

θα υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ. κάθε τρίµηνο και µέχρι τις 20 του επόµενου µήνα, 



άσχετα αν το υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή µηδενικό, αλλά θα 

υποβάλλονται όµως δηλώσεις intrastat κάθε µήνα και µέχρι τις 20 του επόµενου 

µήνα, εφόσον υπάρχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Μέχρι τις 30 -01 του επόµενου 

έτους µπορεί η επιχείρηση να δηλώσει ότι σταµάτησε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.  

 

 

 

  8.2.2 Απαλλασσόµενες επιχειρήσεις 

 

Οι πολύ µικρές ατοµικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση όσον 

αφορά το Φ.Π.Α. Tέτοιες επιχειρήσεις είναι : 

1. όσες ατοµικές επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία διότι 

κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο πραγµατοποίησαν 

ακαθάριστα έσοδα µέχρι το ποσό των 9000,00 ευρώ 

2. όσες ατοµικές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες και δεν έχουν υποχρέωση 

από τον Κ.Β.Σ. να τηρούν και δεν τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης 

κατηγορίας. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν υποβάλλουν δήλωση και ούτε 

πληρώνουν Φ.Π.Α. στη ∆.Ο.Υ. 

3. οι ατοµικές επιχειρήσεις που διατηρούν παράλληλα κλάδους παράδοσης 

αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. εφόσον το 

άθροισµα των ακαθάριστων εσόδων όλων των κλάδων τους δεν ξεπερνά το 

9.000,00 ευρώ και για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών δεν έχουν 

υποχρέωση να τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας και πάνω. Αν τα ακαθάριστα 

έσοδα όλων των κλάδων υπερβαίνουν τα 9.000,00 ευρώ, τότε η επιχείρηση 

εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και όχι στο ειδικό καθεστώς 

των µικρών επιχειρήσεων. 

 

Ποιες επιχειρήσεις δεν ανήκουν στις απαλλασσόµενες 

1. οι επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους 

2. οι αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. 

3. οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν εξαγωγές ανεξάρτητα από το ύψος 

των ακαθάριστων εσόδων τους. 



4. οι επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης 

διαχειριστικής περιόδου προέρχονται τουλάχιστον κατά 60% από 

χονδρικές πωλήσεις  

5. η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο 

εσωτερικό της χώρας από πρόσωπα υποκείµενα στο Φ.Π.Α. τα οποία δεν 

έχουν την έδρα τους ή το κεντρικό τους κατάστηµα στο εσωτερικό της 

χώρας. 

6. η παράδοση καινούργιου µεταφορικού µέσου σε άλλο κράτος µέλος της 

κοινότητας. 

 

 

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από 

το Φ.Π.Α. 

� να πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς Φ.Π.Α. και στις περιπτώσεις που 

υποχρεώνονται να εκδώσουν τιµολόγιο, πρέπει να γράφουν πάνω 

στο τιµολόγιο την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ». Αν όµως µία επιχείρηση απαλλασσόµενη εκδώσει 

τιµολόγιο και χρεώσει σ’ αυτό χωριστά το Φ.Π.Α., τότε 

υποχρεώνεται να υποβάλλει δήλωση και να καταβάλλει το Φ.Π.Α. 

στο δηµόσιο, αλλιώς έχει υποχρέωση να καταβάλλει και τις νόµιµες 

προσαυξήσεις. 

� Όταν αγοράζουν, πληρώνουν στους προµηθευτές τους µαζί µε την 

αξία των αγαθών και ένα ποσό Φ.Π.Α. ο οποίος αναγράφεται στα 

τιµολόγια των προµηθευτών τους. Ο Φ.Π.Α. αυτός ενσωµατώνεται 

στο κόστος των αγαθών των επιχειρήσεων αυτών. 

� ∆εν υποβάλλουν δηλώσεις ούτε περιοδικές, ούτε εκκαθαριστικές. 

� ∆εν τηρούν λογιστικά βιβλία. 

� Στις περιπτώσεις που έχουν υποχρέωση από τον Κ.Β.Σ. να εκδίδουν 

τιµολόγια, θα εκδίδουν ειδικά τιµολόγια πωλήσεων ή παροχής 

υπηρεσιών χωρίς να προσθέτουν σ΄ αυτά ποσό Φ.Π.Α. αλλά µόνο 

την ένδειξη ¨ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»    

� Την µόνη υποχρέωση που έχουν είναι να συγκεντρώνουν τα 

τιµολόγια των προµηθευτών τους σ΄ ένα ειδικο φάκελο. 



� Οι απαλλασσόµενες επιχειρήσεις, έχουν δικαίωµα, αν το επιθυµούν, 

να ενταχθούν στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς των µικρών 

επιχειρήσεων, µε συµπλήρωση του εντύπου µεταβολών µέχρι 30-1 

του έτους που επιθυµούν να ενταχθούν. Στη περίπτωση αυτή, δεν 

µπορούν να επανέλθουν στο καθεστώς της απαλλαγής για 5 

τουλάχιστον έτη έστω και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αυτού 

του καθεστώτος. 

 

     8.2.3 Ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιµων απορριµµάτων  

 

 

 

Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 

 

 

1. Απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις και οι ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, όπως µέταλλα (σιδηρούχα ή 

µη ) , γυαλί, χαρτί ή χαρτόνι, που πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις, οι 

οποίες αγοράζουν ή συλλέγουν τα υλικά αυτά, µε σκοπό την µεταπώληση 

τους. Για τις πράξεις αυτές δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου 

εισροών. 

2. επίσης απαλλάσσονται από παραδόσεις των ανωτέρων υλικών, όταν αυτά 

αποτελούν κατάλοιπα της παραγωγής ή της εµπορίας κάθε είδους 

επιχείρησης, ανεξαρτήτου ύψους ακαθάριστων εσόδων. Για τις παραδόσεις 

αυτές παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30. 

Η εφαρµογή του ειδικού καθεστώτος για τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα είναι 

υποχρεωτική. Οι επιχειρήσεις που δεν επιθυµούν την εφαρµογή του καθεστώτος 

αυτού µπορούν, ύστερα από έγκριση του αρµόδιου προϊστάµενου ∆.Ο.Υ. να 

επιβαρύνουν τις πράξεις τους µε φόρο. Η έγκριση αυτή χορηγείται εφόσον, από την 

οργάνωση, τον τρόπο άσκηση της δραστηριότητας και την εν γένει λειτουργία της 

επιχείρησης, εξασφαλίζεται η ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται 

στο νόµο αυτό.   



Οι επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών τα ανακυκλώσιµα υλικά, υποχρεούνται 

να αναγράφουν στα τιµολόγια που θα εκδίδουν για τις πράξεις αυτές την ένδειξη 

«χωρίς Φ.Π.Α. άρθρο 39 α» ή την ένδειξη « µε Φ.Π.Α. αριθ. Εγκρ…..»  όταν υπάρχει 

απαλλαγή από το καθεστώς αυτό. 

 

 

 

 

 

     8.2.4 Ειδικό καθεστώς για µη εγκατεστηµένους στην Ε.Ε. που 

παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

 

 

Ποιοι υπάγονται στο καθεστώς αυτό κλπ. 

 

Όσοι δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ε.Ε. και είναι υποκείµενοι στο Φ.Π.Α., 

εφόσον παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς ιδιώτες που διαµένουν µέσα στην 

Ε.Ε. υπάγονται στο καθεστώς αυτό. ∆ηλαδή, τα πρόσωπα αυτά που παρέχουν 

υπηρεσίες και είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες, µπορούν να εγγράφονται στην 

αρµόδια φορολογική αρχή µόνο σ’ ένα από τα κράτη – µέλη που θα ονοµάζεται 

«κράτος –µέλος αναγνώρισης» και να εκπληρώνουν εκεί όλες τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις που θα αφορούν τις παροχές ηλεκτρικών υπηρεσιών οι οποίες θα 

πραγµατοποιούνται σ’ όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. 

Το κράτος – µέλος της αναγνώρισης, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, 

χορηγεί σ’ αυτόν έναν ειδικό αριθµό αναγνώρισης, ο οποίος θα φέρει το πρόθεµα EU 

και θα αποτελείται από εννιά ψηφία. 

Ο παραπάνω αριθµός µπορεί να παύσει να ισχύει µόνο από το κράτος – µέλος της 

αναγνώρισης, δηλαδή από το κράτος – µέλος που δεν τον έχει δώσει. 

Υποβάλλονται ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικά στην αρµόδια αρχή, µέχρι τις 

20 του επόµενου µήνα από τη λήξη του αντίστοιχου τριµήνου, είτε έχει παρασχεθεί 

ηλεκτρονική υπηρεσία είτε όχι, και ταυτόχρονα καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό 

λογαριασµό ο οφειλόµενος Φ.Π.Α. δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. 

εισροών και εποµένως δεν µπορούν να συµπεριλάβουν στην ειδική δήλωση του 



Φ.Π.Α. τις εισροές που αφορούν τα αγαθά που αγόρασαν ή τις υπηρεσίες που τους 

παρείχαν οι υποκείµενοι στο Φ.Π.Α. οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και 

τις οποίες υπηρεσίες, χρησιµοποίησαν αποκλειστικά και µόνο για τις φορολογητέες 

δραστηριότητες του ειδικού αυτού καθεστώτος. Μπορούν να τύχουν και επιστροφής 

Φ.Π.Α. υποβάλλονται και εκκαθαριστικές δηλώσεις και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες 

για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε τρίτες χώρες θα επικοινωνούν µε το κράτος της 

αναγνώρισης αποκλειστικά και µόνο µε ηλεκτρονικά µέσα. 

 

        8.2.5 Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής Φ.Π.Α. 

 

Ποιές επιχειρήσεις ανήκουν στο καθεστώς της κατ’ αποκοπήν 

καταβολής του Φ.Π.Α. 

 Οι µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω του τρόπου άσκησης της δραστηριότητας 

τους, αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από το κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α., υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 

της κατ’ αποκοπή καταβολής του Φ.Π.Α.  

Οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτές έχουν την δυνατότητα, µετά από απόφαση του 

υπουργού Οικονοµικών και µε ορισµένες προϋποθέσεις, να υιοθετήσουν το ειδικό 

αυτό καθεστώς. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά του ειδικού αυτού καθεστώτος 

 

� προσδιορίζεται ένα ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό Φ.Π.Α. για καταβολή από 

τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο καθεστώς αυτό. 

� Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν θα έχουν 

υποχρέωση υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων για την 

καταβολή του Φ.Π.Α., ούτε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που έχει 

επιβαρύνει τις εισροές τους. Η µόνη υποχρέωση τους είναι η καταβολή του 

ετήσιου κατ’ αποκοπή ποσού Φ.Π.Α.  

� Η ένταξη στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν είναι υποχρεωτική για τις 

επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να συνεχίζουν µε δήλωση 

τους να υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. εφόσον το επιθυµούν. 



� Στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν µπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που 

ασκούν την οικονοµική τους δραστηριότητα µε τη µορφή εταιρείας, 

οποιαδήποτε τύπου, διότι κατά κανόνα διαθέτουν την απαραίτητη 

οργάνωση για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από 

το Ν. 2859/00 

Τέτοιες επιχειρήσεις που ανήκουν σήµερα στο ειδικό αυτό καθεστώς της κατ’ 

αποκοπή καταβολής του Φ.Π.Α. είναι οι παρακάτω: 

1. ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ 

2. επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται µέχρι 7 ενοικιαζόµενα δωµάτια 

3. εκµεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας µήκους µέχρι 12 µέτρων. 

 

 

        8.2.6 Ειδικό καθεστώς αγροτών 

 

 

Ποιοί αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς και τι ποσά Φ.Π.Α. 

δικαιούνται να εισπράξουν από το ∆ηµόσιο 

 

 

� οι αγρότες για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και 

για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, υπάγονται στο ειδικό αυτό 

καθεστώς και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του φόρου που 

επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες 

πραγµατοποίησαν για την άσκηση της εκµετάλλευσής τους. 

� Η επιστροφή του φόρου ενεργείτε από το ∆ηµόσιο µε καταβολή στον 

αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει µε τον πολλαπλασιασµό των 

ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από πώληση αγροτικών προϊόντων 

ή της παροχής αγροτικών υπηρεσιών σε άλλους υποκείµενους στο Φ.Π.Α., 

µε τους κατ’ αποκοπήν συντελεστές που έχουν ορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών. 



� Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. που αγοράζει προϊόντα ή δέχεται υπηρεσίες 

από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, δεν αναγράφει στο τιµολόγιο 

αγοράς Φ.Π.Α., αλλά αναγράφει πάνω στην ένδειξη «χωρίς Φ.Π.Α.» 

� Όταν όµως τα αγροτικά προϊόντα πωλούντε µε προµήθεια και για 

λογαριασµό των αγροτών από τρίτα πρόσωπα που υπάγονται στο Φ.Π.Α. , 

η αξία πώλησης των αγροτικών προϊόντων είναι επιβαρυµένη µε Φ.Π.Α. 

και µε προµήθεια. Γι’ αυτό στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισµό του 

επιστρεπτέου Φ.Π.Α. λαµβάνεται υπόψη η παραπάνω αξία χωρίς Φ.Π.Α. 

και προµήθεια. 

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές 

υπηρεσιών σε άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς ή σε µη 

υποκείµενους στο Φ.Π.Α. ή σε λαϊκές αγορές.   

 

Ποιοι αγρότες δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών 

  

• Οι αγρότες που ασκούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις τους και παρέχουν 

τις αγροτικές υπηρεσίες τους µε την µορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου 

ή αγροτικών συνεταιρισµών  

• Οι αγρότες που πωλούν αγροτικά προϊόντα µετά από επεξεργασία, που 

µπορεί να προσδώσει σ’ αυτά χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 

προϊόντων 

• Όσοι αγρότες ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα, για 

την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία β’ ή γ’ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ. 

• Αν για ορισµένα προϊόντα που επεξεργάζεται ο αγρότης δεν ανήκει στο 

ειδικό καθεστώς των αγροτών αλλά τηρεί όµως γι’ αυτά βιβλία α’ 

κατηγορίας ή είναι απαλλασσόµενες, τότε για τα υπόλοιπα αγροτικά 

προϊόντα µπορεί να ανήκει στο ειδικό καθεστώς των αγροτων. 

• Η συµπλοιοκτησία και µόνο αυτή των αλιευτικών σκαφών ανήκει στο 

ειδικό καθεστώς των αγροτών. 

• Οι αλιείς ακόµα και αν συµµετέχουν σε άλλες εταιρίες, για το επάγγελµα 

του αλιέα θα υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών και δικαιούνται 



να εισπράξουν το κατ’ αποκοπήν Φ.Π.Α. το ίδιο ισχύει και για τους άλλους 

αγρότες που συµµετέχουν σε άλλες εταιρίες. 

 

Αγρότες που διαθέτουν δικό τους κατάστηµα ή που τα εξάγουν 

µόνοι τους 

 

Οι αγρότες που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από το δικό τους 

κατάστηµα και αυτοί που τα εξάγουν οι ίδιοι στο εξωτερικό ή σε άλλα κράτη – 

µέλη της Ε.Ε. θεωρείτε ότι ασκούν δύο οικονοµικές δραστηριότητες. 

Για την παράδοση των προϊόντων τους από την αγροτική τους 

εκµετάλλευση στην εµπορική τους επιχείρηση, εκδίδουν µε την ιδιότητα του 

εµπόρου, αθεώρητο τιµολόγιο αγοράς , στο οποίο περιλαµβάνεται το είδος, η 

ποσότητα , η ποιότητα, και η κανονική αξία των παραδοµένων αγαθών. 

Ως κανονική αξία αναγράφεται στο τιµολόγιο το ποσό που θα έπρεπε κάτω από 

κανονικές συνθήκες να καταβάλλει οποιοσδήποτε αγοραστής για να πετύχει την 

απόκτηση του προϊόντος αυτού από έναν άλλον. 

Το ειδικό αυτό τιµολόγιο αγοράς δεν επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. Η εµπορική 

επιχείρηση θα ανήκει στο κανονικό καθεστώς ή ειδικό καθεστώς των µικρών 

επιχειρήσεων ή στους απαλλασσόµενους ενώ η αγροτική εκµετάλλευση θα ανήκει 

στο ειδικό καθεστώς των αγροτών. 

 

Ποιοι θεωρούνται αγρότες, τι είναι αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

και τι είναι αγροτικές υπηρεσίες  

 

Ως αγρότες  θεωρούνται, εκτός από αυτούς που ασκούν προσωπικά ή µε τα µέλη 

της οικογένειας τους ή µε µισθωτούς και εργάτες τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις , και 

οι υπάλληλοι που καλλιεργούν µε εργάτες τα κτήµατα τους και κατά συνέπεια 

δικαιούνται και αυτοί να ζητήσουν την επιστροφή του κατ’ αποκοπήν Φ.Π.Α.  

 

  Ως αγροτικές εκµεταλλεύσεις θεωρούνται οι παρακάτω : 

 



1. η γεωργία γενικά και ιδίως η καλλιέργεια δηµητριακών, κηπευτικών, 

καπνού, βαµβακιού, οπωροφόρων και καρποφόρων δέντρων, αρωµατικών 

και διακοσµητικών φυτών, η αµπελουργία, η ανθοκοµία, η παραγωγή 

µανιταριών, µπαχαρικών, σπόρων και φυτών. 

2. η εκτροφή ζώων γενικά, στην οποία περιλαµβάνεται ιδίως η κτηνοτροφία, 

η πτηνοτροφία, η µελισσοκοµία, η σηροτροφία και η σαλιγκαροτροφία. 

3. η δασοκοµία γενικά 

4. η αλιεία σε γλυκά νερά, η ιχθυοτροφεία , η καλλιέργεια µυδιών, στρειδιών, 

η βατραχοτροφία, και η εκτροφή µαλακίων και µαλακοστράκων. 

5. οι µεταποιητικές δραστηριότητες του αγρότη, που πραγµατοποιούνται µε 

συνήθη µέσα, στα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, σε προϊόντα τα οποία 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγροτική του παραγωγή. 

 

 

 

         Ως αγροτικές υπηρεσίες θεωρούνται οι παρακάτω : 

 

1. οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισµού, αλωνίσµατος, 

δεµατοποίησης, περισυλλογής και συγκοµιδής. 

2. οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, η 

ξήρανση, ο καθαρισµός, η άλεση, η έκθλιψη, η απολύµανση, η συσκευασία 

και η αποθήκευση. 

3. η φύλαξη, η πάχυνση, και η εκτροφή ζώων 

4. η µίσθωση µηχανικών µέσων και εξοπλισµού γενικά, που χρησιµοποιούνται 

στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 

5. η καταπολέµηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασµός φυτών 

και εδάφους. 

6. η χρησιµοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών µέσων και εξοπλισµού 

7. η υλοτοµία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκοµικές υπηρεσίες 

8. η τεχνική βοήθεια. 

 

 

 



 

        8.2.7 Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών 

 

 

1. Οι επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών, µε τις οποίες εξοµοιώνονται και οι 

οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που ενεργούν στο όνοµα τους έναντι των 

ταξιδιωτών, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς υπολογισµού του φόρου που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον και κατά το µέρος που για 

την πραγµατοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης χρησιµοποιούν προς άµεση 

εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που 

παρέχονται από άλλους υποκείµενους στο φόρο. 

2. Ο πράξεις που γίνονται για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού ή της 

περιήγησης, θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου προς τον 

ταξιδιώτη. 

    Η παροχή αυτή φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της οικονοµικής 

δραστηριότητας του πρακτορείου ή η µόνιµη εγκατάστασή του, από την οποία 

αυτό ενεργεί για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού, βρίσκονται στην Ελλάδα και 

µόνο κατά το µέρος που αναλογεί σε υπηρεσίες που το πρακτορείο αναθέτει σε 

άλλους υποκείµενους στο φόρο και οι οποίες πραγµατοποιούνται από τους 

τελευταίους στο εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας. 

   Αντίθετα δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το µέρος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών από το πρακτορείο ταξιδιών που αναλογεί στις πράξεις 

τις οποίες αυτό αναθέτει σε άλλους υποκείµενους στο φόρο και οι οποίες 

πραγµατοποιούνται από τους τελευταίους εκτός της Κοινότητας. 

3. Ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η µεικτή αµοιβή του πρακτορείου που 

    προκύπτει µετά την αφαίρεση από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον 

    πελάτη χωρίς να συνυπολογίζεται ο φόρος του κόστους µε τον οποίο 

    επιβαρύνεται το πρακτορείο από την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, 

    (µαζί µε το φόρο) που γίνονται σε αυτό από άλλους υποκείµενους στο φόρο για 

    άµεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. 

     Στα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις πράξεις για τις οποίες η 

     φορολογητέα αξία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, 

     ο φόρος δύναται να ενσωµατώνεται στην τιµή. 



4. Τα ποσά του φόρου µε τα οποία επιβαρύνεται το πρακτορείο από άλλους 

     υποκείµενους στο φόρο για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των 

     παραγράφων 2 και 3 δεν εκπίπτονται ούτε επιστρέφονται. 

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στις αµοιβές των 

     πρακτορείων ταξιδιών, οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες που αυτά παρέχουν 

     αποκλειστικά, ως µεσολαβητές µε προµήθεια, καθώς επίσης και από υπηρεσίες 

     µεταφοράς, οι οποίες παρέχονται µε µεταφορικά µέσα που εκµεταλλεύεται το ίδιο 

     το πρακτορείο. 

     7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να επιβάλλεται στα 

     πρακτορεία η υποχρέωση να τηρούν ειδικά βιβλία, λογαριασµούς ή στοιχεία για 

την παρακολούθηση των πράξεων που ενεργούν. 

 

 

 

Στοιχεία που εκδίδονται από τα τουριστικά γραφεία, όταν 

απασχολούν αλλοδαπούς ή ταξί 

 

 

• όταν τα τουριστικά γραφεία απασχολούν πρόσκαιρα και περιστασιακά 

αλλοδαπούς υπαλλήλους στην Ελλάδα και εφόσον αυτοί δεν εκδίδουν 

φορολογικά στοιχεία για τις αµοιβές που δικαιούνται, τότε επιτρέπεται τα 

τουριστικά γραφεία να εκδίδουν αυτά απόδειξη δαπάνης. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει τα αλλοδαπά πρόσωπα να µην έχουν την ιδιότητα του 

επιχειρηµατία από άλλη αιτία στην χώρα µας, η απασχόληση τους να είναι 

περιστασιακή και τα ποσά των συνολικών ετήσιων αµοιβών τους να µην 

υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. 

     Για το ακαθάριστο ποσό των αµοιβών που καταβάλλονται στους 

αλλοδαπούς υπαλλήλους δεν οφείλεται Φ.Π.Α. διότι είναι δαπάνη   

εξαιρούµενη του Φ.Π.Α. αλλά µόνο χαρτόσηµο 3 % και ΟΓΑ 20% επί του 

χαρτοσήµου που αποδίδεται στη ∆.Ο.Υ. µέσα σε 2 µέρες από τη λήξη του 

αντίστοιχου διµήνου. 

•  Όταν τα ταξιδιωτικά γραφεία µισθώνουν ευκαιριακά ΤΑΧΙ, τότε για την 

αµοιβή που καταβάλλεται στους εκµεταλλευτές των ΤΑΧΙ, εκδίδεται 



απόδειξη από τα τουριστικά γραφεία που καταβάλουν την αµοιβή αυτή. 

Επειδή, όµως, οι εκµεταλλευτές ΤΑΧΙ, είναι πρόσωπα υποκείµενα στο 

Φ.Π.Α. για το λόγο αυτό, στο ποσό της δαπάνης που εκδίδεται µε την 

απόδειξη δεν οφείλεται χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου, 

αλλά ούτε και Φ.Π.Α. λόγω του τεκµαρτού προσδιορισµού του Φ.Π.Α. από 

τους εκµεταλλευτές ΤΑΧΙ. 

 

∆ιαχωρισµός της µικτής αµοιβής, όταν στο ίδιο ταξίδι- πακέτο 

περιλαµβάνονται πράξεις που πραγµατοποιούνται εντός και εκτός 

της κοινότητας. 

 

Στις περιπτώσεις που στο ίδιο ταξίδι περιλαµβάνονται χώρες της κοινότητας 

καθώς και τρίτες χώρες, θα πρέπει τα πρακτορεία ταξιδιών και οι εξοµοιούµενες µ’ 

αυτά επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, να προβαίνουν σε επιµερισµό της 

µικτής αµοιβής σε µικτή αµοιβή της κοινότητας που υπόκειται σε Φ.Π.Α. και σε 

µικτή αµοιβή τρίτων χωρών που απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. µε βάση τα ποσοστά που 

προκύπτουν από τον προϋπολογισµό του κόστους το οποίο επιβαρύνει το κάθε µικτό 

πακέτο ξεχωριστά. Τα ποσοστά αυτά θα χρησιµοποιούνται για την σύνταξη των 

περιοδικών δηλώσεων καθώς και για την απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει σε κάθε 

φορολογική περίοδο και θα οριστικοποιούνται στο τέλος της χρήσης µε βάση τα 

συνολικά πραγµατικά στοιχεία των µικτών πακέτων, ενώ τυχών διαφορές του Φ.Π.Α. 

που θα προκύπτουν θα διακανονίζονται µε την εκκαθαριστική δήλωση. 

 

Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, τα πρακτορεία ταξιδιών 

υποχρεούνται : 

� Να τηρούν ξεχωριστό φάκελο για κάθε µικτό πακέτο που προσφέρουν, 

στον οποίο θα διαφυλάσσουν : 

� Κάθε παραστατικό που έχει σχέση µε το συγκεκριµένο µικτό 

πακέτο 

� Τις συναφθείσες συµφωνίες µε άλλους υποκείµενους στο Φ.Π.Α. 

που αναφέρονται στις τιµές , στις εκπτώσεις κλπ. 



� Σηµείωµα σχετικά µε τον υπολογισµό βάσει του οποίου προέκυψαν 

τα ποσοστά που εφαρµόστηκαν για τον διαχωρισµό της µικτής 

αµοιβής. 

� Το αναλυτικό πρόγραµµα του ταξιδιού καθώς και κάθε άλλο  

      αποδεικτικό στοιχείο που αφορά το συγκεκριµένο πακέτο. 

� Να παρακολουθούν σε ιδιαίτερους λογαριασµούς, το έσοδο και το κόστος 

για κάθε πακέτο ξεχωριστά. 

� Να παρακολουθούν σε χωριστό λογαριασµό Φ.Π.Α., το Φ.Π.Α. των µικτών 

πακέτων . Οι εγγραφές στο λογαριασµό αυτό θα γίνονται µε βάση τα 

πραγµατικά στοιχεία. 

� Να χρησιµοποιούν µέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία στα ποσοστά που 

εφαρµόζουν για τον διαχωρισµό της µικτής αµοιβής. Το δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, εφόσον το τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 5 ή µικρότερο από το 5 

αντίστοιχα. 

 

 

 

∆ιευκρινίσεις που αφορούν το διαχωρισµό της µικτής αµοιβής σε 

υποκείµενη στο Φ.Π.Α. και σε απαλλασσόµενη από το Φ.Π.Α. 

 

 

� Τα ποσοστά που προκύπτουν και αφορούν το διαχωρισµό της µικτής 

αµοιβής ενός πακέτου, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τον διαχωρισµό µικτής άλλου πακέτου. 

� Σε περίπτωση που, µετά την ολοκλήρωση του πακέτου, µε τν συγκέντρωση 

των πραγµατικών στοιχείων εσόδου και κόστους, προκύψει έσοδο ή 

κόστος µεγαλύτερο ή µικρότερο, από αυτό που είχε ληφθεί υπόψη για τον 

υπολογισµό των ποσοστών, ανεξάρτητα αν η διαφορά αυτή διαφοροποιεί ή 

όχι τα ποσοστά βάσει των οποίων έγινε ο διαχωρισµός, το πρακτορείο 

ταξιδιών δεν θα προβεί σε καµία περίπτωση σε επανυπολογισµό των 

ποσοστών του συγκεκριµένου πακέτου κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

δεδοµένου ότι, µε τα πραγµατικά ποσοστά που θα προκύψουν στο τέλος 



της χρήσης, ο διακανονισµός του Φ.Π.Α. θα γίνει στη εκκαθαριστική 

δήλωση. 

� Στην περίπτωση που το πρακτορείο, για την πραγµατοποίηση του πακέτου 

που προσφέρει, δέχεται υπηρεσία µικτή, δηλαδή  υπηρεσία που ου παρέχει 

ένα πρόσωπο, η οποία όµως πραγµατοποιείται εντός και εκτός της 

κοινότητας, εφόσον για αυτή εκδίδεται ένα συνολικό στοιχείο δαπάνης, 

κριτήριο για την υπαγωγή τους στο κόστος από χώρες κοινότητες ή από 

τρίτες χώρες, αποτελεί η έδρα του παρέχοντας την υπηρεσία αυτή. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 

Το πρακτορείο «Α» που είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, εισπράττει από πελάτη 

του 2000 ευρώ για ένα ταξίδι πακέτο µε πούλµαν στην Θεσσαλονίκη – Ρώµη και 

επιστροφή. Το πρακτορείο καταβάλλει : 

Στον µεταφορέα (έξοδα µεταφοράς)                             400 

Στο ξενοδοχείο(παραµονή στην Ελλάδα)                     200 

 

Σε άλλα Ελληνικά πρακτορεία (για παροχή 

Υπηρεσιών µε το Φ.Π.Α.                                                100 

Στην ασφαλιστική εταιρία (µε το Φ.Ε.Κ)                         50 

Υπηρεσίες διάφορες ( µε Α.Υ.Π. και µε το Φ.Π.Α.         50 

Αξία υπηρεσιών στο εξωτερικό                                      900 

                                                                                          = 

Συνολική δαπάνη µε το Φ.Π.Α.                                    1700 

 

 

Οπότε έχουµε : 

 

 

Είσπραξη από πελάτη                                                  2000 



- έξοδα πληρωµένα                                                   - 1700 

                                                                                         = 

Μικτή αµοιβή (µε Φ.Π.Α.)                                           300 

 

 Αν ο Φ.Π.Α. είναι 19% τότε έχουµε την εξής ανάλυση της αµοιβής : 

 

Καθαρή αµοιβή (300*100/119)                                 252,10 

(Φ.Π.Α. 252,10* 19%)                                                47,90 

                                                                                           = 

Σύνολο µικτής αµοιβής                                                 300 

 

∆ηλαδή ο Φ.Π.Α. που βαρύνει την αµοιβή του είναι 47, 90 ευρώ και η 

φορολογητέα αξία 252,10 ευρώ 

 

 

 

        8.2.8 Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών  

 

Πως υπολογίζεται οη φορολογητέα αξία και ο Φ.Π.Α. στα 

βιοµηχανοποιηµένα καπνά και πως αποδίδεται 

 

Στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στην τιµή της λιανικής 

πώλησης χωρίς Φ.Π.Α.  

Για ευκολία στην εκκαθάριση και βεβαίωση του Φ.Π.Α., αντί της αφαίρεσης του 

Φ.Π.Α. από κάθε τιµή και της επιβολής του συντελεστή 19% στο υπόλοιπο ποσό, 

εφαρµόζεται ένας ενιαίος αναλογικός συντελεστής στην τιµή λιανικής πώλησης όλων 

των βιοµηχανοποιηµένων καπνών, χωρίς να γίνεται αφαίρεση του Φ.Π.Α. ο οποίος 

διαµορφώνεται σε 15,97% 

Ως βιοµηχανοποιηµένα καπνά θεωρούνται τα τσιγάρα, τα πούρα και τα 

σιγαρίλλος, ο καπνός καπνίσµατος ,ο καπνός αναρρόφησης και ο καπνός µασήµατος. 

Στα τιµολόγια που εκδίδονται για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, ο Φ.Π.Α. 

ενσωµατώνεται στην τιµή και αναγράφεται σ’ αυτή η ένδειξη « Φ.Π.Α. µη 

εκπιπτόµενος». 



Ο καπνοβιοµήχανος, ο εισαγωγές, και αυτός που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών έχουν υποχρέωση, εκτός από τον ειδικό 

φόρο κατανάλωσης των βιοµηχανοποιηµένων καπνών να αποδώσουν µαζί  και το 

Φ.Π.Α. Για την απόδοση του Φ.Π.Α. υποβάλλονται περιοδικές δηλώσεις κάθε µήνα 

και µέχρι τις 20 του επόµενου µήνα και µε παράταση ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο 

του Α.Φ.Μ. Σ Στις εκροές περιλαµβάνονται οι πραγµατικές πωλήσεις αφού πρώτα 

αποφορολογηθούν µε εσωτερική υφαίρεση. Στις εισροές αναγράφονται οι εισροές 

των οποίων ο Φ.Π.Α. συµψηφίστηκε στο Τελωνείο στη συγκεκριµένη φορολογική 

περίοδο όσο και οι λοιπές εισροές. Στα προστιθέµενα ποσά στο φόρο εισροών 

αναγράφεται και ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στο Τελωνείο. Επίσης, υποβάλλονται 

εκκαθαριστικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. ανακεφαλαιωτικοί πίνακες listing και intrastat, 

δήλωση έναρξης εργασιών, µεταβολής, οριστικής παύσης εργασιών κλπ.  

Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης βιοµηχανοποιηµένων  καπνών παρέχεται στις 

ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις το δικαίωµα να συµψηφίσουν το αντίστοιχο Φ.Π.Α. Ο 

Φ.Π.Α. επιστρέφεται µόνο εφόσον είναι αδύνατος ο συµψηφισµός του. 

 

Οι πρατηριούχοι και οι λιανοπωλητές δεν αποδίδουν Φ.Π.Α. για τα 

βιοµηχανοποιηµένα καπνά. 

 

Τα ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποιούν οι πρατηριούχοι και οι λιανοπωλητές 

από την πώληση βιοµηχανοποιηµένων καπνών θεωρούνται γι’ αυτούς ότι 

προέρχονται από απαλλασσόµενη από το Φ.Π.Α. δραστηριότητα. 

Έτσι, υποχρεώνονται να καταχωρούν τις αγορές των βιοµηχανοποιηµένων καπνών 

σε ιδιαίτερη στήλη των βιβλίων τους ή σε ιδιαίτερες καταστάσεις, εφόσον δεν τηρούν 

βιβλία. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και από 

το δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. οι πρατηριούχοι και οι λιανοπωλητές αλλά µόνο 

για τα καπνά. 

                                                    ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 

Σε αξία ευρώ 100 ο Φ.Π.Α. είναι 19 ευρώ 

Σε αξία ευρώ 119 ο Φ.Π.Α. είναι   χ ; 

χ ; = 19*100/119 = 15,97 % 

έτσι ο Φ.Π.Α. για ένα πακέτο τσιγάρα τιµής λιανικής πώλησης 4,10 ευρώ θα είναι 

4,10*15,97% = 0,65 



 

                8.2.9 Ειδικό καθεστώς µεταπωλητών που υπόκεινται στο Φ.Π.Α. 

για µεταχειρισµένα αγαθά και αντικείµενα καλλιτεχνικής κλπ. Αξίας. 

 

Το παραπάνω ειδικό καθεστώς δεν είναι υποχρεωτικό, και για την εφαρµογή του 

απαιτείται να υποβληθεί πρώτα η δήλωση έναρξης εργασιών ή µεταβολών – 

µετάταξης, που υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. από 01/01 – 30/01 και ισχύει για 2 χρόνια. 

Το καθεστώς αυτό του Φ.Π.Α. εφαρµόζεται στις περιπτώσεις µεταπώλησης 

µεταχειρισµένων αγαθών. Επίσης, το ίδιο ειδικό καθεστώς των µεταπωλητών 

εφαρµόζεται και για τα αντικείµενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής 

αξίας που µεταπωλούνται από τους υποκείµενους στο Φ.Π.Α. µεταπωλητές. Το 

καθεστώς αυτό προβλέπει την επιβολή Φ.Π.Α. πάνω στο µικτό κέρδος που 

πραγµατοποιεί ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής, εφόσον πληρούνται οι 

παρακάτω προϋποθέσεις : 

Τα µεταπωλούµενα από αυτόν αγαθά να του έχουν παραδοθεί στο εσωτερικό 

της χώρας από άλλο κράτος -  µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα παρακάτω 

πρόσωπα : 

1. Από ιδιώτες, δηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. µη υποκείµενα στο Φ.Π.Α. ή  

2. από πρόσωπα υποκείµενα στο Φ.Π.Α. τα οποία όµως στερήθηκαν του 

δικαιώµατος έκπτωσης ή επιστροφής του Φ.Π.Α. κατά την απόκτηση των 

συγκεκριµένων αγαθών και η εν συνεχεία παράδοση τους στον µεταπωλητή, 

από τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. ή είχαν εξαιρεθεί από 

το δικαίωµα έκπτωσης ή 

3. από πρόσωπα υποκείµενα στο Φ.Π.Α. τα οποία λόγω µικρού κύκλου 

εργασιών απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. 

και καταβολής Φ.Π.Α. εφόσον τα πρόσωπα αυτά, παραδίδουν στο 

µεταπωλητή αγαθά επένδυσης , για τα οποία δεν έχει ασκηθεί δικαίωµα 

έκπτωσης ή επιστροφής του Φ.Π.Α. ή  

4. από άλλον υποκείµενο στο Φ.Π.Α. µεταπωλητή, εφόσον η εκ µέρους του 

παράδοση, έχει φορολογηθεί σύµφωνα µε το ειδικό αυτό καθεστώς του 

µικτού κέρδους ή 

5. από αγρότες ειδικού καθεστώτος απόκτηση µεταχειρισµένων επενδυτικών 

αγαθών, εφόσον αυτά είχαν αποκτηθεί από τους αγρότες µε Φ.Π.Α.  



 

Με ποια µέσα αποδεικνύεται η εφαρµογή του ειδικού αυτού 

καθεστώτος των µεταπωλητών 

 

Ως µέσα απόδειξης µπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω : 

1) Για αγορές από το εσωτερικό της χώρας 

α) τα σχετικά φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. εφόσον ο 

µεταπωλητής για κάθε παράδοση του µε το καθεστώς του άρθρου αυτού 

αναγράφει πάνω σε αυτά την ένδειξη «παράδοση µε το καθεστώς του άρθρου 

45 – Φ.Π.Α. µη εκπιπτώµενος» 

β) «βεβαίωση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86» του προµηθευτή του 

υποκειµένου στο Φ.Π.Α. µεταπωλητή κατά τη στιγµή της παράδοσης του αγαθού. 

Η βεβαίωση αυτή δεν εκδίδεται από τον µεταπωλητή αλλά από τους ιδιώτες, από 

τα Ν.Π.∆.∆ που δεν υπάγονται στο Φ.Π.Α. ή από τη µικρή επιχείρηση που 

παραδίδει στον µεταπωλητή αγαθά επένδυσης κλπ. 

γ) η άµεση καταχώρηση του αγορασµένου αγαθού στο ειδικό βιβλίο που 

υποχρεούται να τηρεί υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής  

δ) κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο µε την παράδοση του αγαθού στον υποκείµενο 

στο Φ.Π.Α. µεταπωλητή, όπως π.χ δελτία παραγγελιών, συµφωνητικά, στοιχεία 

µεταφοράς κλπ.  

 

2.  Για αγορές από άλλο κράτος –µέλος της Ε.Ε. 

 Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής που είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα 

και αγοράζει µεταχειρισµένα αγαθά και αντικείµενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 

αρχαιολογικής αξίας από τα παραπάνω πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε 

άλλα κράτη – µέλη της Ε.Ε. αποδεικνύει τις αγορές αυτές από τα πρόσωπα αυτά, µε 

βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά τα οποία έχουν θεσπιστεί από το κράτος - µέλος του 

προµηθευτή, για τη δικαιολόγηση των αντίστοιχων αγορών των υποκειµένων στο 

Φ.Π.Α. µεταπωλητών τους. 

Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο κράτος - µέλος δεν προβλέπεται η έκδοση 

συγκεκριµένου στοιχείου, ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής της Ελλάδος θα 

ζητά από τον αλλοδαπό προµηθευτή του βεβαίωση και θα εκδίδει παράλληλα και το 

τιµολόγιο αγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.  



Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής της Ελλάδος που αγοράζει από 

µεταπωλητή άλλου κράτους – µέλους, πρέπει να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να 

αναγραφεί στο σχετικό τιµολόγιο που του εκδίδει ότι κατά την παράδοση του αγαθού 

σε αυτόν, εφάρµοσε το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους και µην αναγράφει το 

Φ.Π.Α. ξεχωριστά στο τιµολόγιο αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, τις αγορές του αυτές 

δεν θα έχει δικαίωµα να τις υπαγάγει στο καθεστώς των µεταπωλητών. 

Οι αγορές αγαθών που πραγµατοποιεί ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής της 

Ελλάδας από συγκεκριµένους προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος 

– µέλος πρέπει να καταχωρούνται άµεσα στο ειδικό βιβλίο που τηρεί. 

  

 

 

 

 

∆ιάφορες άλλες περιπτώσεις για τις οποίες ο µεταπωλητής µπορεί να 

εφαρµόζει το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους 

 

• η εισαγωγή από τρίτες χώρες, αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής η 

αρχαιολογικής αξίας, από τον ίδιο τον υποκείµενο στο Φ.Π.Α. µεταπωλητή 

• η παράδοση στον υποκείµενο στο Φ.Π.Α. µεταπωλητή, αντικειµένων 

καλλιτεχνικής αξίας, από τον ίδιο τον δηµιουργό τους ή τους διαδόχους 

του. 

• Η ευκαιριακή παράδοση στον υποκείµενο στο Φ.Π.Α. µεταπωλητή, 

εφόσον, η παράδοση από το άλλο αυτό πρόσωπο έγινε κάτω από ορισµένες 

προϋποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται µε την εφαρµογή µειωµένου 

συντελεστή ή το δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που ασκήθηκε από το 

πρόσωπο αυτό. 

 

 

Πότε απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις µεταχειρισµένων 

αγαθών που πραγµατοποιούνται µε βάση το ειδικό αυτό καθεστώς 

του περιθωρίου κέρδους. 



 

Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις µεταχειρισµένων αγαθών και 

αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, εφόσον οι 

παραδόσεις εµπίπτουν στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους και συγχρόνως τα αγαθά 

αυτά εξάγονται ή παραδίδονται σε πλοία ή αεροπλάνα. 

Κατά συνέπεια, για τις πράξεις αυτές ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής δεν 

αποδίδει Φ.Π.Α. στο ∆ηµόσιο αλλά τις δηλώνει στις απαλλασσόµενες εκροές του. 

Προκειµένου να δικαιολογήσει ο µεταπωλητής τη µη απόδοση του Φ.Π.Α. θα πρέπει 

να αναγράψει στο ειδικό βιβλίο που τηρεί την παρατήρηση, κατά περίπτωση και να 

διαφυλάξει για µελλοντικό έλεγχο τα σχετικά φορολογικά ή άλλα στοιχεία µε τα 

οποία αποδεικνύεται η απαλλαγή αυτή. 

 

 

Σε ποιες περιπτώσεις οι µεταπωλητές του ειδικού καθεστώτος 

δικαιούνται να εκπέσουν το Φ.Π.Α. εισροών και σε ποιες 

περιπτώσεις δεν δικαιούνται τέτοια έκπτωση 

Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. δεν µπορεί να εκπίπτει από τον Φ.Π.Α. που οφείλει, το 

Φ.Π.Α. µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά κατά την απόκτηση τους, εφόσον τα 

αγόρασε από άλλον υποκείµενο στο Φ.Π.Α. µεταπωλητή  ο οποίος κατά την 

παράδοση τους εφάρµοσε το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους. Για το λόγο αυτό, 

στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει ο µεταπωλητής πρέπει να εµφανίζεται η 

συνολική αξία της παράδοσης χωρίς να αναγράφεται χωριστά ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. 

Αντίθετα ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής έχει δικαίωµα να εκπίπτει το 

Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τα γενικά του έξοδα ή τα επενδυτικά του αγαθά ή το Φ.Π.Α. 

που επιβάρυνε τα έξοδα τα οποία έκανε προκειµένου να επαναφέρει τα αγαθά σε 

τέτοια κατάσταση ώστε να είναι εµπορεύσιµα. Εφόσον τα έξοδα επισκευής κλπ 

επιβαρύνουν το κόστος της παράδοσης των αγαθών. Στην περίπτωση αυτή που η 

έκπτωση σε µια φορολογική περίοδο είναι αδύνατη, ο Φ.Π.Α. µεταφέρεται για 

έκπτωση σε επόµενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο ή και επιστρέφεται. 

Επίσης δεν εκπίπτει το Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τόσο την εισαγωγή αντικειµένων 

καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, όσο και το Φ.Π.Α. της πώλησης 

αντικειµένων καλλιτεχνικής αξίας που έγινε προς τον µεταπωλητή από τον ίδιο τον 

δηµιουργό τους ή τους διαδόχους του, εφόσον όµως ο µεταπωλητής εφαρµόζει το 



καθεστώς του περιθωρίου κέρδους. Όταν όµως ο µεταπωλητής σταµατήσει να 

πουλάει µε βάση το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους, τότε επανακτά και πάλι το 

δικαίωµα να εκπίπτει το Φ.Π.Α. της αγοράς των αντικειµένων αυτών. 

 

 

Υποχρεώσεις των µεταπωλητών για αυτοπαραδόσεις αγαθών και 

για µεταβιβάσεις ως συνόλου επιχειρήσεων κλάδου ή µέρους αυτών 

 

 

Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. µεταπωλητής, που έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς 

του άρθρου αυτού έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα : 

1. να αποδίδει το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε τυχόν πράξεις κατά το µέρος κατά 

το οποίο έχει εκπεσθεί Φ.Π.Α.  

2. να µην αποδίδει Φ.Π.Α. για τις πράξεις της µεταβίβασης ως συνόλου 

κλάδου ή µέρους επιχείρησης. 

 

                8.2.10 Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις σε δηµοπρασίες 

 

Σε ποίες περιπτώσεις εφαρµόζεται το ειδικό καθεστώς  

για τις πωλήσεις σε δηµοπρασίες  

 

Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και µπορεί να εφαρµόζεται από τον 

διοργανωτή δηµοπρασίας, ο οποίος ενεργεί στο όνοµα του κατ’ εντολή και για 

λογαριασµό των εντολέων του µε αντικείµενο καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 

αρχαιολογικής αξίας, µέσω δηµοπρασιών που διοργανώνει, µε οποιοδήποτε 

πρόσφορο τρόπο π.χ. µέσω τηλεόρασης ή εκθέσεων κλπ. 

 

Πως συµπληρώνεται η δήλωση του Φ.Π.Α. 

 

Η φορολογητέα αξία, κάθε παράδοσης αγαθού που διενεργεί ο διοργανωτής της 

δηµοπρασίας, ισούται µε την διαφορά µεταξύ τις συνολικής αξίας µε την οποία 

χρεώνει τον αγοραστή και του καθαρού ποσού που καταβάλλει στον εντολέα του, 



µειωµένη κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη προµήθεια του. Ο Φ.Π.Α. 

αυτός βρίσκεται µε αφαίρεση. Αν δεν ακολουθούνταν το ειδικό καθεστώς αλλά το 

κανονικό, τότε ως φορολογητέα αξία θα θεωρούνταν η συνολική αξία και όχι η 

διαφορά. 

Το καθαρό ποσό, που καταβάλλει ο διοργανωτής της δηµοπρασίας στον εντολέα 

του µε εκκαθάριση που εκδίδεται προς αυτόν, ισούται µε την διαφορά µεταξύ της 

τιµής κατακύρωσης του αγαθού στην δηµοπρασία και του ποσού της προµήθειας που 

εισπράττει ο διοργανωτής της δηµοπρασίας από τον εντολέα του, µε βάση την 

σχετική σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ τους για πώληση του αγαθού µε 

προµήθεια. 

 

Τι περιλαµβάνει το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο 

διοργανωτής 

 

Ο διοργανωτής της δηµοπρασίας εκδίδει προς τον εντολέα του εκκαθάριση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στην οποία αναγράφει χωριστά, για κάθε 

παράδοση αγαθού, την τιµή κατακύρωσης του αγαθού και το ποσό της προµήθειας, 

στην οποία εµπεριέχεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτήν, που εισπράττει ο 

διοργανωτής της δηµοπρασίας από τον εντολέα του για την συγκεκριµένη παράδοση 

αγαθού.  

Η παραπάνω εκκαθάριση που εκδίδει ο διοργανωτής της δηµοπρασίας επέχει θέση 

τιµολογίου για τον εντολέα του, εφόσον αυτός είναι υποκείµενος στο Φ.Π.Α. 

πρόσωπο που οφείλει να εκδώσει τιµολόγιο κατά την παράδοση του αγαθού στον 

διοργανωτή της δηµοπρασίας, προκειµένου το αγαθό να πωληθεί για λογαριασµό του. 

 

Πως καταχωρεί τις πράξεις του ο διοργανωτής της δηµοπρασίας  

στα λογιστικά του βιβλία  

 

Ο διοργανωτής της δηµοπρασίας οφείλει να καταχωρεί σε προσωρινούς 

λογαριασµούς ή σε ξεχωριστές στήλες, τα βιβλία που τηρεί, σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ 

που αποδίδει ή θα αποδώσει στον πωλητή των αγαθών. 

 



Πότε παραδίδεται το αγαθό από τον εντολέα προς τον διοργανωτή 

της δηµοπρασίας. 

 

Ως χρόνος παράδοσης του αγαθού από τον εντολέα του προς τον διοργανωτή της 

δηµοπρασίας θεωρείται ο χρόνος της πώλησης του αγαθού στη δηµοπρασία. Ο 

καθορισµός του χρόνου παράδοσης έχει πρακτική σηµασία, προκειµένου να 

προσδιοριστεί η φορολογική περίοδος στην οποία πρέπει να δηλωθεί η παράδοση του 

αγαθού από τον εντολέα του στον διοργανωτή της δηµοπρασίας. Στην περίπτωση 

αυτή, η σχετική παράδοση θα δηλωθεί στην φορολογική περίοδο για την οποία 

εκδίδεται η εκκαθάριση. 

Για την παράδοση αυτή ο εντολέας δεν έχει υποχρέωση να αποδώσει  Φ.Π.Α. στο 

δηµόσιο δεδοµένου ότι ο Φ.Π.Α. για την συγκεκριµένη παράδοση του αγαθού 

καταβάλλεται µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. που επιδίδει ο διοργανωτής της 

δηµοπρασίας.  

  

 

 

Παραδόσεις µέσω δηµοπρασιών µεταχειρισµένων µεταφορικών 

µέσων σε πρόσωπα εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη- µέλη 

 

 

Το παραπάνω καθεστώς δεν εφαρµόζεται στις παραδόσεις µέσω δηµοπρασιών 

καινούργιων µεταφορικών µέσων, σε πρόσωπα εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη – 

µέλη. Οι παραδόσεις αυτές συνεχίζουν να θεωρούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 

στο άλλο κράτος – µέλος. 

Αντίθετα, οι παραδόσεις µεταχειρισµένων µεταφορικών µέσων, σε πρόσωπα 

εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος – µέλος µπορούν να φορολογούνται µε το καθεστώς 

του άρθρου αυτού στην Ελλάδα, εφόσον η παράδοση τους σε δηµοπρασία ενεργείται 

για λογαριασµό των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 

δηλαδή για λογαριασµό ιδιωτών, δηµοσίου κλπ 

Επισηµαίνεται ότι, οι παραδόσεις καινούργιων µεταφορικών µέσων σε πρόσωπα 

εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φορολογούνται µε το κανονικό Φ.Π.Α. Γενικά τονίζεται 



ότι οι παραδόσεις µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων καλλιτεχνικής, 

συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας φορολογούνται στο κράτος µέλος στο οποίο είναι 

εγκατεστηµένος ο µεταπωλητής ή ο διοργανωτής δηµοπρασίας. 
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ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ   
 

 
 

                9.1 Παράδοση Ακινήτου – Έννοια- Ορισµοί 

 
Μέχρι την 31/12/2005 οι οικοδοµικές επιχειρήσεις ήταν απαλλασσόµενες του 

Φ.Π.Α. οι διατάξεις του άρθρου 6 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/00) που ορίζουν την 

επιβολή Φ.Π.Α. στα ακίνητα τέθηκαν σε αναστολή από το χρόνο εφαρµογής του 

Φ.Π.Α. (01/01/1987) η οποία παρατάθηκε µέχρι την 31/12/2005. ως εκ τούτου για τις 

οικοδοµικές επιχειρήσεις ο Φ.Π.Α. αποτελούσε το κόστος κατασκευής. Από 

01/01/2006 µε τις διατάξεις του Ν.3427/05 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις 

του κώδικα Φ.Π.Α. επιβάλλεται φόρος στα νεόδµητα ακίνητα και οι οικοδοµικές 

επιχειρήσεις καθίστανται υποκείµενες στο Φ.Π.Α. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Ν.3427/05 

ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση αποπερατωµένων ή ηµιτελών κτιρίων ή 

τµηµάτων των κτιρίων και του οικοπέδου που συµµεταβιβάζεται µαζί µε το κτίριο ως 

ενιαία  ιδιοκτησία. Κατά συνέπεια η µεταβίβαση µόνο του οικοπέδου δεν υπάγεται σε 

Φ.Π.Α. 

 

        9.1.1 Παράδοση Ακινήτου 

 

Η παράδοση ακινήτων υπάγεται σε Φ.Π.Α. εφόσον : 



• πραγµατοποιείται από επαχθή αίτια δηλαδή µε ανταλλάγµατα. 

• Πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο που λειτουργεί 

στα πλαίσια της δραστηριότητας του σαν εργολάβος κατασκευής. ∆ηλαδή 

επιχείρηση που η δραστηριότητας της είναι ανέγερση και πώληση 

ακινήτων  

• Πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. 

 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού : 

1. ως κτίρια θεωρούνται τα κτίσµατα γενικά και όλες οι κατασκευές 

που συνδέονται µε τα κτίσµατα ή το έδαφος κατά τρόπο σταθερό 

και µόνιµο, ανεξάρτητα εάν είναι τελειωµένα ή ηµιτελή. Τα κτίρια 

αυτά µπορεί να είναι µονοκατοικία, πολυκατοικία, γραφείο, 

κατάστηµα , αποθήκη. 

2. ως πρώτη εγκατάσταση η πρώτη χρησιµοποίηση του ακινήτου µε 

οποιονδήποτε τρόπο π.χ. για ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, µίσθωση 

κλπ. 

Πρώτη εγκατάσταση θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στην πρώτη 5ετία από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας. 

 

Παραδείγµατα : 

• εργολάβος κατασκευαστής πωλεί νέο ακίνητο (διαµέρισµα)από τα σχέδια 

                     η παράδοση αυτή υπάγεται σε Φ.Π.Α.  

• εργολάβος κατασκευαστής αγοράζει οικόπεδο προκειµένου να 

κατασκευάσει ακίνητο 

          η πράξη αυτή δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. (επειδή η µεταβίβαση οικοπέδου 

δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. αλλά σε Φ.Μ.Α.) 

• δηµόσιος υπάλληλος κτίζει σε ιδιόκτητο οικόπεδο νέο ακίνητο και πωλεί 

τον ένα όροφο 

          η πράξη αυτή δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. επειδή γίνεται από ιδιώτη και όχι 

από εργολάβο κατασκευαστή. 

• Εργολάβος κατασκευαστής πωλεί νέο ακίνητο ( γραφείο στον 1ο όροφο)  

           Η πώληση αυτή υπάγεται σε Φ.Π.Α. 

 



 

  

        9.1.2 Εµπράγµατα ∆ικαιώµατα- Τεχνικά Έργα 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρα.2 του άρθρου 6 υπάγονται σε Φ.Π.Α. και : 

1. τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων, εφόσον πρόκειται για νέα 

ακίνητα τα οποία είναι υπαγόµενα στο Φ.Π.Α. τα εµπράγµατα αυτά 

δικαιώµατα που θεωρούνται ως παράδοση ακινήτου είναι : 

• η µεταβίβαση της ψιλής κυριότητας  

• η σύσταση δικαιώµατος προσωπικής δουλείας  

• η µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκησης της επικαρπίας 
 
 
Οι παραπάνω πράξεις θεωρούνται παράδοση ακινήτου. Υπάγονται σε Φ.Π.Α. κατά 

το χρόνο σύνταξης του συµβολαιογραφικού εγγράφου. Ο οφειλόµενος Φ.Π.Α. 

καταβάλλεται µε την «ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.» µεταβίβασης ακινήτου. 

2. ως παράδοση ακινήτου θεωρείται και η εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα µε 

µίσθωση έργου ανεξάρτητα αν διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο 

εργολάβος. Τέτοιες εργασίες είναι : οι κατεδαφίσεις, κατασκευές 

οικοδοµών, γεφυρών, οδών, και τεχνικών έργων καθώς επίσης και οι 

εργολαβίες δηµόσιων έργων. Ο Φ.Π.Α. είναι απαιτητός όταν εκδίδονται τα 

σχετικά παραστατικά. 

 

 

 

 

 

 

     9.2 Ποια Ακίνητα Υπάγονται σε  Φ.Π.Α. 

 

Σε Φ.Π.Α. υπάγονται τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 

την 01/01/2006 καθώς επίσης και τα ακίνητα των οποίων η άδεια αναθεωρείται από 

την 1η Ιανουαρίου 2006 εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν 

αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. 



 

     9.3 Ποια Ακίνητα δεν Υπάγονται σε Φ.Π.Α. 

 

Παρά το γεγονός ότι η άδεια οικοδοµής έχει εκδοθεί µετά τις 01/01/2006 µπορεί 

να χορηγηθεί εξαίρεση και να µην επαχθεί στο Φ.Π.Α. ένα ακίνητο εφόσον πριν τις 

25 /11/2005 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδοµία και είχε υπογραφεί 

προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής στην περίπτωση της 

αντιπαροχής. 

 

Παραδείγµατα : 

• τεχνική εταιρεία κατασκευάζει συγκρότηµα εξοχικών κατοικιών που η 

άδεια αναθεωρήθηκε στις 20/12/2005 . Η πώληση των κατοικιών αυτών δε 

θα επαχθεί σε Φ.Π.Α. ανεξάρτητα από το χρόνο πώλησης τους (πώληση µε 

Φ.Π.Α.) 

• εργολάβος κατασκευαστής κατασκευάζει προς πώληση πολυκατοικία της 

οποίας η άδεια εκδίδεται 30/01/2006. Οι πωλήσεις γραφείων, 

διαµερισµάτων κτλ. Θα υπαχθούν σε Φ.Π.Α. εκτός αυτών που θα 

πωληθούν µε απαλλαγή α’ κατοικίας. 

• Εργολάβος κατασκευαστής, κατασκευάζει προς πώληση ακίνητο του 

οποίου η άδεια αναθεωρείτε στις 10/02/2006. Πριν την αναθεώρηση της 

άδειας είχαν γίνει εκσκαφές και εργασίες αντιστήριξης του ακινήτου. Η 

πώληση του ακινήτου δε θα επαχθή σε Φ.Π.Α. αλλά σε Φ.Μ.Α. επειδή πριν 

την αναθεώρηση είχαν αρχίσει εργασίες κατασκευής. 

 

 

 

     9.4 Μη Επιβολή του Φ.Μ.Α. όταν Επιβάλλεται Φ.Π.Α. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 στις περιπτώσεις που η 

παράδοση ακινήτου υπάγεται σε Φ.Π.Α. µπορεί να επιβληθεί Φ.Μ.Α. Η διάταξη αυτή 

έχει θεωρητικό χαρακτήρα αφού στην µεταβίβαση ακινήτου θα επιβάλλεται είτε 

Φ.Π.Α. είτε Φ.Μ.Α. Τέθηκε όµως για να διασφαλιστεί την αποφυγή επιβολής και των 

δύο φόρων ταυτόχρονα στο ίδιο ακίνητο. 



 

     9.5 Κατασκευή Ακινήτου µε Αντιπαροχή 

 

Στο σύστηµα της αντιπαροχής ο κύριος του οικοπέδου συµφωνεί µε τον εργολάβο 

την ανέγερση οικοδοµής στο οικόπεδο του. Η αµοιβή του εργολάβου συνίσταται στη 

υποχρέωση του οικοπεδούχου- εργοδότου όπως µεταβιβάσει σ’ αυτόν ή σε τρίτα 

πρόσωπα που υποδεικνύονται απ’ αυτόν τα συµφωνηµένα ποσοστά του οικοπέδου. 

Πρόκειται για αµοιβή σε είδος. Η αξία της παρεχόµενης εργολαβίας δεν µπορεί να 

είναι µικρότερης αξίας των ποσοστών του οικοπέδου που µεταβιβάζεται από τον 

κύριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή τον υποδεικνυόµενο τρίτο. 

Στην κατασκευή ακινήτου µε αντιπαροχή έχουµε δύο πράξεις : 

• Η µια πράξη είναι η µεταβίβαση µεριδίων οικοπέδου από τον οικοπεδούχο 

στον εργολάβο κατασκευαστή ή οποία δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.  

• Η δεύτερη πράξη είναι η παράδοση των κτισµάτων από τον εργολάβο 

κατασκευαστή προς τον οικοπεδούχο η οποία επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. ο 

εργολάβος οφείλει κατά την παράδοση να εκδίδει στοιχείο « 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» και να χρεώνει Φ.Π.Α. 19% ( ΑΥΟ ΠΟΛ 

1039/06 και ΠΟΛ 1067/06) 

 

     9.6 Παράδοση µε Απαλλαγή Α’ Κατοικίας  

 

Η απαλλαγή από φόρο στην αγορά α’ κατοικίας ισχύει και µετά την εφαρµογή του 

Φ.Π.Α. στα νεόδµητα ακίνητα. ∆εν υπάγεται σε Φ.Π.Α. αλλά εξακολουθεί να 

διέπεται από τους κανόνες του ΦΜΑ( Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου). Αυτό 

σηµαίνει ότι εάν η αξία του αγοραζόµενου ακινήτου υπερβαίνει το όριο απαλλαγής, 

για το υπερβάλλον τίµηµα θα καταβληθεί ΦΜΑ. Και όχι Φ.Π.Α. ακόµη και αν 

πρόκειται για ακίνητο που υπάγεται σε Φ.Π.Α. (άδεια οικοδοµής µετά την 

01/01/2006) 

 

Παραδείγµατα : 

• Εργολάβος κατασκευαστής πωλεί διαµέρισµα µε απαλλαγή α’ κατοικίας. 

Στην πράξη αυτή δεν θα επιβληθεί Φ.Π.Α. η πράξη αυτή για τον εργολάβο 



είναι πράξη χωρίς δικαίωµα έκπτωσης και κατά συνέπεια ο Φ.Π.Α. 

εισροών γίνεται κόστος γι’ αυτόν. 

• Τεχνική εταιρία πωλεί ένα διαµέρισµα απ ‘αυτά που έχει στην κυριότητα 

της από αντιπαροχή σε δικαιούχο απαλλαγής α΄ κατοικίας. Η πώληση αυτή 

δεν θα επιβαρυνθεί µε Φ.Π.Α. ο Φ.Π.Α. εισροών κατασκευής του 

διαµερίσµατος αποτελεί κόστος για την εταιρία. 
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ΕΝΤΥΠΑ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. 
 

 

 

     10.1 Περιοδική ∆ήλωση 

 

 

Κάθε Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπο , το οποίο υποχρεούται από τον νόµο να τηρεί 

βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων , έχει την υποχρέωση να υποβάλλει 

κάποιες δηλώσεις στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Μια απ’ αυτές τις δηλώσεις είναι και η 

περιοδική δήλωση. 

Υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα, ανεξάρτητα αν το τελικό αποτέλεσµα αυτής είναι 

χρεωστικό, πιστωτικό ή µηδενικό. Το ένα αντίτυπο υπογεγραµµένο από τον 

υπάλληλο της ∆.Ο.Υ. επιστρέφεται στην επιχείρηση και αποτελεί αποδεικτικό 

είσπραξης του Φ.Π.Α. 

Όσοι τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν 

περιοδική δήλωση κάθε µήνα και οφείλουν να την καταθέτουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

µέχρι τις 20 του επόµενου µήνα.   

Όσοι τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας είναι υπόχρεοί να υποβάλλουν περιοδική 

δήλωση κάθε τρίµηνο και οφείλουν να την καταθέτουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι 

την 20η µέρα του επόµενου µήνα.  



Η περιοδική δήλωση περιλαµβάνει ,χωριστά κατά συντελεστή Φ.Π.Α. για κάθε 

φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων πράξεων, την αξία των 

ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, της αξία των απαλλασσόµενων πράξεων, τις 

εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 30, 31, 31 του Ν. 

2859/2000 καθώς και την διαφορά του φόρου που προκύπτει. 

Σε περίπτωση που µία δήλωση είναι εκπρόθεσµη δηλαδή δεν κατατεθεί µέχρι την 

ηµεροµηνία που πρέπει, πριν από την καταβολή της στο ∆ηµόσιο Ταµείο, πρέπει να 

υπολογιστεί προσαύξηση 2,5% επί του χρεωστικού υπολοίπου, βάση του άρθρου 4 

του Ν. 2523/97 

Υπάρχουν περιπτώσεις που κατά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 

στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. εµφανίζονται λάθη, τότε για τους µήνες αυτούς 

συµπληρώνονται και υποβάλλονται, εκ των υστέρων νέες περιοδικές δηλώσεις στις 

οποίες περιλαµβάνονται τα σωστά ποσά ακόµα και αν ορισµένα από τα ποσά αυτά 

είχαν γραφτεί σωστά και στα αρχικά έντυπα των λανθασµένων περιοδικών 

δηλώσεων.  

Το χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο που τυχόν είχε προκύψει από την αρχική 

περιοδική δήλωση αναγράφεται στον κωδικό 403 (χρεωστικό αρχικής δήλωσης) 

 

 

     10.1.1 Τρόπος Συµπλήρωσης Περιοδικής ∆ήλωσης  

 

Κωδικός 001-007: στις αντίστοιχες ενδείξεις γράφονται η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ο 

αριθµός δήλωσης η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και της καταβολής του 

Φ.Π.Α. καθώς και η φορολογική περίοδος. 

Κωδικός 007: δεν συµπληρώνεται όταν η δήλωση είναι έκτακτη 

Κωδικός 006: δεν συµπληρώνεται όταν η δήλωση είναι έκτακτη. Συµπληρώνεται 

όµως όταν είναι έκτακτη αλλά υπάρχουν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. 

Κωδικός 008: διαγραµµίζουµε µε «χ» την φορολογική περίοδο για την οποία 

κατατίθεται η δήλωση. 

Κωδικός 009: ανάλογα αν η δήλωση είναι τροποποιητική ή ανακλητική 

σηµειώνουµε το αντίστοιχο τετραγωνάκι 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

 



Κωδικός 101-109 : στις ενδείξεις αυτές γράφονται µε κεφαλαία γράµµατα τα 

στοιχεία του υποκείµενου στο φόρο ή λήπτη δηλαδή : 

Κωδ. 101 : Επωνυµία  

Κωδ. 102- 103 : Στοιχεία εκπροσώπου της εταιρίας  

Κωδ. 104 : Τίτλος εταιρίας 

Κωδ. 105-107 : τοποθεσία έδρας , δήµος που υπάγεται, ταχυδροµικός κώδικας και 

τηλέφωνο. 

Κωδ. 108 : αριθµό φορολογικού µητρώου. 

Κωδ. 110 : αναφέρουµε αν πραγµατοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές  

Κωδ. 111 : αναφέρουµε την κατηγορία τήρησης βιβλίων  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ :  

 

Είναι ο πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι εκροές – εισροές της επιχείρησης µετά 

από αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών – εκπτώσεων, µια συγκεκριµένη 

ηµερολογιακή και φορολογική περίοδο, κατά συντελεστή Φ.Π.Α., καθώς και ο φόρος 

εκροών και εισροών που αναλογεί αντίστοιχα. 

1) Κωδ. 301- 303 : αναγράφονται οι εκροές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 

και πράξεις λήπτη στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά του Αιγαίου, της 

επιχείρησης κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (9%, 19%, 4,5%) 

Κωδ. 304-306 και 334-336: αναγράφονται οι εκροές, ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις και πράξεις λήπτη στα νησιά του Αιγαίου και από την λοιπή 

Ελλάδα προς τα νησιά αυτά καθώς και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί αντίστοιχα. 

Κωδ. 307 και 337 : αναγράφονται το σύνολο των φορολογητέων εκροών 

και ο συνολικός Φ.Π.Α. που αναλογεί. 

Κωδ. 308 – 310 : αναγράφονται οι φορολογητέες εκροές εκτός Ελλάδας µε 

δικαίωµα έκπτωσης , οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις, εξαγωγές και λοιπές 

εκροές µε δικαίωµα έκπτωσης και οι απαλλασσόµενες και εξαιρούµενες 

εκροές χωρίς δικαίωµα έκπτωσης. 

 

2) Στους κωδικούς 351-353: αναγράφονται οι εισροές ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων και πράξεις λήπτη στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά του 

Αιγαίου κατά συντελεστή Φ.Π.Α.  



Στους κωδικούς 371-373: αναγράφονται ο ΦΠΑ που αναλογεί αντίστοιχα. 

Επίσης στον κωδικό 353 προστίθεται και η αξία των παγίων που 

αποκτήθηκαν την συγκεκριµένη φορολογική περίοδο. 

Στους κωδ. 354- 356 και 374- 376 : αναγράφονται οι εισροές, 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές και πράξεις λήπτη στα νησιά 

Αιγαίου και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί αντίστοιχα. 

Στον κωδ. 357 : αναγράφονται οι δαπάνες και τα γενικά έξοδα 

φορολογητέα. 

Στον κωδ. 377 : ο Φ.Π.Α. που τους αναλογεί. Ο νόµος µας επιτρέπει να 

µην γίνεται διαχωρισµός των δαπανών κατά συντελεστή Φ.Π.Α., έτσι στον 

κωδικό αυτό ο φόρος που αναγράφεται αναλογεί σε δαπάνες του 9 %. 

∆ηλαδή αν οι συνολικές µας δαπάνες είναι 1000 € τότε ο µέγιστος Φ.Π.Α.  

            µπορεί να αναλογεί είναι 1000 *19 % = 1900 € 

3. στους κωδικούς 341-342 : αναγράφονται οι συνολικές ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις και παραδόσεις αντίστοιχα. 

Στον κωδικό 343 : αναγράφονται οι πράξεις λήπτη αγαθών και 

υπηρεσιών. 

Στον κωδικό 344 : αναγράφεται η αξία των αγορών και των εισαγωγών 

των παγίων που αγοράζει µια επιχείρηση. 

Για να προσδιοριστεί το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται από τον φορολογούµενο 

στο δηµόσιο ή το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλει το δηµόσιο στον φορολογούµενο, 

πρέπει ο µεν Φ.Π.Α. εκροών να µειωθεί µε τα ποσά που οφείλονται στο 

φορολογούµενο από το δηµόσιο, ο δε Φ.Π.Α. εισροών νε µειωθεί µε τα ποσά που 

οφείλει ο φορολογούµενος από το δηµόσιο ή που δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν στο 

ακέραιο. Αντί να γίνει χρεοπίστωση στο Φ.Π.Α. εκροών και στο Φ.Π.Α. εισροών 

προτιµήθηκε να χρεοπιστώνεται µόνο ο Φ.Π.Α. εισροών. Έτσι ότι ποσά οφείλονται 

από το δηµόσιο στον υποκείµενο προσθέτονται στο Φ.Π.Α. εισροών , και ότι ποσά 

οφείλει στο δηµόσιο ο υποκείµενος αφαιρούνται από το τελικό σύνολο του Φ.Π.Α. 

εισροών. 

4. Στον κωδικό 401 : αναγράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο της 

προηγούµενης φορολογικής περιόδου. 

Στον κωδικό 402 : αναγράφεται ο Φ.Π.Α. έκτακτης δήλωσης καθώς και 

λοιπά προστιθέµενα ποσά τα οποία προκύπτουν ως εξής : 



• Αν το σύνολο του Φ.Π.Α. εκροών που υπολογίσαµε (337) είναι 

µεγαλύτερο από το Φ.Π.Α. που προκύπτει στα βιβλία µας, τότε τη 

διαφορά την βάζουµε στον κωδ. 402, για να προστεθεί µε το 

Φ.Π.Α. εισροών που µας οφείλει το κράτος. 

• Αν το σύνολο του Φ.Π.Α. εισροών που υπολογίσαµε (378) είναι 

µικρότερο από το Φ.Π.Α. που προκύπτει στα βιβλία µας, τότε τη 

διαφορά τη βάζουµε στο κωδ. 402, για να προστεθεί µε το Φ.Π.Α. 

εισροών που µας οφείλει το κράτος. 

Εάν η περιοδική δήλωση που υποβάλουµε είναι τροποποιητική τότε το χρεωστικό 

υπόλοιπο που είχε η αρχική δήλωση αναγράφεται στον κωδικό 403. το άθροισµα των 

κωδικών 401-403 αναγράφονται στον κωδικό 404, του οποίου το ποσό προστίθεται 

µε το ποσό του κωδ. 378. 

5. στον κωδικό 411 : αναγράφεται το ποσό του Φ.Π.Α. που πρέπει να 

µειωθεί βάσει prorata 

στον κωδικό 412 : αναγράφεται το χρεωστικό υπόλοιπο της 

προηγούµενης φορολογικής δήλωσης εφόσον δεν ξεπερνάει τα 3 €. Όταν 

µια δήλωση έχει χρεωστικό υπόλοιπο µέχρι και 3 € αντιµετωπίζεται ως 

πιστωτική και δεν καταβάλλεται στο δηµόσιο. Επίσης στον κωδικό 412 

αναγράφονται και αφαιρούνται ποσά τα οποία προκύπτουν ως εξής :  

� αν το σύνολο του Φ.Π.Α. εκροών που υπολογίσαµε (337) είναι 

µικρότερο από το Φ.Π.Α. που προκύπτει στα βιβλία µας τότε την 

διαφορά την βάζουµε στον κωδ. 412 για να αφαιρεθεί από το 

Φ.Π.Α. που µας οφείλει το κράτος. 

� Αν το σύνολο του Φ.Π.Α. εισροών που υπολογίσαµε (338) είναι 

µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τα βιβλία µας, τότε την 

διαφορά τη βάζουµε στον κωδ. 412 για να αφαιρεθεί από το 

Φ.Π.Α. που µας οφείλει το κράτος. 

 

Το άθροισµα των κωδ. 411 και 412 αναγράφεται στον κωδ. 413 του οποίου το 

ποσό αφαιρείται από το άθροισµα των κωδ. 378 και 404 

Στον κωδικό 420  αναγράφεται το υπόλοιπο του φόρου εισροών. 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ :  

 

  Είναι ο πίνακας στον οποίο γίνεται η εκκαθάριση του φόρου. Εφόσον έχει 

υπολογιστεί ο φόρος εκροών και εισροών αφαιρούµε τον δεύτερο από τον πρώτο, αν 

ο φόρος εκροών είναι µεγαλύτερος από το φόρο εισροών τότε έχουµε χρεωστικό 

υπόλοιπο δηλαδή πρέπει να αποδώσουµε την διαφορά µας στο δηµόσιο ταµείο και το 

ποσό που αναγράφεται στον κωδ.511, εάν η δήλωση κατατεθεί εκπρόθεσµα τότε στον 

κωδ. 512 υπολογίζεται το πρόστιµο. (προσαύξηση 2,5 % επί του χρεωστικού 

υπολοίπου). Αν ο φόρος εκροών είναι µικρότερος από τον φόρο εισροών τότε έχουµε 

πιστωτικό υπόλοιπο και αναγράφεται στον κωδ. 502 το οποίο θα µας αποδώσει το 

κράτος µε έκπτωση (502) ή µε επιστροφή (503). Οι πιστωτικές ή µηδενικές 

περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται από τον υπόχρεο στο φόρο, για τη φορολογική 

περίοδο που πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις αγαθών ή 

υποβάλλει αίτηµα επιστροφής Φ.Π.Α.  

 

     10.2 Εκκαθαριστική ∆ήλωση 

 

ΑΡΘΡΟ 38 Ν 2859/2000 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α 

 

Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχουν οι 

υποκείµενοι στο 

φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόµενες µε δικαίωµα 

έκπτωσης του φόρου. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που δεν 

πραγµατοποιήθηκε οικονοµική δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση που η 

επιχείρηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια. Στην εκκαθαριστική δήλωση 

περιλαµβάνονται τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων που κατατέθηκαν τη 

διαχειριστική περίοδο. 

Η εκκαθαριστική δήλωση πρέπει να υποβάλλεται µέχρι την 25η ηµέρα του 

δεύτερου µήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον 

τηρούσαν Α’ και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. όσες επιχειρήσεις τηρούν Γ’ κατηγορίας 

βιβλία πρέπει να υποβάλλουν την εκκαθαριστική δήλωση µέχρι την 10η ηµέρα του 5ου 

µήνα που ακολουθεί τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. 



     10.2.1 Παρουσίαση Εκκαθαριστικής ∆ήλωσης- Τρόπος Συµπλήρωσης 

Αυτής  

 
 

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ. 

Κωδ. 001. αναγράφεται η αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησης 

σας κατά τη λήξη της διαχειριστική σας περιόδου, 

Κωδ. 002. αναγράφεται ηµερολογιακά ( από – έως ) η διαχειριστική περίοδο που 

αφορά 

η εκκαθαριστική δήλωση. 

Κωδ. 004.αναγράφεται το έτος µέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική περίοδος και   

για 

το οποίο υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση. 

Κωδ. 005-007. Οι κωδικοί αυτοί συµπληρώνονται από την υπηρεσία. 

Κωδ. 008. αναγράφεται ο αριθµός του φακέλου εάν η επιχείρηση είναι Α.Ε. 

Κωδ. 009-010. ∆ιαγραµµίζεστε µε (Χ) το αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν η δήλωση είναι 

τροποποιητική ή ανακλητική ή µε επιφύλαξη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ (021-044) 

Αναγράφονται τα στοιχεία του υποκείµενου στο φόρο, αν πραγµατοποίησε η 

επιχείρηση ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή όχι, τι κατηγορία βιβλίων του Κ.∆. τηρεί 

και το καθεστώς του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η επιχείρηση κατά τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’(061) 

Συµπληρώνονται, µε κεφαλαία, τις ενδείξεις που αφορούν το επώνυµο, το όνοµα, 

τη 

διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. κλπ., σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στον πίνακα 

Α’ και διαγραµµιστεί το τετραγωνίδιο του Κωδ. 061. 

α) µε τον αριθµό 1, αν τα στοιχεία αφορούν τον φορολογικό αντιπρόσωπο που 

πραγµατοποιεί στην Ελλάδα πράξεις για λογαριασµό του υποκειµένου στο φόρο που 

είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα. 

β) µε τον αριθµό 2, αν τα στοιχεία αφορούν το φορολογικό εκπρόσωπο σύµφωνα 

µε 



τις διατάξεις του άρθρου 18 ν. 2992/02 που πραγµατοποιεί στην Ελλάδα πράξεις για 

λογαριασµό του υποκείµενου στο φόρο που είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος 

µέλος. 

γ) µε τον αριθµό 3, αν αφορούν το νόµιµο εκπρόσωπο (διαχειριστή Ε.Π.Ε., ή Ο.Ε. 

ή 

Ε.Ε., σύνδικο πτώχευσης, εκκαθαριστή, εκπρόσωπο Α.Ε., εκπρόσωπο ανηλίκου κτλ.). 

δ) Με τον αριθµό 4, αν αφορούν τον αντίκλητο. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ (κωδ. 601 – 710) 

Ο πίνακας αυτός είναι ο σπουδαιότερος από τους πίνακες της δήλωσης, γιατί σ’ 

αυτόν συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδοµένα της διαχειριστικής περιόδου, που 

φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., από τα βιβλία του Κ.Β.Σ. του 

υποκειµένου. Όλα τα δεδοµένα των εκροών και εισροών γράφονται στις 

αντίστοιχες ενδείξεις, αφού προηγουµένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και 

εκπτώσεις, οι οποίες αφορούν τη διαχειριστική περίοδο, µε την προϋπόθεση ότι 

τα φορολογικά στοιχεία έχουν ηµεροµηνία µέχρι και την τελευταία ηµέρα της 

διαχειριστικής περιόδου π.χ. 31.12.200.. 

Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που έχει διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος για 

φορολογικές περιόδους της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου και η πράξη 

προσδιορισµού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί προσφυγή, πριν την 

υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης στο πίνακα αυτό θα συµπεριληφθούν και τα 

δεδοµένα του προσωρινού ελέγχου. 

Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε µέρη: 

� Εκροές φορολογητέες – φόρος εκροών 

� Εισροές φορολογητέες – φόρος εισροών 

� Ειδικοί λογαριασµοί 

� Προστιθέµενα ποσά στο φόρο εισροών 

� Αφαιρούµενα ποσά από το σύνολο του φόρου 

 

α. Εκροές φορολογητέες – φόρος εκροών 

 

Κωδ. 601-603. αναγράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (9, 4,5, 19 ) η αξία των 

φορολογητέων εκροών, συµπεριλαµβανοµένου και των πωλήσεων παγίων, 



αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, και πράξεων λήπτη, που 

πραγµατοποιήσατε µε ακέραιους συντελεστές αναφορικά µε τις ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654-656. 

Κωδ. 631-633. αναγράφεται ο φόρο που αναλογεί στους κωδ. 601 – 603, 

πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου. 

Κωδ. 604 – 646. αναγράφεται κατά συντελεστή φόρου (6, 3, 13, )ην αξία των 

φορολογητέων εκροών, συµπεριλαµβανοµένων και των πωλήσεων παγίων, 

αυτοπαραδόσεων, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και πράξεων λήπτη, που 

πραγµατοποιήθηκαν µε µειωµένους συντελεστές αναφορικά µε τις ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654 – 656. 

Κωδ. 634 – 636. αναγράφεται αντίστοιχα το φόρο που αναλογεί στου κωδ. 604 -606, 

πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή. 

Κωδ. 607. αναγράφεται το σύνολο των φορολογητέων εκροών ( από κωδ. 601 έως  

κωδ. 606)  

Κωδ. 637. Το σύνολο του φόρου εκροών (από κωδ. 631 έως κωδ. 636 ). 

Αν τηρείτε βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το σύνολο του φόρου εκροών σας, 

(κωδ. 637) συγκρίνεται µε το µε το σύνολο του φόρου εκροών που προκύπτει από τα 

βιβλία. Αν το ποσό που προκύπτει, από τα βιβλία , είναι µεγαλύτερο τη 

διαφορά γράψτε την στον κωδ. 708. 

Στους υπόλοιπους κωδικούς γράψτε: 

Κωδ. 608. 

1) Την αξία παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος µέλος π.χ. 

πωλήσεις 

αγαθών στους επιβάτες ελληνικού σκάφους κατά τον πλου από Ιταλία – Ελλάδα. 

2) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2859/00 

είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος – µέλος, είτε ο φόρος αποδίδεται εκεί από το 

φορολογικό εκπρόσωπο, είτε από το λήπτη της υπηρεσίας. Περιλαµβάνεται εδώ και η 

αξία της παροχής υπηρεσιών φασόν προς λήπτες εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος – 

µέλος. 

3) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύµφωνα µε το άρθρο 14 παραγρ. 5 

είναι 

φορολογητέες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4) Την αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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) Την αξία των εργασιών των περιπτώσεων ιθ, κ, κα, κγ, κδ, και κε της παραγρ. 1 

του άρθρου 22 του ν. 2859 / 00, εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστηµένος εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άµεσα µε αγαθά που εξάγονται 

σε τρίτη χώρα. 

Κωδ. 610.  

1) Την αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες, και την αξία των 

επιστροφών 

εισαγωγών µόνο όταν έχετε εκδώσει τιµολόγιο. 

2) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές 

προσδιορίζονται 

από το άρθρο 28 του ν. 2859 / 00. Στο κωδικό αυτό περιλαµβάνεται και η αξία των 

αγαθών που µεταφέρονται σε άλλο κράτος – µέλος µε σκοπό την µεταγενέστερη 

παράδοση ή για τον εξοπλισµό των εκεί εγκαταστάσεων σας, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3 του άρθρου 15. 

3) Την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 15. 

4) α) Την αξία των πωλήσεων από απόσταση όπως προβλέπονται από την 

παράγραφο 

5 του άρθρου 13 του ν. 2859 /00 

β) την αξία των πωλήσεων αγαθών µετά από εγκατάσταση ή συναρµολόγηση, µε ή 

χωρίς δοκιµή λειτουργίας, που πραγµατοποιείται σε άλλο κράτος µέλος. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας υποκείµενος πρέπει να διαθέτει Α.Φ.Μ./ Φ.Π.Α. 

στο κράτος που πραγµατοποιεί τις συγκεκριµένες παραδόσεις αγαθών (είτε ο ίδιος 

λόγω εγκατάστασης στη χώρα αυτή, είτε µέσω φορολογικού εκπροσώπου). 

Συγκεκριµένα αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον Α.Φ.Μ. / 

Φ.Π.Α. µε τον οποίο ο ίδιος εξατοµικεύεται στο άλλο κράτος – µέλος κατά την 

αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες 

πωλήσεις. 

5) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων: 

α) καινούργιων µεταφορικών µέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 ν. 2859 / 

00, 

όπως ισχύει, καθώς και 



β) αγαθών µε ειδικό φόρο κατανάλωσης ( πετρελαιοειδή, βιοµηχανοποιηµένα 

καπνά, 

6) την αξία άλλων εκροών που είναι απαλλασσόµενες µε δικαίωµα έκπτωσης του 

φόρου των εισροών τους. 

Επίσης στον κωδικό αυτό συµπεριλαµβάνεται η διαφορά πραγµατικής και 

φορολογητέας αξίας ενδοκοινοτικών παραδόσεων και εξαγωγών. 

Κωδ. 611. Την αξία των εκροών χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών 

τους, 

των απαλλασσόµενων και εξαιρούµενων (π.χ. απαλλασσόµενων επιδοτήσεων, 

πωλήσεων βιοµηχανοποιηµένων καπνών, ενοικίων). 

Κωδ. 612. Το άθροισµα των κωδ. 607 έως 611 

Κωδ. 613. Το σύνολο της αξίας των παγίων, πράξεων λήπτη, των εργασιών της 

παραγράφου 3β του άρθρου 31 του ν. 2850 / 00, εφόσον είναι παρεπόµενες της 

κύριας δραστηριότητας, των αυτοπαραδόσεων αγαθών και αυτοπαροχών υπηρεσιών, 

των ενδοκοινοτικών απαιτήσεων, της µεταφοράς αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος 

– µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 ν. 2859 / 00 και όποιας άλλης πράξης 

δε συνιστά έσοδο που προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. 

Κωδ. 614. Τη διαφορά των κωδικών 613 από 612. Ο κωδικός αυτός εκφράζει το 

συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής σας περιόδου για τις ανάγκες του 

διακανονισµού του Φ.Π.Α. 

Κωδ. 615. Τα ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποιήσατε για τη φορολογία 

εισοδήµατος. 

 

                β. Εισροές φορολογητέες – φόρος εισροών. 

Κωδ. 651 – 653. Αναγράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. (9, 4,5 , 19 ) η αξία των 

φορολογητέων εισροών που πραγµατοποιήθηκαν µε ακέραιους συντελεστές. Στον 

κωδικό αυτό αναγράφεται: 

1) Η πλασµατική αξία των εισαγωγών (αξία τελωνείου) και οι υπόλοιπες δαπάνες 

που 

βαρύνουν την εισαγωγή και υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 

2) Η αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος της ενδοκοινοτικής 

απόκτησης, εκτός από τη φορολογητέα αξία αυτής και υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 

3) Ο Ε.Φ.Κ. και τα τυχόν άλλα ποσά επί των οποίων η τελωνειακή αρχή 

υπολογίζει 



και εισπράττει Φ.Π.Α. κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών µε Ε.Φ.Κ. 

Στον ίδιο κωδικό περιλαµβάνονται επίσης και οι υπόλοιπες που βαρύνουν το κόστος 

της ενδοκοινοτικής απόκτησης και υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 

Σηµείωση: Η φορολογητέα αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών που 

υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. θα εµφανιστεί στους κωδ. 654 – 656 ή 660 – 662, στους κωδ. 

601 – 603 ή 604 – 606 κατά περίπτωση και στον κωδ. 641 

Κωδ. 671 – 673. αναγράφεται ο φόροσ που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη 

φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α. 

Κωδ. 654 – 656. αναγράφεται η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και 

πράξεων 

λήπτη που πραγµατοποιήθηκαν µε ακέραιους συντελεστές.  

Κωδ. 674 – 676. αναγράφεται ο φόρο που αναλογεί στις ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις και πράξεις λήπτη πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία µε τον 

αντίστοιχο 

συντελεστή. 

Κωδ. 657 – 659. αναγράφεται  κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ( 6, 3, 13 ) την αξία των 

φορολογητέων εισροών που πραγµατοποιήθηκαν µε µειωµένους συντελεστές. 

Ισχύουν 

οι ίδιες παρατηρήσεις µε τους κωδ. 651 – 653. 

Κωδ. 677 – 679. αναγράφεται αντίστοιχα το φόρο που αναλογεί 

πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο συντελεστή. 

Κωδ. 660 – 662. αναγράφεται την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και 

πράξεων λήπτη που πραγµατοποιήθηκαν  µε µειωµένο συντελεστή, αν είστε 

υποκείµενος εγκατεστηµένος στα νησιά του Αιγαίου που εφαρµόζονται µειωµένοι 

συντελεστές. 

Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ισχύουν οι παρατηρήσεις των κωδ. 654 – 656. 

Κωδ. 680 – 682. αναγράφεται  ο φόρος που αναλογεί στους κωδ. 660 – 662, 

πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία επι τον αντίστοιχο συντελεστή, 

Κωδ. 663-683. αναγράφεται η αξία των φορολογητέων δαπανών – γενικών εξόδων 

και το φόρο που πληρώθηκε αντίστοιχα. 

Αν τις δαπάνες – γενικά έξοδα τις παρακολουθούµε κατά συντελεστή, η αξία και ο 

φόρο πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στους κωδ. 651 – 662 και 671 – 682 αντίστοιχα, 

οπότε οι κωδικοί 663 και 683 δεν συµπληρώνονται. Το ίδιο συµβαίνει αν οι δαπάνες 

υλοποιούνται µε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη οπότε περιλαµβάνονται 



στους κωδ. 654 – 656 ή 660 – 662 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ. 674 – 676 ή 

680 – 682 αντίστοιχα. 

Κωδ. 664. αναγράφεταιν το σύνολο των φορολογητέων εισροών ( άθροισµα Κωδ. 

651-663). 

Κωδ. 684. αναγράφεται το σύνολο του φόρου εισροών ( άθροισµα κωδ. 671 – 683) 

Το σύνολο του φόρου εισροών του κωδ. 684 συγκρίνετε το µε το σύνολο του 

φόρου 

εισροών, που προκύπτει από τα βιβλία σας. 

Αν το ποσό που πραγµατικά χρεώθηκε και προκύπτει από τα βιβλία σας είναι 

µεγαλύτερο, την επιπλέον διαφορά γράψτε την στον κωδ. 703, για να τον εκπέσετε 

και αν είναι µικρότερο στον κωδ. 708 για να τον καταβάλλετε επειδή δεν τον έχετε 

πληρώσει στον προµηθευτή σας. Στους υπόλοιπους κωδικούς γράφετε: 

Κωδ. 665. Γράψτε την αξία των αγορών σας για την οποία δεν πληρώσατε φόρο 

σύµφωνα µε τις Α.Υ.Ο. 103551 / 8478 / Α0014 / Π.Ο.Λ. / 1262 / 2.5.93 και 1013633 / 

8911 / 1807 / Π.Ο.Λ. 1029 / Α0014 / 2.2.95. Υπενθυµίζεται η υποχρέωση υποβολής 

ετήσιας κατάστασης από τον αγοραστή εξαγωγέα κλπ. Με τις σχετικές συνολικές 

αγορές ανά προµηθευτή. 

Κωδ. 666. Την αξία των εισροών σας που απαλλάσσονται από το φόρο, µε βάση 

τις 

διατάξεις του ν. 2859 / 00 (π.χ. αµοιβή δικηγόρου, µισθώµατα ακινήτων, ασφάλειες, 

αγορά ναύλωση πλοίων, αγορά από αγρότη ή απαλλασσόµενη λόγω τζίρου 

επιχείρηση ). 

Στον κωδικό αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι εξαιρούµενες εισροές – εκτός 

πεδίου 

εφαρµογής – όπως µισθοί ηµεροµίσθια εργοδοτικές εισφορές κτλ., καθώς επίσης και 

η αξία της παροχής υπηρεσίας για την οποία έχει καταβληθεί ο Φ.Π.Α. µε έκτακτη 

δήλωση. 

Την εισαγωγή εφηµερίδων και περιοδικών και την αξία των εισροών σας, για τις 

οποίες δεν δικαιούστε έκπτωση του φόρου, σύµφωνα µε την παράγρ. 4 του άρθρου 30 

του ν. 2859 / 00 (αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι 9 θέσεων, οινοπνευµατωδών 

ποτών κτλ.). 

Ακόµα, την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων σας, που σύµφωνα µε το άρθρο 

29 ν. 2851 / 00 είναι απαλλασσόµενες και την αξία των δαπανών εκείνων που 

βαρύνουν το κόστος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και απαλλάσσονται του 



Φ.Π.Α. Τέλος, τη διαφορά της φορολογητέας ή πλασµατικής αξίας και του 

πραγµατικού κόστους της εισαγωγής, ή της ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς επίσης 

και το κόστος των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων. 

Κωδ. 667. Το σύνολο των ποσών των κωδικών 664 έως 666. 

           γ. Ειδικοί λογαριασµοί 
Κωδ. 641. Τη φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. (Εξυπακούεται ότι στο 

αναγραφόµενο ποσό δεν συµπεριλάβατε τον Ε.Φ.Κ.). 

Κωδ. 642. Τη συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων. 

Κωδ. 643. Την αξία αγοράς ή την φορολογητέα αξία εισαγωγής παγίων όπως αυτά 

ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 2859 / 00, ακόµη και αν δεν 

καταβλήθηκε Φ.Π.Α. µε βάση την Α.Υ.Ο. 2869 / 87. ∆εν περιλαµβάνονται οι 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παγίων. 

Κωδ. 644. Την αξία των πράξεων που οφείλετε φόρο ως λήπτης αγαθών και 

υπηρεσιών σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου1 του άρθρου 35 του ν. 

2859 / 00.  

        δ) προστιθέµενα ποσά στο φόρο εισροών  

Κωδ. 701. Αναγράφεται το σύνολο του φόρου που πληρώθηκε στις ∆.Ο.Υ. τόσο 

µε τις αρχικές και τροποποιητικές όσο και µε τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις, που 

αφορούν την διαχειριστική περίοδο, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιµα. 

Κωδ. 702. : 

α) το ποσό του κωδικού 315 του πίνακα Ε΄ εφόσον είναι θετικό 

β) το ποσό του κωδικού 359 του πίνακα ΣΤ΄ εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό 

αριθµό) 

γ) το ποσό του κωδικού 426 του πίνακα Ζ΄ εφόσον είναι αρνητικό ( ως θετικό 

αριθµό) 

δ) το ποσό για έκπτωση του κωδικού 507 του πίνακα Η΄ εφόσον είναι 

µεγαλύτερο των 30 ευρώ 

Κωδ. 703. 

     α) το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου σε €. 

     β) το φόρο που βεβαιώθηκε ανεξάρτητα αν καταβλήθηκε ή οφείλεται µετά από 

προσωρινό έλεγχο για φορολογικές περιόδους της ίδιας διαχειριστικής περιόδου 

εφόσον η πράξη προσδιορισµού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί 

προσφυγή πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης. 



    γ) Τυχόν ποσό Φ.Π.Α. που έχει καταβληθεί τη διαχειριστική περίοδο 

χρεωστικά και υπάρχει δικαίωµα συµψηφισµού µαζί µε τα σχετικά 

δικαιολογητικά. 

    δ) Τυχόν ποσά για έκπτωση του κωδικού 705 της δήλωσης αποθεµάτων 

µετάταξης, που έχουν συµψηφιστεί µέσα στη διαχειριστική περίοδο. 

    ε) το ποσό Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στο τελωνείο από τους εγκεκριµένους 

αποθηκευτές αγαθών του Ε.Φ.Κ. και τους εγγεγραµµένους επιτηδευµατίες ή 

εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών κατά τη θέση αγαθών τους σε ανάλωση 

Κωδ. 704. συµπληρώνεται µόνο αν είναι τροποποιητική εκκαθαριστική δήλωση 

Κωδ. 705 αναγράφεται το άθροισµα των ποσών των κωδικών 701- 704 

 

                  ε. Αφαιρούµενα ποσά στο φόρο εισροών 

 

Κωδ. 706. 

α) το ποσό του κωδικού 315 του πίνακα Ε’, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό 

αριθµό) 

β) το θετικό ποσό του κωδ. 359 του πίνακα ΣΤ’ 

γ) Το θετικό ποσό του κωδικού 423 του πίνακα Ζ’, εφόσον είναι µεγαλύτερο των 

30 

ΕΥΡΩ 

δ) το ποσό για καταβολή από τον κωδ. 507 του πίνακα Η’ (διακανονισµός 

παγίων), 

εφόσον είναι µικρότερο των 30 ΕΥΡΩ 

Κωδ. 707. Το ποσό του φόρου του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή µε βάση την 

απόφαση 1031790 / 2051 / Π.Ο.Λ. 1078 / 91 πριν από την υποβολή της 

εκκαθαριστικής δήλωσης και µε βάση τις περιοδικές δηλώσεις της χρήσης. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να γράψετε το 100% του ποσού του οποίου έχετε ζητήσει 

την επιστροφή και όχι το 90% του ποσού, ανεξάρτητα αν έγινε ή όχι η επιστροφή 

µέρους ή όλου του ποσού, µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 

Κωδ. 708. Τα τυχόν λοιπά αφαιρούµενα ποσά από το φόρο των εισροών σας. 

Κωδ. 709. Το άθροισµα των ποσών των κωδ. 706 έως και 708. 

Κωδ. 710. Τη διαφορά των ποσών των κωδ. 705 µείον 709. Εάν η διαφορά είναι 

αρνητική, σηµειώστε το πρόσηµο (-) πλην, πριν απ’ αυτήν. 

 



Τα έντυπα των δηλώσεων αυτών συµπληρώνονται µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν 

από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος ως έντυπα άντλησης πληροφοριών 

σχετικά µε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που πραγµατοποιούνται µεταξύ Κ-

Μ. ∆ηλαδή τα στοιχεία της δήλωσης intrastat χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και 

µόνο για στατιστικούς λόγους. 

Οι υποκείµενοι στο Φ.Π.Α. για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που 

πραγµατοποιούν κάθε µήνα, εφόσον εκδίδεται για αυτές φορολογικό στοιχείο είναι 

υποχρεωµένοι να συµπληρώνουν και τη δήλωση intrastat. ∆εν υποβάλλεται η δήλωση 

intrastat για διακινήσεις αγαθών σε εκθεσιακούς χώρους. Η δήλωση intrastat 

υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. συνήθως ταυτόχρονα µε την περιοδική δήλωση 

Φ.Π.Α., µπορεί όµως να υποβληθεί στη ∆.Ο.Υ. βεβαίωση ή θα υπογράφεται 

αντίγραφο αυτής που θα επιδεικνύεται από την επιχείρηση κατά την υποβολή της 

περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.  

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης intrastat έχουν µόνο οι υπόχρεοι εκείνοι που 

πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές µεγαλύτερες από κάποιο όριο που 

καθορίζεται σε ετήσια βάση από τους αρµόδιους υπουργούς και καλείται «κατώφλι 

εξοµοίωσης». 

Οι υπόχρεοι που ασκούν την δραστηριότητα τους εποχιακά ή έχουν την έδρα της 

οικονοµικής τους δραστηριότητας σε νησιά που δεν εδρεύει ∆.Ο.Υ. µπορούν να 

αποστείλουν της δήλωση στην πλησιέστερη ∆.Ο.Υ. συγχρόνως µε την υποβολή της 

δήλωσης Φ.Π.Α. και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσµίας που υποβάλλεται η 

περιοδική δήλωση. 

∆ήλωση intrastat υποβάλλεται επίσης, όταν τα προϊόντα µεταφέρονται από το ένα 

Κ-Μ στο άλλο χωρίς την έκδοση τιµολογίου ή για συναλλαγή µε σκοπό εργασία 

φασών ή για επισκευή κ.α. στις περιπτώσεις αυτές δεν θα συµπληρώνεται το πεδίο 

του τιµολογούµενου ποσού, θα αναγράφονται όµως η στατιστική αξία και τα λοιπά 

στοιχεία της δήλωσης intrastat. 

Από τη υποχρέωση συµπλήρωσης υποβολής δήλωση intrastat απαλλάσσονται: 

� Ιδιώτες 

� Οι µικρές επιχειρήσεις που έχουν απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής 

περιοδικής δήλωσης  

� Οι υπόχρεοι που κατά το προηγούµενο έτος πραγµατοποίησαν 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών οι οποίες δεν ξεπέρασαν το κατώφλι 

εξοµοίωσης. 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι ΣΑΚΕΛΛΗ 

Καθηγητή Λογιστικής κ΄ Ελεγκτικής 

Ο “ΠΑΝ∆ΕΚΤΗΣ” ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 
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Στέλεχος ∆/νσης Φ.Π.Α. 

Υπουργείου Οικονοµίας κ΄ Οικονοµικών 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ 

Τµηµατάρχης ∆ιεύθυνσης Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
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