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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Ο ρόλος που διαδραµατίζει ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, στην άσκηση της 

Νοµισµατικής Πολιτικής σε συνδυασµό πάντα µε το γενικότερο φορολογικό σύστηµα, 

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 σύγγραµµα αυτό, θα γίνει µια προσπάθεια ανάπτυξης του παραπάνω θέµατος. 

Με την εργασία µας αυτή ελπίζουµε πως θα καταφέρουµε να βάλουµε και εµείς ένα 

λιθαράκι στην τεράστια πυραµίδα που φέρει την ονοµασία «κλάδος της φορολογίας» 

και συγκεκριµένα της έµµεσης φορολογίας. 

Στο σηµείο αυτό,θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας σε όλους όσους 

βοήθησαν και στήριξαν την εργασία µας αυτή. Ιδιαίτερα, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε 

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

πολύτιµες συµβουλές του και τη βοήθειά του στη διεξαγωγή της έρευνάς µας. 

Επιπροσθέτως, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους εκπαιδευτικούς του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

που µας βοήθησαν να αποκτήσουµε τις απαιτούµενες γνώσεις για την µετέπειτα 

σταδιοδροµία µας. 

Αυτή η εργασία αφιερώνεται στους γονείς µας που στάθηκαν δίπλα µας όλα αυτά τα 

χρόνια σε όλες τις εύκολες και δύσκολες στιγµές.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ηράκλειο, 27/04/2007 

Οι συγγραφείς 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

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 επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται ο 

ορισµός του Φ.Π.Α., ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί σε κάθε επιχείρηση, ενώ γίνεται 

και µια ιστορική αναδροµή στο παρελθόν προκειµένου να εντοπίσουµε τη χρονική 

περίοδο κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά, τόσο στην τότε Ε.Ο.Κ., όσο 

και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι έννοιες της άµεσης και της έµµεσης 

φορολογίας, το αντικείµενο και υποκείµενο του φόρου καθώς επίσης οι απαλλαγές που 

ισχύουν ανά περίπτωση και η επιστροφή του Φ.Π.Α. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων καθώς και τα κύρια 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, γίνεται αναφορά στα βιβλία τα οποία 

έχουν την υποχρέωση να τηρήσουν οι επιχειρήσεις αυτές. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, παραθέτουµε τα ισοζύγια µιας επιχείρησης, η οποία τηρεί 

βιβλία Γ’ κατηγορίας υποχρεωτικά. Πάνω στα ισοζύγια αυτά, στηρίζεται η 

συµπλήρωση των περιοδικών και της εκκαθαριστικής δήλωσης. Στο τέλος, αυτών 

µπορούµε να δούµε τον τρόπο συµπλήρωσής τους, καθώς και κάποια συµπεράσµατα τα 

οποία προκύπτουν. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, ασχολούµαστε µε τις προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων, 

τις παραβάσεις, τις κυρώσεις και τα πρόστιµα που ισχύουν, ανάλογα µε την περίπτωση 

στην οποία εντάσσεται η κάθε επιχείρηση. Επίσης, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της 

τροποποιητικής και ανακλητικής δήλωσης, της δήλωσης µε επιφύλαξη καθώς και της 

δήλωσης Intrastat. Τέλος, αναφερόµαστε και στον πίνακα listing ενώ παραθέτουµε και 

ένα παράδειγµα για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του. 

Στο έκτο κεφάλαιο, ασχολούµαστε µε την αλλαγή των συντελεστών και τις 

επιπτώσεις που είχε σε όλα τα επίπεδα της οικονοµίας. Επί προσθέτως, στο κεφάλαιο 

αυτό, µπορούµε να βρούµε και σχόλια από εφηµερίδες, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν το 

έτος 2005. 

Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο, ασχολούµαστε µε την εφαρµογή του συστήµατος του 

Φ.Π.Α. στην Κύπρο. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, γίνεται µια αντιπαράθεση µεταξύ 

των δύο χωρών, ενώ γίνεται και ένα γενικό σχόλιο για τα όσα έχουν προαναφερθεί στο 

σύγγραµµα αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΤΟΥ 
 
 
 

 Ορισµός του Φ.Π.Α. 

 Λειτουργία του Φ.Π.Α. 

 Ο Φ.Π.Α. στα πλαίσια της κοινοτικής εναρµόνισης 

 Η εναρµόνιση των γενικών έµµεσων φόρων 

 Συντελεστές Φ.Π.Α. στα κράτη-µέλη της Ε.Ο.Κ. 

 Ο Φ.Π.Α. στην Ελλάδα 

 ∆ιαφορές Φ.Π.Α. και Φ.Κ.Ε. 

 Οι συντελεστές Φ.Π.Α. στην Ελλάδα  
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1.1.ΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 

 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας είναι ένας γενικός έµµεσος φόρος κατανάλωσης, ο 

οποίος αποδίδεται από τον υπόχρεο που ορίζεται από τον νόµο,  σε βάρος του 

αντισυµβαλλοµένου, και ο οποίος καταβάλλεται τµηµατικά, σε κάθε στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας και της εµπορίας αγαθών. Οι πράξεις οι οποίες υπάγονται στο 

Φ.Π.Α. είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εφόσον παρέχονται στην 

Ελληνική επικράτεια, µε κάποιο αντάλλαγµα, καθώς επίσης και η εισαγωγή αγαθών 

από ξένες χώρες, εφόσον µεταβιβάζεται η κυριότητα  των αγαθών. 

Γενικότερα, όµως, ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο, το 

οποίο ασκεί οικονοµική δραστηριότητα. 

Από το Φ.Π.Α. εξαιρούνται το ∆ηµόσιο καθώς και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆)., µόνο όµως για τις πράξεις τους ως δηµόσια εξουσία. Τέτοια 

παραδείγµατα είναι τα Υπουργεία, οι Νοµαρχίες και οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές 

Υπηρεσίες, οι οποίοι δεν επιβάλλουν στους πολίτες Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες που τους 

παρέχουν. 

 
 

1.2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 
 

Σε µια επιχείρηση ο Φ.Π.Α. λειτουργεί µε τον εξής τρόπο : 

Α) Η επιχείρηση παραλαµβάνει από τους προµηθευτές της κάποια τιµολόγια, τα οποία 

αφορούν αγορές που έχει κάνει από αυτούς και στα οποία αναγράφεται χωριστά η άξια 

των αγορών  και η αξία του Φ.Π.Α., 

Β) Η ίδια επιχείρηση, εκδίδει στους πελάτες της τιµολόγια στα οποία αναγράφεται η 

αξία των αγαθών που τους χρεώνει και η αξία του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις 

συγκεκριµένες πωλήσεις. 

Η επιχείρηση λοιπόν έχει εισπράξει ένα ποσό Φ.Π.Α. από τους πελάτες της, βάση 

των πωλήσεών της, και έχει πληρώσει ένα Φ.Π.Α. στους προµηθευτές της, βάση των 

αγορών της. Καλείται λοιπόν να αφαιρέσει από το Φ.Π.Α. που πλήρωσε, το Φ.Π.Α. που 

εισέπραξε και τη διαφορά θα πρέπει να την αποδώσει στο ∆ηµόσιο. 

Παρακάτω θα δούµε τον τρόπο µε τον οποίο το ∆ηµόσιο εισπράττει την αξία του 

Φ.Π.Α. από τις επιχειρήσεις. 
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1.3 Ο Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
 

Το σύστηµα του Φ.Π.Α. έχει τις ρίζες του, πολύ βαθιά µέσα στην ιστορία των ετών. 

Η αρχή έγινε στη Ρώµη, στις 25 Μαρτίου του 1957, µε την υπογραφή της Ιδρυτικής 

πράξης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µεταξύ των πρώτων κρατών-µελών 

της, τα οποία ήταν η Γαλλία, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, η Ιταλία, η 

Ολλανδία, το Βέλγιο, και το Λουξεµβούργο. Τα κράτη-µέλη µεταξύ των άλλων, 

προέβλεψαν και την εναρµόνιση της φορολογικής τους νοµοθεσίας και ειδικότερα της 

έµµεσης φορολογίας. Με την προσπάθεια τους αυτή, ήταν πλέον φανερό, πως ήθελαν 

να δηµιουργήσουν έναν ευρύτερο χώρο στον οποίο πρωταρχικό ρόλο θα είχαν οι ίσοι 

όροι ανταγωνισµού και η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και υπηρεσιών. Την 

παραπάνω προσπάθεια σεβάστηκαν και τα τρία νέα κράτη-µέλη, τα οποία εισχώρησαν 

στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα λίγο αργότερα και συγκεκριµένα το έτος 1973, 

και τα οποία ήταν το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η ∆ανία  καθώς επίσης και η 

Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες εισχώρησαν τα έτη 1979 και 1985 

αντίστοιχα,  ως δέκατο , ενδέκατο και δωδέκατο µέλος. Έτσι. λοιπόν τα κράτη-µέλη 

ξεκίνησαν µια κοινή πορεία µε κοινούς στόχους και θέσπισαν διατάξεις στον τοµέα της 

έµµεσης φορολογίας, προκείµενου να δηµιουργήσουν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο, για 

την εναρµόνιση της νοµοθεσίας στον τοµέα αυτό. 

Το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάφερε να προωθήσει την 

φορολογική εναρµόνιση , µε µια σειρά από κανονισµούς, οδηγίες και συστάσεις οι 

οποίες είχαν απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µιας πραγµατικής εσωτερικής αγοράς, 

σεβόµενη τις ανάγκες κάθε κράτους-µέλους. Η εναρµόνιση στην έµµεση φορολογία 

σηµείωσε σηµαντική πρόοδο, κυρίως µε την εφαρµογή του κοινοτικού συστήµατος του 

Φ.Π.Α. 

Εκτός όµως από τους γενικούς έµµεσους φόρους, σηµαντική πρόοδο παρατηρήθηκε 

και στους ειδικούς έµµεσους φόρους, σε εκείνους δηλαδή που επιβάλλονταν στα 

πετρελαιοειδή, τη ζάχαρη, το οινόπνευµα, και στα οποία ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε ένα 

στάδιο συναλλαγής. 

Επίσης, στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, εφαρµόστηκε ένα κοινό σύστηµα µικτής 

φορολογίας, µε το οποίο προβλέπεται ένας πάγιος ειδικός φόρος και ένας αναλογικός 

φόρος. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί, πως στην Ελλάδα η εναρµόνιση 

αυτή έγινε το έτος 1984. 

Άλλος ένας τοµέας στον οποίο τα κράτη µέλη έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση, ήταν και η 

συγκέντρωση κεφαλαίων, για την οποία υιοθετήθηκε από την κοινότητα ένας <<φόρος 
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εισφοράς>> , ο οποίος επιβλήθηκε στο κεφαλαίο κατά τη σύσταση, µετατροπή, 

συγχώνευση, και λύση νοµικών προσώπων. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε δεν έχει αναφερθεί καθόλου το θέµα της άµεσης 

φορολογίας. Ο λόγος είναι πως δεν υπήρξε κάποια ρητή διάταξη στη Συνθήκη της 

Ρώµης. Ίσως όµως µπορούµε να πούµε  πως  και σε αυτόν τον τοµέα υπήρχε µια τάση 

εναρµόνισης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα κράτη-µέλη θέσπισαν µια 

αµοιβαία συνδροµή, µε σκοπό την είσπραξη εσόδων και την καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής, καθώς επίσης και την φορολογία των νοµικών προσώπων και των  

µερισµάτων. 

 
 

1.4 Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ 
 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, προκείµενου να προωθήσει την εναρµόνιση στον φορολογικό τοµέα 

έκδωσε διάφορες προτάσεις και οδηγιες. Συγκεκριµένα, στον τοµέα του Φ.Π.Α., το 

Συµβούλιο είχε εκδώσει διάφορους κανονισµούς, οι οποίοι λειτουργούσαν ως 

εσωτερικό δίκαιο στα κράτη-µέλη, προκειµένου να επιτευχθεί µια αρµονική 

συνεργασία µεταξύ τους. 

Το ιστορικό του συστήµατος του Φ.Π.Α. έχει ως εξής : 

Ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας ήταν και η εκτελεστική 

επιτροπή. Η επιτροπή αυτή πήρε την απόφαση το 1960 να συστήσει τρεις υποεπιτροπές 

εµπειρογνωµόνων και τοποθέτησε στη θέση του επικεφαλή, τον καθηγητή 

F.NEUMARK, προκείµενου να µελετηθεί η εναρµόνιση των νοµοθεσιών που 

αφορούσαν τη φορολογία των κρατών-µελών και η οποία προβλεπόταν από τη 

Συνθήκη της Ρώµης. 

Μετά από αρκετή µελέτη, οι υποεπιτροπές κατέθεσαν στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, διάφορες εκθέσεις οι οποίες είδαν το 

φως της δηµοσιότητας το 1962. Στόχος αυτών, ήταν να εισηγηθούν την κατάργηση 

όλων των γενικών φόρων κατανάλωσης που είχαν τη µορφή του φόρου κύκλου 

εργασιών και την αντικατάσταση αυτών µε ένα κοινό σύστηµα φόρου κύκλου 

εργασιών, τον γνωστό σήµερα ως Φ.Π.Α. Απώτερος σκοπός της πρότασης αυτής ήταν 

η κατάργηση των φορολογικών συνόρων. Η εκτελεστική Επιτροπή έκανε αποδεκτή την 

πρόταση αυτή και εισηγήθηκε στο Συµβούλιο των Υπουργών της Κοινότητας, την 

Πρώτη και ∆εύτερη κατευθυντήριες οδηγίες Φ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν στις 11 

Απριλίου 1967 από το Συµβούλιο. Στη συνεχεία εκδόθηκε µια σειρά από οδηγίες, οι 
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οποίες ανέρχονται στις 10. Από τις οδηγίες αυτές ιδιαίτερης προσοχής αξίζει η 6η στην 

οποία αναλύεται όλο το σύστηµα του Φ.ΠΑ. 

Πολύ εύλογα θα αναρωτηθούµε για το ποιος πραγµατικά ήταν ο στόχος του 

συστήµατος Φ.Π.Α. Όλα τα κράτη-µέλη τα οποία αποδέχθηκαν την πρόταση για την 

εναρµόνιση των φορολογικών νοµοθεσιών τους και κατ’επεκταση την εναρµόνιση του 

συστήµατος Φ.Π.Α., αποσκοπούσαν κυρίως στα εξής : 

1) Στην κατάργηση των περιορισµών σε ότι αφορά τη διακίνηση αγαθών και 

υπηρεσιών, 

2) Στην ίση φορολόγηση των εισαγόµενων και εγχώριος διακινούµενων αγαθών και 

στην ουδετερότητα του Φ.Π.Α. .Κατά συνέπεια στη δηµιουργία µιας ελεύθερης 

αγοράς, 

3) Στη θέσπιση και χρησιµοποίηση κοινών όρων και εννοιών, όπως το 

«φορολογούµενο πρόσωπο», 

4) Οι συντελεστές του Φ.Π.Α. θα έπρεπε να επιτρέπουν έκπτωση από το φόρο που µια 

επιχείρηση χρεώνει στους πελάτες της, του φόρου που η ίδια χρεώθηκε από τους 

προµηθευτές της, 

5) Στη δηµιουργία ενός πίνακα απαλλαγών, ο οποίος θα ήταν κοινός για όλα τα κράτη 

µέλη της κοινότητας, 

6) Σε έναν οµοιόµορφο τρόπο είσπραξης των κοινοτικών πόρων, 

7) Στον προσδιορισµό : α) Των προσώπων που είναι υπόχρεοι στην καταβολή του 

φόρου, β) Των υποχρεώσεων των παραπάνω προσώπων, 

8) Στην περιοδική εκκαθαριστική δήλωση προκείµενου να διαπιστωθεί και να ελεγχθεί 

η βάση υπολογισµού των ιδίων πόρων της κοινότητας, 

9) Στη δηµιουργία και διατήρηση ειδικών καθεστώτων Φ.Π.Α. για τις µικρές 

επιχειρήσεις και τους αγρότες. 

Με το σύστηµα , λοιπόν, του Φ.Π.Α.  υλοποιείται µια βασική αρχή της Συνθήκης της 

Ρώµης, µε την οποία τα κράτη-µέλη δεν επιβάλλουν στην επικράτεια τους άµεσα ή 

έµµεσα φόρους στα αγαθά των άλλων κρατών-µελών, βαρύτερους από αυτούς που 

επιβάλλουν στα δικά τους αγαθά και στις δικές τους υπηρεσίες. Προκύπτει, λοιπόν, το 

συµπέρασµα πως τα κράτη-µέλη επιθυµούσαν ίση και δίκαιη αντιµετώπιση των 

αγαθών, τόσο των εγχώριων όσο και των εισαγόµενων. 
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1.5 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. 
 
 

Στις προηγούµενες σελίδες αναφερθήκαµε στην σπουδαιότητα του καθεστώτος του 

Φ.Π.Α. και τους λόγους για τους οποίους έγινε αποδεκτό από όλα τα κρατη-µελη. Σε 

αυτή την παράγραφo θα µιλήσουµε για τους συντελεστές του Φ.Π.Α. που ίσχυσαν σε 

κάθε κράτος. 

Η πρώτη χώρα που εφάρµοσε το καθεστώς του Φ.Π.Α. ήταν η ∆ανία στις 

03/07/1967. Η λειτουργία του ποσοστού όµως τέθηκε σε ισχύ στις 30/06/1980. Οι 

επόµενες χώρες που ακολούθησαν ήταν η Γαλλία και η Γερµανία στις οποίες 

εφαρµόσθηκε ο Φ.Π.Α. την 01/01/1968 και τέθηκε σε ισχύ ποσοστού το έτος 1986 και 

1983 αντίστοιχα. Ακολούθησαν, η Ολλανδία το έτος 1969, το Λουξεµβούργο το έτος 

1970, το Βέλγιο το έτος 1971, η Ιρλανδία το 1972, το Ηνωµένο Βασίλειο το 1973, η 

Ιταλία το 1973 η Πορτογαλία το 1986, η Ισπανία το έτος 1986, ενώ η Ελλάδα ήταν η 

τελευταία χώρα που µπήκε στο σύστηµα του Φ.Π.Α., το έτος 1987. Παρακάτω 

παραθέτουµε έναν πίνακα, στον οποίο µπορούµε να δούµε αναλυτικά τους συντελεστές 

που ίσχυαν σε κάθε χώρα, κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής του συστήµατος Φ.Π.Α.  

 
 
 

Α/α ΧΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
  

ΕΦΑΡ/ΓΗΣ 
Φ.ΠΑ. 

ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΩΝ % 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 
% 

ΜΕΣΟΣ 
% 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
% 

ΜΕΙΩ/ΝΟΣ 
% 

ΜΗ∆Ε-
ΝΙΚΟΣ 
% 
 

1 ∆ΑΝΙΑ 3.7.1967 30.6.1980 22 - - - 0 
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.1.1968 1.7.1983 14 - - 7 - 
3 ΓΑΛΛΙΑ 1.1.1968 1.7.1986 18,60 - 33+1/3 2,1/4/5,5/7/13 - 
4 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1.1.1969 1.1.1984 19 - - 5 - 
5 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡ

ΓΟ 
1.1.1970 1.1.1973 12 - - 3 & 6 - 

6 ΒΕΛΓΙΟ 1.1.1971 1.1.1983 19 17 25/28+8 1/6 0 
7 ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1.11.1972 1.3.1986 25 - - 2,2/10 0 
8 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.4.1973 18.6.1979 15 - - - 0 
9 ΙΤΑΛΙΑ 1.1.1973 20.12.1984 18 - 38 2& 9 0 
10 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.1.1986 1.1.1986 8 16 30 - 0 
11 ΙΣΠΑΝΙΑ 1.1.1986 1.1.1986 6 12 33 - - 
12 ΕΛΛΑ∆Α 1.1.1987 1.1.1987 3/6 18 36 3-30%/6-

30%/18-
30%/36-15% 

- 
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1.6 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Η Ελλάδα, µε την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, η οποία 

κυρώθηκε το έτος 1979 και ίσχυσε το έτος 1981, επί της τότε κυβερνήσεως του 

Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος(ΠΑ.ΣΟ.Κ.), εκτός από την υποχρέωση που 

ανέλαβε να φέρει εις πέρας, και δεν ήταν άλλη από το να καταφέρει να εναρµονίσει την 

έµµεση φορολογία της µε αυτή των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας, της δόθηκε και µια πολύ σηµαντική ευκαιρία προκείµενου να 

καταφέρει να απαγκιστρωθεί από την οικονοµική δυσχέρεια που την έπληττε τα 

προηγούµενα χρόνια επί δικτατορίας. 

  Η εισαγωγή του συστήµατος του Φ.Π.Α. στη χώρα µας, έπρεπε όµως να πετύχει και 

για δυο ακόµα λόγους. Με την εφαρµογή του συστήµατος του Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας, θα µπορούσε να επιτευχθεί δικαιότερη και απλούστερη φορολογική και 

κοινωνική πολιτική ενώ παράλληλα θα µειωνόταν το οικονοµικό, κοινωνικό, και 

δηµοσιονοµικό κόστος της φορολογίας. 

Μελετώντας, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους, το Υπουργείο Οικονοµικών ξεκίνησε 

το έτος 1975, την αναθεώρηση και αντικατάσταση της έµµεσης φορολογίας µε την 

εισαγωγή του κοινοτικού συστήµατος του Φ.Π.Α. 

Παρά το γεγονός ότι ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, θεωρείτο ως κάτι πρωτόγνωρο 

για την Ελληνική Κοινωνία, εντούτοις υπήρχαν πολλές οµοιότητες µε το σύστηµα του 

Φόρου Κύκλου Εργασιών, το οποίο σύστηµα θεσπίσθηκε στη χώρα µας το έτος 1923 

επί κυβερνήσεως Ελευθέριου Βενιζέλου. 

 

 
1.7 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Φ.Κ.Ε. 
 

 
Η εφαρµογή του συστήµατος του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, αντικατέστησε ένα 

πλήθος από φόρους που ίσχυαν την εποχή εκείνη, µεταξύ των οποίων ήταν και ο Φόρος 

του Κύκλου Εργασιών. Τα δύο συστήµατα µπορεί να ακούγονται τα ίδια, εντούτοις 

όµως έχουν σηµαντικές διαφορές, τις οποίες αναλύουµε παρακάτω. 

1) Ο Φόρος Κύκλου Εργασιών, είχε εφαρµογή στα ακαθάριστα έσοδα των 

βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σε ορισµένες παροχές υπηρεσιών 

καθώς και στις εισαγωγές αγαθών. Κατά συνέπεια, δεν είχε ισχύ στο εµπόριο. 

Αντίθετα ο Φ.ΠΑ., είχε εφαρµογή σε κάθε παράδοση αγαθού από βιοµήχανο, 
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βιοτέχνη, έµπορο, στην παροχή υπηρεσιών καθώς και στην εισαγωγή αγαθών, ενώ 

υπολογιζόταν στην αντιπαροχή που επιτυγχανόταν. 

2) Στο Φόρο του Κύκλου Εργασιών, αντικείµενο της φορολογίας και βάση 

υπολογισµού του φόρου ήταν τα ακαθάριστα έσοδα , ενώ στο Φ.Π.Α. αντικείµενο 

φορολογίας ήταν οι παραδόσεις και οι εισαγωγές αγαθών καθώς και η παροχή 

υπηρεσιών και βάση υπολογισµού ήταν η αντιπαροχή που επιτυγχανόταν για τις 

πράξεις αυτές. 

3) Στο Φόρο Κύκλου Εργασιών, εκπίπτεται – εφόσον πρόκειται για αγαθά 

εξαιρούµενα του φόρου- η αξία της πρώτης ύλης που εµπεριέχεται στο αγαθό που 

διατέθηκε, σε αντίθεση µε το Φ.Π.Α. στον οποίο εκπίπτεται ο φόρος που 

καταβλήθηκε στο προηγούµενο στάδιο συναλλαγής, στην περίπτωση βέβαια, που η 

πραγµατοποίηση της πράξης υπάγεται στο φόρο. 

Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να πούµε πως ο Φ.Π.Α. είναι ένας φόρος γενικότερης 

εφαρµογής από το Φόρο Κύκλου Εργασιών, ο οποίος πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα 

το έτος 1937. 

Παρατηρούµε, λοιπόν, πως η Ελλάδα πληρούσε κάποιες προδιαγραφές προκείµενου 

να πραγµατοποιήσει τον στόχο της, που δεν ήταν άλλος από την στέψει της εφαρµογής 

του συστήµατος του Φ.Π.Α. µε απόλυτη επιτυχία. 

 
 

1.8 ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
1986 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

 
Όταν αναφερόµαστε στη φράση «συντελεστές του Φ.Π.Α.», εννοούµε ένα ποσοστό 

µε το οποίο θα πολλαπλασιαστεί η φορολογητέα αξία, προκειµένου να υπολογιστεί το 

ποσό του φόρου. Σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ., ο αριθµός των συντελεστών 

αυτών, θα έπρεπε να ήταν περιορισµένος, προκειµένου να επιτευχθεί σωστή και 

οικονοµική διαχείριση του φόρου. 

Τα κράτη-µέλη, όµως, ήταν εκ των προτέρων διατεθειµένα να χρησιµοποιήσουν ένα 

µικρό αριθµό συντελεστών, γιατί µε αυτό τον τρόπο θα είχαν επιτύχει καλύτερη 

οργάνωση και ορθή εφαρµογή του νόµου. Τέθηκε, λοιπόν, σε ισχύ ένας χαµηλός 

συντελεστής για τα είδη πρώτης ανάγκης, ένας υψηλός για τα είδη πολυτελείας και ένας 

ενδιάµεσος για τα υπόλοιπα είδη, οι οποίοι είχαν ισχύ τόσο στα εισαγόµενα όσο και στα 

εγχώρια αγαθά. 
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Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, ορίστηκαν τρεις συντελεστές, το ποσοστό των 

οποίων καθορίστηκε σε 6%, 36% και 18% αντίστοιχα. Ειδικότερα, για την περιοχή των 

∆ωδεκανήσων υπήρξαν ειδικές εκπτώσεις φόρου, οι οποίες αφορούσαν: 

1) Για τα αγαθά πρώτης ανάγκης, τα οποία υπάγονταν στο χαµηλό συντελεστή αλλά 

και για αυτά που υπάγονταν στον κανονικό συντελεστή, υπήρχε µείωση κατά 30%. 

Εξαίρεση αποτελούσαν τα καπνοβιοµηχανία προϊόντα, και το ηλεκτρικό ρεύµα, για 

τα οποία η µείωση αυτή δεν ίσχυε και 

2) Για τα αγαθά τα οποία εντάσσονταν στον υψηλό συντελεστή, δηλαδή τα είδη 

πολυτελείας , η µείωση ήταν 15% επί του υψηλού συντελεστή. 

 Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να επισηµάνουµε, πως για να επωφεληθούν οι 

επιχειρήσεις από τη µείωση αυτή των συντελεστών, θα έπρεπε να ήταν εγκατεστηµένες 

στα ∆ωδεκάνησα ενώ παράλληλα τα αγαθά τη στιγµή της πώλησης να βρίσκονταν στην 

ίδια περιοχή. Αξίζει να σηµειώσουµε, πως στην περίπτωση που αποστέλλονταν αγαθά 

από την υπόλοιπη Ελλάδα προς τα ∆ωδεκάνησα οι συντελεστές έπαιρναν την κανονική 

τους µορφή και όχι τη µορφή µειωµένου συντελεστή. Επιπροσθέτως, οι παραπάνω 

εκπτώσεις επί των κανονικών συντελεστών, δεν ίσχυαν στην περίπτωση της παροχής 

υπηρεσιών στην περιοχή των ∆ωδεκανήσων.  

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την άνιση µεταχείριση των αγαθών  και µάλιστα εις βάρος 

των εγχωρίων. 

Παρακάτω παραθέτουµε δυο πίνακες στους οποίους µπορούµε να δούµε τους 

συντελεστές του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας που ίσχυαν στον ευρύτερο Ελληνικό 

χώρο και αυτούς που ίσχυαν στα ∆ωδεκάνησα : 
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ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΓΑΘΑ 

3% Εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, θέατρα 

6% 

Είδη πρώτης ανάγκης καθώς και υπηρεσίες όπως 
µεταφορά προσώπων και πραγµάτων, εργασίες µε 
γεωργικά µηχανήµατα, εκµετάλλευση καφενείων  

καθαριστηρίων ξενοδοχείων, θεατρικές και 

18% Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που δεν αναφέρονται 
στους παραπάνω συντελεστές 

36% 

Τα διάφορα είδη πολυτελείας, οινοπνευµατώδη, 
τσιγάρα, µοτοσικλέτες πάνω από 100 κυβικά, 

αεροπλάνα, πλοία που προορίζονται για αναψυχή ή 
αθλητισµό κ.λ.π. 

 
 
 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ: 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 3% 6% 18% 36% 

ΜΕΙΟΝ 30% 30% 30% 15% 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2,10 4,20 12,60 30,60 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2% 4% 13% 31% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 
 
 

 Άµεση φορολογία 

 Έµµεση φορολογία 

 Έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. 

 Αντικείµενο και υποκείµενο του Φ.Π.Α. 

 Φορολογητέες Πράξεις 

 Συντελεστές υπολογισµού του Φ.Π.Α. 

 Απαλλαγές από το Φ.Π.Α. 

 Επιστροφή Φ.Π.Α. 
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2.1 ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Ως άµεση φορολογία ή άµεση φορολόγηση, νοείται το σύνολο των φόρων 

εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και των φόρων επί των κερδών των εταιρειών. Οι 

φόροι αυτοί είναι: ο φόρος εισοδήµατος, ο εταιρικός φόρος, ο φόρος περιουσίας και η 

πλειονότητα των φόρων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τους συντελεστές 

άµεσης φορολογίας, της υπεραξίας καθώς και τη φορολογία των εισοδηµάτων από 

αποταµιεύσεις. Επειδή η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν προβλέπει ειδικές 

διατάξεις για την εναρµόνιση των άµεσων φόρων, ο φορολογικός συντονισµός 

εξακολουθεί να απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισµούς. Παρόλα αυτά, κατά τον σχεδιασµό 

της άµεσης φορολογίας πρέπει να τηρούνται οι τέσσερις ελευθερίες που προβλέπονται 

στη συνθήκη (ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων, υπηρεσιών και 

κεφαλαίων) καθώς και το δικαίωµα εγκατάστασης προσώπων και επιχειρήσεων.  

Από το 1977, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει µία πιο συνολική προσέγγιση σε θέµατα 

κοινοτικής φορολογικής πολιτικής. Αποφάσισε να επικεντρώσει τις προσπάθειές της, 

σε µία στρατηγική καταπολέµησης του επιζήµιου φορολογικού ανταγωνισµού. Σε αυτή 

τη βάση, εκδόθηκε ένα «πακέτο φορολογικών µέτρων» που οδήγησε σε τρεις 

σηµαντικές καινοτοµίες :  

1) Σε έναν κώδικα δεοντολογίας στον τοµέα της φορολογίας των επιχειρήσεων,  

2) Στην οδηγία για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων  εισοδηµάτων από 

αποταµιεύσεις, και  

3) Στην οδηγία για τις πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων µεταξύ συνδεδεµένων 

εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών.  

Στην Ελλάδα, τα έσοδα από την άµεση φορολογία είναι  χαµηλά, σε σύγκριση µε 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποτελέσει ο φόρος, µέσω ανάπτυξης και 

αναδιανεµητικής πολιτικής, θα πρέπει τα έσοδα από τη φορολόγηση των φυσικών και 

νοµικών προσώπων να αυξηθούν και να προσεγγίσουν τα επίπεδα των άλλων χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται η µείωση της 

φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας, η διερεύνηση της φορολογικής βάσης και η 

αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης. 

Όλα τα παραπάνω όµως για να επιτευχθούν, θα πρέπει το κράτος να εφιστήσει την 

προσοχή του στα παρακάτω: 

1) Στην αντιµετώπιση των εισοδηµατικών ανισοτήτων  
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2) Στην αντιστροφή της σχέσης άµεσων / έµµεσων φόρων  

3) Στην τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας  

4) Στο γεγονός ότι η υπερφορολόγηση, λόγω του πληθωρισµού, πλήττει περισσότερο 

τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν την ευχέρεια να 

κρύψουν τις ονοµαστικές αυξήσεις των εισοδηµάτων τους. Το γεγονός ότι τα 

φορολογικά κλιµάκια παραµένουν τα ίδια από το 1992, έχει ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται µετατόπιση του φορολογικού βάρους, από τις κατηγορίες των 

φορολογούµενων που διαφεύγουν, προς τις κατηγορίες µισθωτών και συνταξιούχων, 

παρά το γεγονός ότι τα πραγµατικά εισοδήµατα των τελευταίων παραµένουν 

αµετάβλητα ή µειώνονται. Για να µην συµβαίνει αυτό, απαιτείται πλήρης ετήσια 

αναπροσαρµογή του εύρους των κλιµακίων της φορολογικής κλίµακας καθώς και 

των άλλων παραµέτρων, οι οποίες είναι εκφρασµένες σε απόλυτα ποσά και 

παράλληλα στη διατήρηση των φορολογικών συντελεστών στα ίδια επίπεδα.  

5) Επιπροσθέτως, η έλλειψη Μηχανογράφησης και Μηχανοργάνωσης , αίτιο της 

εκτεταµένης φοροδιαφυγής και της περιορισµένης απόδοσης των φορολογικών 

εσόδων, συµβάλλει επί σειρά ετών στη δηµιουργία ελλειµµάτων και στην 

µετατόπιση του φορολογικού βάρους προς τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, 

ως «εύκολη λεία».  

Η φορολογία αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων όλων των κρατών. Επιτρέπει στα 

κράτη να χρηµατοδοτούν τις πολιτικές τους και εποµένως αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο 

της έννοιας της κυριαρχίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φορολογικές πολιτικές 

αποτελούν κατά κύριο λόγο αρµοδιότητα των κρατών µελών αυτών σε περιφερειακές 

αρχές ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης των δηµόσιων αρχών. Εποµένως, στον τοµέα 

των φορολογικών εισπράξεων, η ευρωπαϊκή δράση είναι καθαρά επικουρική και δεν 

αποσκοπεί στην εναρµόνιση των εθνικών συστηµάτων υποχρεωτικών εισφορών αλλά 

στο να κρατήσει τα συστήµατα αυτά συµβατά τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους 

στόχους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
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2.2 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Ως έµµεση φορολογία ή έµµεση φορολόγηση, νοούνται οι φόροι που επιβάλλονται 

στην παραγωγή και την κατανάλωση, δηλαδή ο Φ.Π.Α., τα τέλη εγγραφής, τα τέλη 

διαδοχής, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, οι περιβαλλοντικοί φόροι και διάφοροι άλλοι. 

Επειδή η έµµεση φορολογία απαιτεί υψηλό επίπεδο εναρµόνισης, άπτεται της 

ελεύθερης κυκλοφορίας εµπορευµάτων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Για το 

λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εναρµόνισε  το Φ.Π.Α. και τους ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης στα καύσιµα, στα ποτά και στα τσιγάρα προκειµένου να µην επιτρέπεται 

καµία µονοµερής τροποποίηση αυτών των φόρων που θα µπορούσε να στρεβλώσει τον 

ανταγωνισµό µεταξύ επιχειρήσεων. Η εφαρµογή ελάχιστων φορολογικών συντελεστών, 

εµποδίζει τη στρέβλωση στις ανταλλαγές. Συγκεκριµένα, ο Φ.Π.Α. και οι ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης οριοθετούνται από ένα ανώτατο και ένα κατώτατο επιτρεπτό όριο. Το 

καθεστώς αυτό είναι αρκετά ελαστικό ώστε να συνεκτιµά τις ιδιαίτερες εθνικές 

συνθήκες : τα κράτη µέλη µπορούν να ωφελούνται από παρεκκλίσεις.  

 
2.3 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας καθιερώθηκε στην χώρα µας από  την 01/01/1987 µε 

το νόµο 1642/86. Στη συνέχεια υπήρξαν διάφορες τροποποιήσεις στις διατάξεις του 

νόµου αυτού, που καθιέρωσαν το Φ.Π.Α. µε τη µορφή που υπάρχει σήµερα. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: 

1) Ο Φ.Π.Α. είναι ένας γενικός έµµεσος φόρος, ο οποίος επιβαρύνει την εγχώρια 

τελική κατανάλωση, δηλαδή επιβαρύνει το εισόδηµα το οποίο διατίθεται για αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας από τους καταναλωτές, καθώς 

και από τους τοµείς της οικονοµίας, οι οποίοι απαλλάσσονται και οι οποίοι 

εξοµοιώνονται µε τους τελικούς καταναλωτές. Έτσι, φορολογούνται οι εισαγωγές 

αγαθών από τα άλλα κράτη, ενώ αποφορολογούνται πλήρως οι εξαγωγές αγαθών 

προς τρίτες χώρες, καθώς και οι αποστολές αγαθών προς άλλα κράτη – µέλη της 

Κοινότητας. 

2) Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και επιβαρύνει κάθε 

φορά την προστιθέµενη αξία κάθε σταδίου. Αυτό επιτυγχάνεται στο επίπεδο 

καθεµιάς επιχείρησης, µε χρέωση φόρου σε ολόκληρη την αξία πώλησης των 

αγαθών και υπηρεσιών, την αφαίρεση του ποσού του φόρου, µε τον οποίο 

επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και την παράδοση 

στο δηµόσιο της διαφοράς του φόρου. 
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3) Είναι φόρος ουδέτερος, δηλαδή επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες ανεξάρτητα από : 

 την προέλευση αυτών,  

 τον αριθµό των παραγωγικών σταδίων, από τα οποία διέρχεται ένα αγαθό µέχρι 

να διατεθεί στην τελική κατανάλωση. 

4) Ο Φ.Π.Α., σε σχέση µε τους φόρους που αντικατέστησε, είναι πιο αποτελεσµατικός, 

όσον αφορά την άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής, διότι παρέχει την δυνατότητα: 

 πλήρους απαλλαγής των επενδύσεων και των εξαγωγών συµβάλλοντας έτσι 

στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, 

 δικαιότερης κατανοµής των φορολογικών βαρών, µε την καθιέρωση 

χαµηλότερου συντελεστή στα αγαθά πρώτης ανάγκης, 

 απλούστερης διαχείρισης του φόρου αυτού, τόσο για το δηµόσιο, όσο και για τις 

επιχειρήσεις σε σχέση µε τους διάσπαρτους φόρους που αντικατέστησε. 

5) Το σοβαρότερο µειονέκτηµα του φόρου αυτού, µπορεί να θεωρηθεί η επιβολή του 

στο στάδιο του λιανικού εµπορίου διότι µε τον τρόπο αυτό αυξάνεται σηµαντικά ο 

αριθµός των υποκείµενων µε αποτέλεσµα το δυσκολότερο έλεγχο της ορθής 

εφαρµογής των διατάξεων αυτών για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής.  

Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται στις παραδόσεις των αγαθών, δηλαδή στις πωλήσεις αγαθών 

και γενικά στις πράξεις εκείνες που µεταβιβάζεται η κυριότητα ενσώµατων κινητών ή 

ακίνητων αγαθών. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται στις παροχές υπηρεσιών που παρέχονται 

µέσα στην Ελληνική επικράτεια, µε την προϋπόθεση ότι πραγµατοποιούνται µε 

αντάλλαγµα, καθώς επίσης και στις εισαγωγές αγαθών στο εσωτερικό της χώρας. Ο 

Φ.Π.Α. όµως επιβάλλεται και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που 

πραγµατοποιούνται από επαχθή αίτια στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο του 

Φ.Π.Α., ο οποίος ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα ή από µη υποκείµενο του Φ.Π.Α., 

Νοµικό Πρόσωπο, όταν ο πωλητής, που είναι υποκείµενος  στο Φ.Π.Α. εγκατεστηµένος 

σε άλλο κράτος- µέλος, ενεργεί µε την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. 

λόγω του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγµατοποίησε και που 

καθορίζεται στη χώρα του. Στην περίπτωση, που πραγµατοποιούνται ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, έτοιµων πετρελαιοειδών, αλκοόλης και 

αλκοολούχων ποτών από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου µη 

υπαγόµενα στο Φ.Π.Α. ή από επιχειρήσεις που δεν τους παρέχεται το δικαίωµα 

έκπτωσης του Φ.Π.Α. ή από αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς, τότε 
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φορολογούνται πάντοτε στην Ελλάδα ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και το Φ.Π.Α. 

καταβάλλεται µε υποβολή ειδικής δήλωσης στο αρµόδιο τελωνείο. 

Ειδική είναι και η περίπτωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης καινούριων 

µεταφορικών µέσων, η οποία σαν πράξη, υπάγεται στο Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, 

ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου. Εάν όµως το ίδιο πρόσωπο 

πραγµατοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση, ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τότε 

έχει το δικαίωµα επιστροφής του Φ.Π.Α., που αναλογεί στην αξία της πώλησης αυτής. 

Από το Φ.Π.Α. εξαιρούνται οι µισθωτοί, για την αµοιβή της εξαρτηµένης εργασίας 

τους. Επίσης, εξαιρούνται το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

µόνο για τις πράξεις τους ως δηµόσια εξουσία και αυτό γιατί δεν επιβάλλουν Φ.Π.Α. 

στους πολίτες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Επίσης, το τελωνείο, για τα έσοδα που εισπράττει όταν εκποιεί αζήτητα 

εµπορεύµατα, δεν προσθέτει Φ.Π.Α., αλλά χαρτόσηµο 3,6% ή 2,4% για πλωτά µέσα. 

Αν όµως το ∆ηµόσιο ή τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου πραγµατοποιήσουν 

δραστηριότητες που δεν έχουν κάποια σχέση µε την αποστολή τους, τότε αυτές 

υπόκεινται σε Φ.Π.Α. . 

 
 
2.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 

Ως αντικείµενο στο φόρο θεωρείται: 

1) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται από 

επαχθή αίτια στο εσωτερικό της χώρας από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µ’ 

αυτή την ιδιότητα. 

2)  Η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, 

3)  Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγµατοποιείται από επαχθή αίτια στο 

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

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

υποκείµενος στο φόρο εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος – µέλος, ενεργεί µε αυτή την 

ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται από το φόρο λόγω του ύψους του ετήσιου κύκλου 

εργασιών που πραγµατοποίησε, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας του. Ειδικά, η 

ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριων µεταφορικών µέσων υπάγεται στο φόρο, 

ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου. 
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4) Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία αγαθά υπάγονται σε ειδικό φόρο 

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

στο φόρο νοµικό πρόσωπο.   

 
 
2.5 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 

Όταν αναφερόµαστε στον όρο «υποκείµενος του Φ.Π.Α.», εννοούµε: 

1) Κάθε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, που 

ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της 

δραστηριότητας αυτής, τον επιδιωκόµενο σκοπό ή τον τόπο εγκατάστασής του. 

2)  Το πρόσωπο το οποίο πραγµατοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου 

µεταφορικού µέσου σε άλλο κράτος-µέλος. 

3) Κάθε πρόσωπο το οποίο πραγµατοποιεί ευκαιριακά µεταβιβάσεις αποπερατωµένων 

ή ηµιτελών κτιρίων ή τµηµάτων τους, µε την προϋπόθεση ότι έχει ενταχθεί στο 

κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. 

4)  Την ιδιότητα του υποκειµένου στο φόρο έχουν και οι δήµοι, οι κοινότητες, το 

ελληνικό δηµόσιο καθώς και τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µόνο 

όµως στην περίπτωση που πραγµατοποιούν συγκεκριµένες πράξεις, όπως: διανοµή 

αερίου µεταφορά αγαθών και προσώπων, δραστηριότητες πρακτορείων ταξιδιών και 

διάφορες άλλες πράξεις µε παρόµοιο περιεχόµενο. 

 
 
2.6 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

Κάθε υποκείµενος στο φόρο, διενεργεί κάποιες πράξεις οι οποίες καλούνται 

φορολογητέες πράξεις. Ως φορολογητέες πράξεις νοούνται η παράδοση αγαθών, η 

παράδοση ακινήτων και η παροχή υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριµένα, µε τον όρο παράδοση αγαθών εννοούµε κάθε πράξη µε την οποία 

µεταβιβάζεται το δικαίωµα να διαθέτει κάποιος ως κύριος, ενσώµατα κινητά αγαθά. 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. Στην περίπτωση που έχουµε πώληση αγαθών, µε παραγγελία, ο 

παραγγελιοδόχος θεωρείται αγοραστής ή πωλητής σε σχέση µε τον παραγγελέα. 

Παραπάνω, αναφερθήκαµε στους όρους «παράδοση αγαθών» και «παράδοση 

ακινήτων». Τι εννοούµε όµως µε τη λέξη «παράδοση»; Η ερµηνεία της λέξης αυτής 
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είναι πολύπλευρη. Συνήθως αφορά τις πωλήσεις αγαθών κατά τις οποίες παρακρατείται 

η κυριότητά τους µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος. Μπορεί όµως να αφορά και τη 

µεταβίβαση της κυριότητας των αγαθών, µε καταβολή αποζηµίωσης, που ενεργεί στο 

όνοµά της ή σε εκτέλεση νόµου. 

 Ως παράδοση αγαθών, δεν θεωρείται, η µεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως 

συνόλου, κλάδου ή µέρους της, 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 έκπτωσης του 

φόρου. 

Εκτός όµως από τις παραδόσεις αγαθών έχουµε και τις παραδόσεις ακινήτων. Με το 

όρο «παράδοση ακινήτων», εννοούµε τη µεταβίβαση αποπερατωµένων ή ηµιτελών 

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

ιδιοκτησία µεριδίων οικοπέδου, εφόσον πραγµατοποιείται από επαχθή αίτια πριν από 

την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά. 

Ως κτίρια θεωρούνται, τα κτίσµατα γενικά, και κάθε είδους κατασκευές που 

συνδέονται µε τα κτίσµατα ή µε το έδαφος κατά τρόπο σταθερό ή µόνιµο. 

Ως πρώτη εγκατάσταση, θεωρείται η πρώτη χρησιµοποίηση, µε οποιοδήποτε 

τρόπο, των κτιρίων ύστερα από την ανέγερση τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η 

ιδιόχρηση, η µίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται επίσης ότι πραγµατοποιείται η πρώτη 

εγκατάσταση κατά το χρόνο που συµπληρώνεται πενταετία από τη  ηµεροµηνία 

έκδοσης της οικοδοµικής άδειας. 

Παράδοση ακινήτων θεωρείται επίσης  η µεταβίβαση της υψηλής κυριότητας, η 

σύσταση ή η παραίτηση  από το δικαίωµα προσωπικής δουλειάς, καθώς και η 

µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκηση της επικαρπίας των ακινήτων καθώς και  η 

εκτέλεση εργασίας στα ακίνητα, µε µίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν διαθέτει τα υλικά ο 

εργοδότης ή ο εργολάβος. Εργασίες, κατά την πιο πάνω έννοια, είναι οι εκσκαφές, οι 

κατεδαφίσεις, η κατασκευή οικοδοµών, οδών, γεφυρών, υδραγωγείων και γενικά 

τεχνικών έργων, καθώς επίσης και οι συµπληρώσεις, εκτάσεις, διαρρυθµίσεις και 

επισκευές, εκτός από τις εργασίες συνήθους συντήρησης των έργων αυτών. 
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2.7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 

Οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν σήµερα στη χώρα µας είναι 4,5% για βιβλία και 

εφηµερίδες, 9% για τρόφιµα, διαµονή σε ξενοδοχεία, ∆.Ε.Η. και µεταφορά προσώπων 

και 19% για όλα σχεδόν τα υπόλοιπα είδη. Οι συντελεστές αυτοί, στα νησιά του 

Αιγαίου, είναι 3%, 6% και 13% αντίστοιχα. Υπάρχουν και κάποια είδη και υπηρεσίες 

που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. όπως τα τσιγάρα που έχουν φόρο κατανάλωσης, τα 

ενοίκια που έχουν χαρτόσηµο, οι ιατρικές εξετάσεις και ότι αφορά την εκπαίδευση. 

1) Για τον υπολογισµό του φόρου στην παράδοση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών 

και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, εφαρµόζονται οι συντελεστές, που 

ισχύουν κατά το χρόνο που γίνεται απαιτητός. 

2) Για τα εισαγόµενα αγαθά εφαρµόζονται οι συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο 

που γίνεται απαιτητός. 

3)  Για τα νησιά των νοµών Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσων, Κυκλάδων και τα 

νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαµοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές 

του φόρου µειώνονται κατά 30%, εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το 

χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός: 

 Βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείµενο στο φόρο                    

που είναι εγκατεστηµένος στα νησιά αυτά, 

 Πωλούνται µε προορισµό τα νησιά αυτά από υποκείµενο στο φόρο,    

εγκατεστηµένο σε οποιοδήποτε µέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή 

υποκείµενο ή προς µη υποκείµενο στο φόρο νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο στα 

νησιά αυτά, 

 Εισάγονται στα νησιά αυτά. 

Η πιο πάνω µείωση δεν ισχύει για τα καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και τα µεταφορικά 

µέσα. 

4) Η µείωση της παραπάνω παραγράφου, ισχύει και για τις υπηρεσίες που εκτελούνται 

υλικά στην περιοχή αυτήν από υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος κατά το χρόνο που ο 

φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκατεστηµένος στην περιοχή αυτή. 

5)  Οι συντελεστές που προκύπτουν από την πιο πάνω µείωση στρογγυλοποιούνται 

στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα. 
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2.8 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 

Όταν αναφερόµαστε σε συναλλαγές οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, 

εννοούµε τις πωλήσεις και τις παροχές υπηρεσιών, που όταν πραγµατοποιούνται, δεν 

προστίθεται Φ.Π.Α. πάνω στην αξία τους. Τέτοιου είδους συναλλαγές είναι οι 

ακόλουθες: 

1) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ) και η  

παραδόσεις αγαθών που πραγµατοποιούν. 

2) Οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, µε 

εξαίρεση τις δραστηριότητες εµπορικού χαρακτήρα. 

3) Η παροχή µη εµφιαλωµένου νερού και η αποχέτευση που πραγµατοποιούνται 

απευθείας από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή από τους  

συνδέσµους τους, χωρίς τη µεσολάβηση δηµοτικών επιχειρήσεων, καθώς και οι 

ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων – 

Ο.Ε.Β. (Ειδικοί Οργανισµοί, Γ.ΕΒ., ΤΟΕΒ) στα µέλη τους, για την παροχή 

αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άµεσα µε αυτές. Η διάταξη 

αυτή ισχύει από 25/11/1992 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. 

4) Η παροχή υπηρεσιών νοσοκοµειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, 

καθώς και οι παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται στενά µε αυτές, και 

που ενεργούνται από πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα. 

5) Η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους 

υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιµελητές, γιατρούς, οδοντογιατρούς, ψυχολόγους, 

µαίες, νοσοκόµους και φυσιοθεραπευτές. 

6) Η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής 

προσθετικής που ενεργείται από οδοντογιατρούς και οδοντοτεχνίτες. 

7) Η παράδοση ανθρώπινων οργάνων , ανθρώπινου αίµατος και ανθρώπινου γάλακτος. 

8) Η παροχή υπηρεσιών από σωµατεία ή ενώσεις προσώπων προς τα µέλη τους, τα 

οποία 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. 

9) Η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά µε την 

κοινωνική πρόνοια και την ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και 
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των νέων, που πραγµατοποιούνται από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ή άλλους 

οργανισµούς ή ιδρύµατα, αναγνωρισµένα από το κράτος, 

10)  Η µεταφορά ασθενών ή τραυµατιών µε οχήµατα ειδικά κατασκευασµένα ή 

διαρρυθµισµένα για τον σκοπό αυτό, εφόσον για την άσκηση της δραστηριότητας 

αυτής έχει δοθεί έγκριση από την  αρµόδια δηµόσια αρχή. 

11) Η παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερµηνευτές έργων τέχνης, 

εκτός από αυτές που παρέχεται απευθείας στο κοινό 

12) Η παροχή υπηρεσιών γενικά της εκπαίδευσης και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή 

παραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, που παρέχονται από τα δηµόσια 

εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισµένα από αυτή , κατά περίπτωση, 

αρµόδια αρχή 

13) Η παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης 

14) Η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά µε τον αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή, 

από νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται 

µε τον αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή 

15) Η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόµενες µε αυτές παράδοση αγαθών προς τα 

µέλη τους, έναντι καταβολής συνδροµής, από µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νοµικά 

Πρόσωπα 

Εκτός όµως από τις απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, έχουµε και απαλλαγές που ισχύουν στην εισαγωγή αγαθών. Οι 

απαλλαγές αυτές ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Στα αγαθά τα οποία επανεισάγονται από τρίτη χώρα, µε βασική προϋπόθεση ότι 

βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. 

2) Στις εισαγωγές αλιευµάτων από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, µε την 

προϋπόθεση ότι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που αλιεύτικαν ή έστω 

υποβλήθηκαν σε ορισµένες εργασίες προκειµένου να δοθούν στο εµπόριο. 

3) Στις εισαγωγές αγαθών, τα οποία ναι µεν προέρχονται από τρίτη χώρα, αλλά ο 

εισαγωγέας έχει σκοπό να τα µεταφέρει σε άλλο κράτος-µέλος της κοινότητας. 

Βασική προϋπόθεση, είναι η παράδοση αυτή να αποτελέσει ενδοκοινοτική απόκτηση 

στο κράτος-µέλος, στο οποίο προορίζονται για να αναλωθούν. 

Απαλλαγές όµως έχουµε και στην περίπτωση των εξαγωγών των αγαθών εκτός 

κοινότητας καθώς και στις διεθνείς µεταφορές. Ειδικότερα: 

1) Οι απαλλαγές αυτές ισχύουν στις περιπτώσεις εξαγωγών αγαθών εκτός κοινότητας 

από τον ίδιο πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασµό του πωλητή. 
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Στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. των αγορών δεν καλύπτεται από το Φ.Π.Α. των 

πωλήσεων στο εσωτερικό της χώρας, τότε η διαφορά επιστρέφεται. 

2) Επίσης, η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός κοινότητας από αγοραστή ο 

οποίος δεν είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας, απαλλάσσονται από το 

Φ.Π.Α. Εξαίρεση αποτελούν, τα αγαθά τα οποία µεταφέρονται από τον ίδιο τον 

αγοραστή και προορίζονται για τον εξοπλισµό ή τον εφοδιασµό σκαφών αναψυχής 

και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης. 

Τέτοια αγαθά είναι κατά κανόνα τα καύσιµα. 

3) Τα αγαθά, τα οποία παραδίδονται σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα µε σκοπό την 

εξαγωγή τους, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριµένα τα αγαθά τα οποία 

αγοράζουµε από διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύµατα µε σκοπό να τα εξάγουµε σε 

τρίτες χώρες, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 

4) Οι υπηρεσίες, οι οποίες, συνδέονται άµεσα µε τις εξαγωγές εκτός κοινότητας και µε 

την εξωτερική διαµετακόµιση, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 

5) Από το Φ.Π.Α., επίσης απαλλάσσονται οι µεσιτικές εργασίες, ορισµένα δικαιώµατα 

και αµοιβές ναυτικών πρακτόρων, όπως για παράδειγµα η πρακτοριακή αµοιβή και η 

προµήθεια επί του ναύλου, καθώς επίσης και οι µεσιτικές εργασίες που 

πραγµατοποιούνται εκτός κοινότητας. 

6) Τέλος, υπάρχει ένα όριο παροχής άµεσης απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των εισροών 

που προορίζονται για εξαγωγή. Το όριο αυτό δεν µπορεί όµως να υπερβεί τη 

συνολική αξία των εξαγωγών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη 

διαχειριστική χρήση. 

Εκτός όµως από τις παραπάνω περιπτώσεις, απαλλαγές από το Φ.Π.Α. έχουµε 

και στις περιπτώσεις διεθνών διακινήσεων αγαθών, εισαγωγών πλοίων και πλωτών 

µέσων, παραδόσεων και εισαγωγών αεροσκαφών, παραδόσεων και εισαγωγών 

καυσίµων και λιπαντικών, ναυλώσεων πλοίων και µισθώσεων αεροσκαφών, 

παραδόσεων και εισαγωγών πλοίων και πλωτών µέσων τα οποία προορίζονται για 

αλιεία, αποστολών ή µεταφορών αγαθών σε άλλο κράτος – µέλος και τέλος, η 

περίπτωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών. 
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2.9 ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 

Η κάθε επιχείρηση, έχει το δικαίωµα να αφαιρέσει από το Φ.Π.Α. που εισέπραξε από 

τις πωλήσεις της, τις παροχές υπηρεσιών της και από τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 

αγαθών και λήψεις υπηρεσιών, το Φ.Π.Α. που πλήρωσε κατά την αγορά ή κατά την 

εισαγωγή των αγαθών της  και παγίων της, καθώς και των δαπανών της. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση ενεργεί πράξεις υποκείµενες και µη υποκείµενες 

στο Φ.Π.Α., το δικαίωµα της έκπτωσης του Φ.Π.Α. περιορίζεται µόνο στις υπαγόµενες 

στο Φ.Π.Α. πράξεις. Τέτοιου είδους πράξεις είναι οι πωλήσεις προϊόντων και 

εµπορευµάτων που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, ενώ πράξεις µη 

υπαγόµενες στο Φ.Π.Α. είναι τα έσοδα από εκµετάλλευση ιαµατικών πηγών, οι αµοιβές 

από ασφαλιστικές εργασίες, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως στις περιπτώσεις ενδοκοινοτικής απόκτησης 

καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, αγορά εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση 

οινοπνευµατωδών ποτών, δαπανών για δεξιώσεις ψυχαγωγία και φιλοξενία, δαπανών 

για στέγαση τροφή µετακίνηση ψυχαγωγία που γίνονται για το προσωπικό της 

επιχείρησης και αγορές εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέχρι 9 θέσεων, δεν παρέχεται το δικαίωµα έκπτωσης 

του Φ.Π.Α.  

 

 ∆ιακανονισµός εκπτώσεων Φ.Π.Α. 
 

Στο τέλος, του έτους γίνεται διακανονισµός των εκπτώσεων του Φ.Π.Α., που έγιναν 

µε τις περιοδικές δηλώσεις, τις οποίες κατέθεσε, ο υποκείµενος στο φόρο, καθ’όλη τη 

διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Ο διακανονισµός αυτός ενεργείται όταν 

υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, και 

προβλέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) Όταν η έκπτωση του Φ.Π.Α. που ενεργήθηκε κατά την υποβολή των περιοδικών 

δηλώσεων είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από αυτήν που είχε δικαίωµα να ενεργήσει 

η επιχείρηση. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που η επιχείρηση διενεργεί τόσο 

πράξεις υποκείµενες στο Φ.Π.Α. όσο και πράξεις µη υποκείµενες στο Φ.Π.Α. 

2) Όταν, µετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, έγιναν µεταβολές οι οποίες δεν 

έλαβε υπόψη της η επιχείρηση, για τον καθορισµό του ακριβούς ποσού της 

έκπτωσης του Φ.Π.Α. 
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3) Στην περίπτωση που η επιχείρηση, αγοράζει πάγια περιουσιακά στοιχεία. ¨Όλα όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση των παγίων. Στα πάγια όµως 

υπάρχει και ο πενταετής διακανονισµός για το Φ.Π.Α.που εκπέσθηκε κατά την 

απόκτηση τους. 

Υπάρχουν όµως και πράξεις για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνει 

διακανονισµός των εκπτώσεων του Φ.Π.Α. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 

1) Τα δώρα, η αξία των οποίων είναι µέχρι 10 ευρώ καθώς και τα δείγµατα που 

διάθετε η επιχείρηση. 

2) Στην περίπτωση κλοπής, καταστροφής και απώλειας των αγαθών, είτε πρόκειται για 

εµπορεύσιµα είτε για επενδυτικά, δεν γίνεται διακανονισµός, µε την προϋπόθεση 

φυσικά ότι αποδεικνύονται και δικαιολογούνται. 

 

2.10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 

Ο Φ.Π.Α. επιστρέφεται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Τις περιπτώσεις αυτές 

µπορούµε να δούµε παρακάτω: 

1) Στην περίπτωση που καταβλήθηκε στο ∆ηµόσιο, χωρίς να οφείλεται. 

2) Αν ο Φ.Π.Α. της έκπτωσης είναι µεγαλύτερος από τον Φ.Π.Α. που οφείλεται στην 

ίδια φορολογική περίοδο και η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να συµψηφιστεί 

µέσα στην επόµενη διαχειριστική περίοδο. 

3) Αν η διαφορά του Φ.Π.Α. προέρχεται από πράξεις, όπως εξαγωγές αγαθών εκτός 

κοινότητας, πράξεις που αφορούν πωλήσεις σε πλοία και αεροσκάφη, οι οποίες 

απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. και παραδόσεις αγαθών σε υποκείµενους στο Φ.Π.Α. 

προς άλλο κράτος – µέλος, οι οποίες απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 

4) Αν ο Φ.Π.Α. αφορά αγαθά επένδυσης που ανήκουν κατά κυριότητα στην 

επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκµετάλλευση, όπως για παράδειγµα τα 

αυτοκίνητα και τα µηχανήµατα για τα οποία όµως θα πρέπει να έχει την κυριότητα 

και την χρήση αυτών και τέλος τα δικαιώµατα χρησιµοποίησης διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας. 

5) Επιπροσθέτως, ο Φ.Π.Α. επιστρέφεται στον υποκείµενο ο οποίος είναι 

εγκατεστηµένος σε άλλη χώρα της κοινότητας, µε τον οποίο επιβαρύνθηκε για τα 

κινητά αγαθά και τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν από άλλους υποκείµενους 

στο Φ.Π.Α., κατά το µέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιµοποιήθηκαν: 
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i. Για φορολογητέες πράξεις, των οποίων ο τόπος φορολογίας είναι στο 

εξωτερικό και για τις οποίες θα είχε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. στην περίπτωση 

που αυτές πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας. 

ii. Για τις απαλλασσόµενες υπηρεσίες µεταφοράς και τις βοηθητικές εργασίες 

που είναι στενά συνδεδεµένες µε αυτές και τις οποίες ενεργούν στην Ελλάδα οι 

διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές προσώπων και µεταφορές αγαθών 

που προορίζονται για το εξωτερικό. 

 

Προϋποθέσεις επιστροφής του Φ.Π.Α. 
 

Για να επιστραφεί ο Φ.Π.Α., θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Ο εγκατεστηµένος σε άλλη χώρα της Κοινότητας υποκείµενος, ο οποίος δικαιούται 

την επιστροφή του Φ.Π.Α., θα πρέπει να µην έχει στην Ελλάδα την έδρα της 

οικονοµικής του δραστηριότητας ή τη µόνιµη εγκατάστασή του. 

2) Επίσης, θα πρέπει να µην πραγµατοποίησε στην ελληνική επικράτεια, άλλες πράξεις 

έκτος από αυτές που προαναφέρθηκαν στην περίπτωση 5, της προηγούµενης 

παραγράφου. Το διάστηµα που απαιτείται είναι από 3 µήνες έως 1 χρόνο. 

3) Η επιστροφή του Φ.Π.Α. δεν µπορεί να αφορά περίοδο µικρότερη από 3 µήνες ή 

µεγαλύτερη από 1 χρόνο. 

4) Τέλος, δικαίωµα επιστροφής του Φ.Π.Α. παρέχεται και στο νοµικό πρόσωπο που 

είναι εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος – µέλος και δεν είναι υποκείµενο στο Φ.Π.Α., 

µε την προϋπόθεση ότι ενεργεί εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα από µη κοινοτική 

χώρα και καταβάλλει στην Ελλάδα το Φ.Π.Α.κατά την εισαγωγή των αγαθών. Τα 

αγαθά αυτά δεν θα πρέπει να προορίζονται για κατανάλωση στην Ελλάδα. 

Για να επιστραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο του Φ.Π.Α.στην επιχείρηση, θα πρέπει να 

αφορά: 

1) Εξαγωγές, διεθνή διακίνηση αγαθών, φορολογικές αποθήκες, εφοδιασµός σε πλοία 

καθώς και ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών. 

2) Πράξεις για τις οποίες το Υπουργείο Οικονοµικών αποφασίζει την αναστολή 

καταβολής του Φ.Π.Α. 

3) Επενδυτικά αγαθά, είτε πρόκειται για εισαγωγές, είτε για ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις, είτε για κατασκευές 

4) Τέλος, εκροές, οι οποίες υπάγονται σε χαµηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνον 

που υπάγονται οι εισροές τους. 
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Ανώτατο όριο επιστροφής του Φ.Π.Α. 
 

Το ποσό του Φ.Π.Α. που επιστρέφεται, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβεί 

το ποσό του Φ.Π.Α. που θα αναλογούσε, αν υπόκεινταν οι πράξεις σε Φ.Π.Α.. Πιο 

συγκεκριµένα για τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο των δραστηριοτήτων τους, 

τον εφοδιασµό πλοίων ή αεροσκαφών, ο υπολογισµός του ανώτατου επιστρεφόµενου 

ποσού γίνεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των απαλλασσόµενων πράξεων µε το 

µέσο σταθµικό συντελεστή των εισροών. Ο µέσος σταθµικός συντελεστής εισροών 

προσδιορίζεται από το κλάσµα µε αριθµητή το Φ.Π.Α. εισροών και παρονοµαστή την 

αξία των φορολογητέων εισροών της ίδιας χρονικής περιόδου. 

Για τις κατασκευές ακινήτων, η απαίτηση για επιστροφή του Φ.Π.Α. ενεργείται µετά 

την έναρξη εργασιών κατασκευής και µέχρι του ποσού που αναλογεί στις εργασίες που 

έχουν εκτελεστεί και τιµολογηθεί σε κάθε φορολογική  ή διαχειριστική περίοδο. 

 

Τρόπος επιστροφής του Φ.Π.Α. 
 

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους. 

A. Χωρίς έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το 90% του αιτούµενου 

πιστωτικού υπολοίπου, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 

B. Με προσωρινό έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφεται το υπόλοιπο 10% 

εφόσον το σύνολο του Φ.Π.Α. που έχει ζητηθεί από το φορολογούµενο 

υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. Στην επιχείρηση, επιστρέφεται και το ποσό του Φ.Π.Α. 

που είναι µέχρι 6.000 ευρώ, χωρίς να διενεργηθεί προσωρινός έλεγχος. 

Αν ο υποκείµενος στο φόρο ζητάει για πρώτη φορά επιστροφή , τότε το πιστωτικό 

αυτό υπόλοιπο επιστρέφεται µόνο µετά από προσωρινό έλεγχο. Επίσης, αν ο 

υποκείµενος στο φόρο δεν κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή κατέθεσε ελλιπή 

δικαιολογητικά, τότε το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται µόνο από ύστερα από 

προσωρινό έλεγχο. 

Εάν, στις παραπάνω περιπτώσεις διενεργήθηκε και προσωρινός έλεγχος, τότε 

επιστρέφεται το 100% του αιτούµενου ποσού. 

     Γ. Με τακτικό έλεγχο. Στην περίπτωση που ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. κρίνει 

πως ο υποκείµενος στο φόρο ενήργησε ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου. Σε 

τέτοια περίπτωση, ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. θα πρέπει να κάνει τις παρακάτω 

ενέργειες: 

i. Μόλις υποβληθεί το αίτηµα για επιστροφή του φόρου, θα πρέπει να διενεργήσει 

τακτικό έλεγχο, 
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ii. Αν η παράβαση αφορά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, η έναρξη του 

ελέγχου θα πρέπει να γίνεται αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η διαχειριστική 

περίοδος και υποβληθούν όλες οι δηλώσεις των φορολογικών αντικειµένων. 

Ο παραπάνω έλεγχος, θα πρέπει να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά µέσα σε 6 µήνες 

και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί να παρατείνεται για άλλους 6 µήνες. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επισηµάνουµε πως από το αιτούµενο ποσό του Φ.Π.Α. 

επιστρέφεται το 90% µε την υποβολή της αίτησης, είτε αφορά διαχειριστική περίοδο, 

είτε αφορά φορολογική ή φορολογικές περιόδους. Το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται µε 

την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας 

αίτησης. 

 

Χρόνος επιστροφής του Φ.Π.Α. 
 

Ο χρόνος επιστροφής του Φ.Π.Α. χωρίζεται σε δύο µέρη. Το 90% από το πιστωτικό 

υπόλοιπο του Φ.Π.Α. επιστρέφεται στην επιχείρηση µέσα σε ένα µήνα από τη στιγµή 

που υποβάλλεται η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το υπόλοιπο 10% 

επιστρέφεται στην επιχείρηση µέσα στη διαχειριστική χρήση που υποβάλλεται η 

εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α.  

Σε περίπτωση που προβλέπεται να γίνει προσωρινός έλεγχος, το πιστωτικό υπόλοιπο 

επιστρέφεται στην επιχείρηση στο σύνολό του, δηλαδή 100%, µέσα σε δύο µήνες από 

τη στιγµή που υποβλήθηκε η αίτηση για την επιστροφή του Φ.Π.Α., ενώ αν 

προβλέπεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται 

αµέσως µόλις διενεργηθεί ο τακτικός έλεγχος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

 ∆ιάκριση των επιχειρήσεων 

 Τα καθεστώτα του Φ.Π.Α. 

 Υποχρεώσεις των υποκειµένων που ανήκουν στο κανονικό 

καθεστώς Φ.Π.Α. 

 Ειδικές υποχρεώσεις υποκειµένων στο Φ.Π.Α. που 

πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές 

 Τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την κατηγορία που ανήκουν 

οι επιχειρήσεις 
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3.1. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Οι εµπορικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες:  

 Προσωπικές εταιρείες, είναι εκείνες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού 

σκοπού στηρίζεται στην προσωπική συµβολή των εταίρων. Λόγω αυτού, 

απαγορεύεται η µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου. Οι µεταβολές στα πρόσωπα 

των εταίρων (θάνατο, πτώχευση, απαγόρευση) επιφέρουν την λύση της εταιρείας, 

εκτός αν έχει συµφωνηθεί το αντίθετο. Στις αποφάσεις που παίρνονται 

επιβάλλεται οµοφωνία και όχι πλειοψηφία. Για τη σύσταση προσωπικής εταιρείας 

δεν απαιτείται από το νόµο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου. 

          Προσωπικές εταιρείες είναι : Η Οµόρρυθµη εταιρεία(Ο.Ε.) 

                                                             Η Ετερόρρυθµη εταιρεία(Ε.Ε.)  

                                                             Η Αφανής ή Συµµετοχική εταιρεία 

 Κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι οι εταιρείες στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι 

το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και 

από τα αδιανέµητα κέρδη και αποθεµατικά. Αντίθετα µε ότι συµβαίνει στις 

προσωπικές εταιρείες σ’ αυτές οι εταίροι δεν µετέχουν στην διοίκηση ούτε έχουν 

προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η µεταβίβαση της 

εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερη και οι µεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων 

επιφέρουν την λύση της εταιρείας. Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία η 

οποία εξαρτάται από την συµµετοχή του κάθε µετόχου στο κεφάλαιο της 

εταιρείας. 

            Κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι:  Η Ανώνυµη εταιρεία(Α.Ε.) 

                                                                     Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης            

 Μικτές εταιρείες είναι ενδιάµεσες µορφές µεταξύ προσωπικών και 

κεφαλαιουχικών. Αυτές είναι οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και 

Συνεταιρισµοί. 

 
Ορισµός της Οµόρρυθµης Εταιρείας 
 

Η πιο αντιπροσωπευτική µορφή προσωπικής εταιρείας είναι η Οµόρρυθµη Εταιρεία, 

που συστήνεται µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, τα οποία έχουν κοινό 

οικονοµικό σκοπό και ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για όλες τις 

υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Απεριόριστα εννοείται, ότι κάθε εταίρος δεν ευθύνεται απέναντι στους τρίτους µόνο 

µέχρι το ποσό της εισφοράς του στην εταιρεία. Εάν δηλαδή οι πιστωτές της εταιρείας 
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δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας µπορούν να στραφούν 

κατά της προσωπικής περιουσίας των εταίρων. 

Αλληλέγγυα σηµαίνει ότι κάθε εταίρος ευθύνεται και για τις υποχρεώσεις των 

άλλων. 

Έτσι οι πιστωτές της εταιρείας µπορούν να στραφούν εναντίον οποιουδήποτε 

εταίρου έχει καλύτερη οικονοµική κατάσταση για να ικανοποιηθούν. 

 
Ορισµός της Ετερόρρυθµης Εταιρείας  
 

Ετερόρρυθµη, είναι η εταιρεία εκείνη, στην οποία ένας τουλάχιστον εταίρος 

ευθύνεται απεριόριστα και αλληλέγγυα και αυτός είναι ο οµόρρυθµος εταίρος και ένας 

τουλάχιστον εταίρος που ευθύνεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του και αυτός είναι ο 

ετερόρρυθµος εταίρος. 

Στην εταιρεία αυτή λοιπόν υπάρχουν δύο κατηγορίες εταίρων µε διαφορετική 

έκταση ευθύνης έναντι της εταιρείας. Στη πρώτη κατηγορία, όπως στην Οµόρρυθµη 

Εταιρεία αναλαµβάνουν όλο το βάρος της ευθύνης της εταιρείας, ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία είναι απλοί κεφαλαιοδότες. 

Εάν συνεπώς από τις εργασίες της εταιρείας προκύψουν ζηµιές αντί για κέρδη, οι 

πιστωτές της εταιρείας µπορούν να στραφούν µόνο εναντίον της προσωπικής 

περιουσίας των ετερόρρυθµων εταίρων, διότι αυτοί ευθύνονται µέχρι του ποσού της 

συµµετοχής τους. 

 
Ανώνυµη Εταιρεία  
 

Ανώνυµη εταιρεία είναι η κατ’ εξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία που το κεφαλαίο της 

διαιρείται σε ίσα µερίδια, τις µετοχές και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι: 

1) Τα µέλη της εταιρείας δεν ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις της, έναντι 

των τρίτων, αλλά περιορίζεται µέχρι το ποσό της συµµετοχής τους στη 

διαµόρφωση του κεφαλαίου. 

2) Η εταιρική ιδιότητα ενσωµατώνεται σε µετοχές, οι οποίες µπορούν εύκολα να 

µεταβιβαστούν. 

3) Για τη λήψη αποφάσεων χρειάζεται πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου µόνο 

και όχι των µετοχών. 

 
Στην Ελλάδα ο θεσµός της Α.Ε. εισήχθη από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και 

οι πρώτες Α.Ε. της χώρας µας υπήρξαν τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως 
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η Εθνική Χρηµατιστηριακή Τράπεζα (1828), η Εµπορική Τράπεζα (1840), η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος (1841). 

 

 
3.2 ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 
 
Α. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Στο κανονικό καθεστώς επιχειρήσεων του Φ.Π.Α., στο οποίο εντάσσονται και οι 

περισσότερες επιχειρήσεις,  ανήκουν όλοι όσοι θεωρούνται υποκείµενοι του Φ.Π.Α., 

δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι αντιπρόσωποι, όσοι πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές 

αποκτήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες ενδοκοινοτικής µεταφοράς, οι λήπτες 

υπηρεσιών, οι εισαγωγείς κ.λ.π., και οι οποίοι τηρούν προαιρετικά ή υποχρεωτικά 

βιβλία β’ κατηγόριας, δηλαδή εσόδων-εξόδων, ή βιβλία γ’ κατηγόριας υποχρεωτικά, 

δηλαδή βιβλία διπλογραφικού συστήµατος. 

Όσοι αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάποιες 

έντυπες δηλώσεις οι οποίες παρέχονται δωρεάν από την αρµοδία ∆.Ο.Υ.. Αυτές οι 

έντυπες δηλώσεις, είναι οι ακόλουθες : 

1) ∆ήλωση έναρξης εργασιών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον υπόχρεο πριν 

την έναρξη των εργασιών του. Ως Έναρξη εργασιών θεωρούµε το χρόνο εκείνο 

κατά τον οποίο πραγµατοποιείται η πρώτη συναλλαγή στα πλαίσια της 

επιχείρησης. Ειδικότερα όµως, για τα Νοµικά Πρόσωπα, ως χρόνος έναρξης 

θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης τους. Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως 

στην περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης µέχρι 30 ηµέρες από τα 

νοµικά πρόσωπα, δεν επιβάλλεται κάποιο πρόστιµο, µε την προϋπόθεση όµως ότι 

δεν έχει πραγµατοποιηθεί κάποια συναλλαγή εντός των ηµερών αυτών. 

2) ∆ήλωση µεταβολών – µετάταξης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στις εξής 

περιπτώσεις:  

i. Στην περίπτωση αλλαγής επωνυµίας, 

ii. Στην περίπτωση αλλαγής του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης, την ίδρυση ή 

κατάργηση υποκαταστηµάτων, αλλαγής του αντικειµένου εργασιών, καθώς και 

την ενδοκοινοτική απόκτηση και παράδοση αγαθών ,τα οποία απαλλάσσονται 

από το Φ.Π.Α.,  

iii. Τέλος, στην περίπτωση αλλαγής των βιβλίων  Κ.Β.Σ. που τηρεί η επιχείρηση, και 

του καθεστώτος Φ.Π.Α. 
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Στη δεύτερη περίπτωση αναφέραµε τη µεταβολή που έχει να κάνει µε τη µεταφορά 

της έδρας του κεντρικού ή του υποκαταστήµατος. Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την κατάθεση της δήλωσης , είναι η αρχική ενώ ο υπόχρεος θα 

πρέπει να την υποβάλλει εντός 30 ηµερών από την πραγµατοποίηση των αλλαγών. 

Επίσης, δήλωση µεταβολών- µετατάξεων είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν και οι 

κάτωθι: 

i. Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α., ο οποίος υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, 

ii. Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. ο οποίος πραγµατοποιεί µόνο πράξεις που δεν του 

παρέχουν το δικαίωµα έκπτωσης, 

3) ∆ήλωση οριστικής παύσης εργασιών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην 

περίπτωση παύσης των εργασιών, και έχει χρονικό περιθώριο 10 ηµερών εφόσον 

πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και 30 ηµερών στην περίπτωση που αφορά νοµικά 

πρόσωπα, από το χρόνο παύσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται 

πρόστιµο. 

Οριστική παύση εργασιών για τα φυσικά πρόσωπα, θεωρείται ο χρόνος κατά τον 

οποίο υφίσταται πραγµατική παύση της δραστηριότητας τους, ή πώληση ή συγχώνευση 

της επιχείρησης.  

Για τα νοµικά πρόσωπα ως παύση εργασιών, θεωρείται ο χρόνος δηµοσίευσης της 

πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, όταν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., η δηµοσίευση της 

περίληψης της πράξης λύσης στο ειδικό Φύλλο  Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

(Φ.Ε.Κ.), όταν πρόκειται για Ε.Π.Ε., και η καταχώριση της πράξης λύσης Α.Ε. στο 

βιβλίο Α.Ε., το οποίο τηρείται στην Υπηρεσία Εµπορίου της Νοµαρχίας. 

 
 
3.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. 
 

Ο κάθε υποκείµενος στο Φ.Π.Α., ο οποίος τηρεί βιβλία B’ ή Γ’ κατηγορίας του 

Κ.Β.Σ., έχει ορισµένες υποχρεώσεις, που είναι οι ακόλουθες: 

1) Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α., ο οποίος ανήκει σε αυτό το καθεστώς,  θα πρέπει να 

τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία του Κ.Β.Σ. Στα βιβλία θα πρέπει να 

αναγράφονται χωριστά οι αγορές και τα έσοδα κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και χωριστά 

ο Φ.Π.Α. προκειµένου να είναι  σωστή και πραγµατική η συµπλήρωση των εντύπων 

του Φ.Π.Α.(περιοδική δήλωση, εκκαθαριστική). Ειδικότερα, θα πρέπει η 

καταχώριση των εγγράφων να γίνεται χωριστά κατά συντελεστή Φ.Π.Α., ενώ θα 

πρέπει να καταχωρούνται χωριστά οι αγορές, εισαγωγές και ενδοκοινοτικές 
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αποκτήσεις και χωριστά οι πωλήσεις, εξαγωγές, και ενδοκοινοτικές παραδόσεις 

αγαθών. Ειδική αντιµετώπιση έχει  η περίπτωση έκδοσης απόδειξης λιανικής 

πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την οποία δεν είναι απαραίτητο να 

γράφεται χωριστά ο Φ.Π.Α. εκτός εάν τα αγαθά προορίζονται για χώρα του 

εξωτερικού,(εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), όπου σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να 

αναγράφεται χωριστά η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και χωριστά ο Φ.Π.Α.. 

2) Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. θα πρέπει να προσκοµίζει στην αρµοδία ∆.Ο.Υ., τις  

έντυπες δηλώσεις(περιοδική, εκκαθαριστική), που προβλέπονται. 

3) Θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση για καταβολή του φόρου στην περίπτωση που 

υπάρχει µεταβίβαση ακινήτου, 

4) Θα πρέπει επίσης να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, πριν την 

πραγµατοποίηση φορολογητέας πράξης, στην περίπτωση που ο υποκείµενος στο 

Φ.Π.Α. δεν κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδας. Για παράδειγµα, έχουµε µια µεταφορική 

εταιρία η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Κύπρο και θέλει να µεταφέρει ένα αγαθό 

από την Ελλάδα στην Ιταλία. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να οριστεί 

κάποιος αντιπρόσωπος της εταιρίας στην Ελλάδα αφού υπόχρεος για την απόδοση 

του Φ.Π.Α. προς το ∆ηµόσιο είναι ο Ιταλός. Σε αντίθετη περίπτωση αν η ίδια εταιρία 

ήταν εγκατεστηµένη σε κάποια τρίτη χώρα, τότε θα έπρεπε να ορίσει αντιπρόσωπο 

στην Ελλάδα , προκειµένου να αποδώσει τον  φόρο που εισπράχθηκε στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο. 

5) Τέλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρεί ιδιαίτερο λογαριασµό µε τίτλο « Φόρος 

Προστιθέµενης Αξίας», ο οποίος λειτουργεί διαφορετικά στις αγορές και 

διαφορετικά στις πωλήσεις.  

 

 
3.4 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
 
 

Όταν αναφερόµαστε σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εννοούµε τις συναλλαγές οι 

οποίες πραγµατοποιούνται από χώρες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όσοι λοιπόν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και είναι υποκείµενοι στο 

Φ.Π.Α. έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

Θα πρέπει να υποβάλλουν έναν ανακεφαλαιωτικό πίνακα,(listing), όταν πρόκειται 

για ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών. Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να υποβληθεί στην 

αρµοδία ∆.Ο.Υ. µέχρι την 20η µέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί το 
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ηµερολογιακό τρίµηνο(π.χ. στην περίπτωση του πρώτου τριµήνου µέχρι 20.4).Κατά 

συνέπεια ο πίνακας αυτός υποβάλλεται µαζί µε την περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. 

Επισης, θα πρέπει να υποβάλλουν και έναν αντίστοιχο ανακεφαλαιωτικό πίνακα για 

τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, µε τις ίδιες προθεσµίες που ισχύουν για τις 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλουν στατιστική δήλωση(intrastat), για όλες γενικά τις 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται κάθε ηµερολογιακό µήνα. Η 

δήλωση αυτή υποβάλλεται την ίδια χρονική στιγµή που υποβάλλεται και η περιοδική 

δήλωση, στην αρµοδία ∆.Ο.Υ. Θα πρέπει να σηµειώσουµε πως υπόχρεοι για την 

κατάθεση της δήλωσης αυτής είναι όσοι πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές 

πάνω από κάποιο όριο, το οποίο κάθε χρόνο καθορίζεται από το Υπουργείο 

Οικονοµικών. 

Εκτός όµως από το κανονικό καθεστώς, υπάρχουν και άλλα καθεστώτα, στα οποία 

εντάσσονται ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων. Αυτά τα καθεστώτα είναι τα εξής: 

1.Ειδικο καθεστώς µικρών επιχειρήσεων: στο οποίο εντάσσονται οι ατοµικές 

εµπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που ασκούν την δραστηριότητα τους σε πόλη ή 

σε χωριό, το οποίο όµως δεν χαρακτηρίζεται ως τουριστική περιοχή και οι κάτοικοι του 

δεν ξεπερνούν τους 5.000. Επίσης τα φυσικά πρόσωπα τα οποία διατηρούν 

παραδοσιακά καφενεία σε πόλεις ή σε χωριά, µε τα ίδια χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν και άνωθεν. Τέλος, σε αυτό το καθεστώς υπάγονται και οι εκµεταλλευτές 

περιπτέρων, οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίµων µόνο όµως για την εµπορία βενζίνης 

και όσοι πωλούν νωπά αλιεύµατα και αγροτικά προϊόντα στις κινητές λαϊκές αγορές. 

Όλοι όσοι αναφέρθηκαν παραπάνω τηρούν βιβλίο αγορών και στην περίπτωση που τα 

ακαθάριστα έσοδα τους υπερβούν τα 100.000 ευρώ, τότε εντάσσονται στο κανονικό 

καθεστώς  

2.Ειδικο καθεστώς ανακυκλώσιµων απορριµµάτων. Όσες επιχειρήσεις  

πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, µε σκοπό 

την πώληση τους και µε την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα τους δεν 

υπερβαίνουν το ποσό των 900.000 ευρώ, κατά την προηγούµενη διαχειριστική χρήση, 

έχουν το δικαίωµα απαλλαγής από το Φ.Π.Α. Επίσης, όσες επιχειρήσεις, έχουν ως 

αντικείµενο εργασιών τους τα «ανακυκλώσιµα υλικά», απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. 

όσες παραδόσεις προέρχονται από τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα, µε την προϋπόθεση 

ότι τα απορρίµµατα αυτά είναι κατάλοιπα της παραγωγής κάθε είδους επιχείρησης.(π.χ. 

τα πριονίδια, τα ρινίσµατα σιδήρου, τα άχρηστα βιβλία εκδοτικής επιχείρησης). 
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3. Ειδικό καθεστώς κατ’αποκοπη καταβολής Φ.Π.Α.. Σε αυτό το καθεστώς 

εντάσσονται ύστερα από απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, κάποιες επιχειρήσεις, οι 

οποίες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει το 

κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α. Τέτοιες επιχειρήσεις συνήθως είναι: οι ιδιοκτήτες ταξί, 

οι εκµεταλλευτές ενοικιαζόµενων δωµατίων και οι εκµεταλλευτές σκαφών παράκτιας 

αλιείας. 

4. Ειδικό καθεστώς αγροτών: Σε αυτό το καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες, 

δηλαδή όσοι ασχολούνται προσωπικά µε αγροτικές εργασίες και παραδίδουν τα 

αγροτικά προϊόντα τους και τις αγροτικές υπηρεσίες τους µε τα µέλη της οικογένειας 

τους ή µε εργάτες. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωµα επιστροφής του Φ.Π.Α. που 

πλήρωσαν κατά την αγορά κάποιου γεωργικού µηχανήµατος ή λιπασµάτων. Επίσης 

όσοι υπάλληλοι, υποκείµενοι στο Φ.Π.Α., τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας και 

καλλιεργούν µόνοι τους τα κτήµατα τους, υπάγονται σε αυτό το καθεστώς. 

5. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών. Σε αυτό το καθεστώς υπάγονται τα 

πρακτορεία ταξιδιών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) το πρακτορείο 

θα πρέπει να λειτουργεί στο όνοµα του και για λογαριασµό του και να προσφέρει στον 

πελάτη την υπηρεσία του για ολόκληρο το ταξίδι, β) Το πρακτορείο θα πρέπει να 

χρησιµοποιεί, για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού υπηρεσίες και άλλων υποκείµενων 

στο Φ.Π.Α. όπως του µεταφορέα και του ξενοδόχου, γ) Τέλος το πρακτορείο θα πρέπει 

να έχει την έδρα του στην Ελλάδα.  

6. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών. Στα 

βιοµηχανοποιηµένα καπνά ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται στην τιµή λιανικής πώλησης. Ως 

βιοµηχανοποιηµένα καπνά θεωρούµε τα τσιγάρα, τα πούρα, τον καπνό µασήµατος και 

τον καπνό αναρρόφησης. Οι πρατηριούχοι και οι λιανοπωλητές απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., γιατί θεωρείται πως τα ακαθάριστα έσοδα τους 

προέρχονται από δραστηριότητα που απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. 

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

µεταχειρισµένα αγαθά και αντικείµενα καλλιτεχνικής αξίας. Αυτό το καθεστώς έχει 

ισχύ στις περιπτώσεις µεταπώλησης µεταχειρισµένων αγαθών καθώς επίσης και για 

αντικείµενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας. Σε αυτό το καθεστώς η 

επιβολή του Φ.Π.Α. γίνεται πάνω στο µικτό κέρδος, εφόσον ο µεταπωλητής έχει 

παραλάβει τα αγαθά από τα παρακάτω πρόσωπα:α)από ιδιώτες, δηµόσιο ή νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µη υποκείµενα στο Φ.Π.Α., β) από πρόσωπα υποκείµενα 

στο Φ.Π.Α. τα οποία δεν έχουν το δικαίωµα έκπτωσης ή επιστροφής του Φ.Π.Α., αλλά 
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µετά την παράδοση των αγαθών στον µεταπωλητή απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., γ) 

Από πρόσωπα υποκείµενα στο Φ.Π.Α. τα οποία λόγω µικρού κύκλου εργασιών 

απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., µε την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αγαθά επένδυσης, 

δ) τέλος, από άλλον µεταπωλητή, ο οποίος είναι και αυτός υποκείµενος στο Φ.Π.Α. και 

έχει φορολογηθεί για την παράδοση αυτή µε το ειδικό καθεστώς του µικτού κέρδους. 

8. Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τις πωλήσεις σε δηµοπρασίες. Πρόκειται για ένα 

καθεστώς το οποίο είναι προαιρετικό. Εφαρµόζεται από τον διοργανωτή της 

δηµοπρασίας, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό των εντολέων του και ο οποίος έχει ως 

αντικείµενο του την παράδοση µεταχειρισµένων αγαθών και αντικειµένων 

καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας.  

 

 
3.5 ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Για την ένταξη των επιτηδευµατιών στις τρεις κατηγορίες τήρησης βιβλίων 

καθορίζονται τα παρακάτω όρια ακαθάριστων εσόδων: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 
Πρώτη(Αγορών) Μέχρι και 150.000 € 
∆εύτερη(Εσόδων-Εξόδων) Μέχρι και 1.500.000 € 
Τρίτη(∆ιπλογραφία) Πάνω από 1.500.000 € 
 

Στα ακαθάριστα ετήσια έσοδα περιλαµβάνονται και οι τόκοι από πιστωτικές 

πωλήσεις, οι επιχορηγήσεις σε αµιγείς δηµοτικές επιχειρήσεις και η διαφορά µεταξύ της 

τιµολογιακής αξίας CIFκαι FOB. 

CIF(Cost, Insurance, Freight ): Ο αγοραστής – εισαγωγέας αποστέλλει ένα ποσό 

χρηµάτων που περιλαµβάνει την αξία του αγαθού, τα ασφάλιστρα µεταφοράς του και 

τα έξοδα µεταφοράς του. 

FOB (Free On Board- Ελεύθερο στο κατάστρωµα): Ο πωλητής- εξαγωγέας 

αναλαµβάνει την παράδοση του αγαθού στον τόπο φόρτωσης γι’ αυτό εισπράττει και 

µικρότερη αµοιβή. Στην συνέχεια, ο αγοραστής – εισαγωγέας ευθύνεται για την τύχη 

της µεταφοράς, µέχρι να παραλάβει το αγαθό. Αυτή η διαφορά στην τιµή 

διαµορφώνεται από τον εξαγωγέα, είναι τίµηµα πώλησης που περιλαµβάνεται στην 

αξία του τιµολογίου και πρέπει να υπολογίζεται στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του. 
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Στα ακαθάριστα έσοδα δεν περιλαµβάνονται όµως οι φόροι και άλλα δικαιώµατα 

υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου που επιβάλλονται στις πωλήσεις ή στην αµοιβή για 

υπηρεσίες, τα διάφορα πριµ εξαγωγών και οι επιστροφές διαφοράς τόκων και τελών 

χαρτοσήµου, οι επιδοτήσεις επιτοκίων δανείων, οι επιχορηγήσεις αναπτυξιακών νόµων, 

οι αυτοπαραδόσεις αγαθών, τα έσοδα πώλησης παγίων, η αξία δειγµάτων και δώρων 

µικρής αξίας. 

Τα βιβλία πρώτης κατηγορίας, είναι τα πιο απλά και στοιχειώδη, από τα βιβλία 

των κατηγοριών που προβλέπει ο κώδικας.  ∆εν πρόκειται φυσικά για λογιστικά βιβλία 

µε οποιαδήποτε έννοια. ∆εν πρόκειται καν για βιβλία απλογραφίας, αφού δεν 

παρακολουθείται καµιά οικονοµική σχέση. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα βιβλίο, απλής 

καταγραφής σε κατηγορίες, των παραστατικών των συναλλαγών αγορών, που 

πραγµατοποιεί ο επιτηδευµατίας. Στο βιβλίο αγορών καταχωρούνται χωριστά οι αγορές 

εµπορευµάτων και παγίων, ο Φ.Π.Α. που εκπίπτει, καθώς και τα δάνεια που 

χορηγούνται ή λαµβάνονται. Όµως τα παραστατικά δαπανών φυλάσσονται όλα, 

ανεξάρτητα της υποχρέωσης καταχώρησης τους ή όχι. Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις 

αγορών που δεν γράφονται στα δικαιολογητικά, αλλά εκδίδονται γι’ αυτές πιστωτικά 

σηµειώµατα, καταχωρούνται στη στήλη των αγορών και του Φ.Π.Α. αφαιρετικά, είτε 

γράφονται µε κόκκινο στυλό είτε µέσα σε παρένθεση.   

Βασική αρχή του βιβλίου αγορών, είναι το τεκµήριο της πώλησης όλων των αγαθών 

που αγοράστηκαν στην ίδια διαχειριστική χρήση, αφού ισχύει η υπόθεση ότι δεν 

υπάρχουν αποθέµατα τέλους. Όταν το βιβλίο τηρείται µε ειλικρίνεια και ακρίβεια ή 

όταν δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου, τότε για τον προσδιορισµό των 

ακαθάριστων εσόδων ισχύει: 

 
Συντελεστής µικτού κέδρους    µοναδικός συντελεστής (%) καθαρού κέρδους στις αγορές 
                                                  µοναδικός συντελεστής (%) καθαρού κέρδους στις πωλήσεις 
 

         Σε επεξεργασία αγαθών για λογαριασµό τρίτων, ο συντελεστής διπλασιάζεται, 

εκτός αν προβλέπεται ειδικός συντελεστής. Η αξία αγοράς εµπορευµάτων κατά 

µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους και κατά συντελεστή Φ.Π.Α. αναλύεται στις 

στήλες του βιβλίου ή σε αθεώρητες καταστάσεις, ανάλογα µε την περίπτωση 

φορολογίας. Αυτή η ανάλυση µπορεί να γίνει το αργότερο µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας για την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων. 

Στην Ά κατηγορία βιβλίων, ανεξάρτητα της τυχόν υπέρβασης του ορίου εσόδων, 

εντάσσονται: 

1) Ο πρατηριούχος- έµπορος βενζίνης, πετρελαίου και λιπαντικών αυτοκινήτων. 
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2) Ο αποκλειστικά λιανοπωλητής στις κινητές λιανικές αγορές µε πάγκο και όχι µε 

αυτοκίνητο,. 

3) Ο περιπτεράς  

4) Ο ψιλικατζής 

Αν ο ίδιος ο επιτηδευµατίας διατηρεί δύο από τα παραπάνω επαγγέλµατα, τηρεί και 

για τα δύο, βιβλία Ά κατηγορίας. 

Τα βιβλία της δεύτερης κατηγορίας, όπως και της πρώτης, δεν αποτελούν 

λογιστικά βιβλία. Πρόκειται απλά για ένα βιβλίο όπου ο επιτηδευµατίας καταχωρεί τα 

έσοδα και τα έξοδα του, από το οποίο συνεπάγεται το εισόδηµά του, που 

προσδιορίζεται µε βάση τα δεδοµένα του βιβλίου, άλλοτε µε αυτά τα ίδια και άλλοτε µε 

κατάλληλα τεκµήρια που στηρίζονται σ’ αυτά τα δεδοµένα. 

Το βιβλίο εσόδων-εξόδων διαιρείται σε δύο σκέλη:  

Έσοδα ξεχωριστές στήλες (πώληση εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, 

υπηρεσιών και λοιπών πράξεων ιδίων ή τρίτων) 

Έξοδα ξεχωριστές στήλες (αγορά αγαθών εµπορεύσιµων ή προοριζόµενων για 

µεταπώληση ή για επεξεργασία, αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης 

υπηρεσιών, γενικών εξόδων, παγίων, άλλων πράξεων ιδίων ή τρίτων) 

Στα βιβλία Β’ κατηγορίας, ανεξάρτητα της τυχόν υπέρβασης του ορίου εσόδων, 

εντάσσονται : 

1) Ο ελεύθερος επαγγελµατίας  

2) Ο εκτελωνιστής 

3) Ο πράκτορας ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, κρατικών και συναφών λαχείων 

4) Ο εκµεταλλευτής αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης 

5) Ο παραγωγός ασφαλειών  

6) Ο µεσίτης 

7) Ο εκµεταλλευτής γεωργικών µηχανηµάτων ή ελαιοτριβείου 

8) Ο εκµεταλλευτής αλιευτικού, ιστιοφόρου, ναυαγοσωστικού, µηχανοκίνητου 

φορτηγού πλοίου, δεξαµενόπλοιου, πλοίου ψυγείου µέχρι 500 κόρους για µεταφορές 

εξωτερικού. Προκειµένου για µεταφορές εσωτερικού, ο εκµεταλλευτής σιδήρου 

φορτηγού πλοίου ξηρού και υγρού φορτίου, επιβατηγού πλοίου και πλοίου ψυγείου 

από 501-3.000 κόρους 

9) Ο εκµεταλλευτής µηχανηµάτων, αυτοκινήτων ή άλλων κινητών πραγµάτων 

10) Ο πράκτορας εφηµερίδων και περιοδικών 

11) Ο κατασκευαστής ιδιωτικών ή δηµόσιων τεχνικών έργων 
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12) Ο πωλητής χρυσών και λοιπών νοµισµάτων 

13) Ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης τσιγάρων  

14) Ο πωλητής ή αντιπρόσωπος εταιρείας για τη διανοµή πετρελαιοειδών  

15) Ο πρατηριούχος υγραερίου αυτοκινήτων. 

Βιβλία Γ’ κατηγορίας, υποχρεούνται να τηρούν οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και όσες άλλες 

επιχειρήσεις ξεπερνούν το 1.500.000€ ως ετήσια ακαθάριστα έσοδα. Ακολουθείται η 

διπλογραφική µέθοδος και εφαρµόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

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

πρωτοβαθµίων, δευτεροβαθµίων και υπογραµµισµένων τριτοβαθµίων λογαριασµών, µε 

εξαίρεση της οµάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. 

Στη µηχανογραφηµένη λογιστική, µε τη µεγάλη χωρητικότητα των δίσκων και τη 

"φιλικότητα" του προγράµµατος, ενηµερώνεται µόνο ένα ηµερολόγιο και παρέχεται 

άµεση πληροφόρηση στην επιχείρηση από όλους τους λογαριασµούς των αναλυτικών 

καθολικών. Τότε ο µικρός ή ο µεγάλος όγκος των συναλλαγών πρέπει να προσδιορίζει 

το ένα ή περισσότερα τερµατικά και όχι το ένα ή περισσότερα ηµερολόγια. Εποµένως, 

η σηµασία των παραδοσιακών λογιστικών συστηµάτων στη χώρα µας έχει πλέον 

εξασθενίσει. Έχουν ξεπερασθεί τόσο από τη νοµοθεσία, όσο και από την ευρεία 

εφαρµογή της µηχανογραφηµένης λογιστικής. 

Τέλος, µέσω των βιβλίων Γ’ κατηγορίας, πρέπει να υπάρχει ευχέρεια στην 

πληροφόρηση ή στην επαλήθευση του φορολογικού ελέγχου από τους λογαριασµούς 

του γενικού και των αναλυτικών καθολικών. Η ηµερήσια καταχώρηση ακαθάριστων 

εσόδων µε τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. µπορεί να γίνει χωριστά για κάθε σειρά στοιχείου. 

Έτσι, η µηχανογραφηµένη λογιστική µε τη βοήθεια του Ε.Γ.Λ.Σ. αλλά και της 

κυβερνητικής τείνει να γίνει η καθαυτή τεχνολογία της πληροφόρησης, ιδιαίτερα στην 

παροχή οικονοµικών στοιχείων προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τη λειτουργία της πρέπει να είναι: 

1) Η αξιοπιστία των στοιχείων που παρέχει και 

2) η δυνατότητα συγκρισιµότητας αυτών των στοιχείων. 

∆ιευκολύνεται έτσι η συνεννόηση µεταξύ των οικονοµικών µονάδων και των 

κρατικών υπηρεσιών µε την εξασφάλιση κοινής ορολογίας ή κοινής λογιστικής 

γλώσσας. Συγκεντρώνονται ευκολότερα οι πληροφορίες συγκριτικής σηµασίας για το 

σχηµατισµό δεικτών, όσον αφορά στη στατιστική και δυναµική µορφή των 

οικονοµικών µονάδων. 
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Απλουστεύεται τόσο η κατάρτιση οικονοµικών αναλύσεων και µελετών, όσο ο κάθε 

είδους έλεγχος, που γίνεται όµως και περισσότερος αποτελεσµατικός. Επιπλέον, οι 

διάφοροι πιστωτικοί οργανισµοί ασκούν επιτυχέστερη πιστωτική πολιτική, ενώ στο 

δασµολογικό και οικονοµικό σύστηµα τα στοιχεία γίνονται περισσότερο ρεαλιστικά. 

Τα βιβλία Γ’ κατηγορίας είναι: 

1) Συγκεντρωτικό ηµερολόγιο- αναλυτικά ηµερολόγια ή γενικό ηµερολόγιο 

2) Γενικό καθολικό 

3) Αναλυτικά καθολικά 

4) Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών 

5) Απογραφών – Ισολογισµών 

6) Μητρώο Παγίων 

7) Βιβλίο αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε πως τηρούνται και τα πρόσθετα βιβλία όταν 

συντρέχει περίπτωση. 

Ακόµη υπάρχουν και τα διοικητικά βιβλία που τηρούν οι Α.Ε. και ΕΠΕ. Οι Α.Ε. 

τηρούν βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων των µετόχων, βιβλίο πρακτικών του 

διοικητικού συµβουλίου ονοµαστικών µετοχών. Επίσης οι Α.Ε. πρέπει να τηρούν 

βιβλίου ονοµαστικών µετοχών στο οποίο αναγράφουν σε κάθε µεταβίβαση τα πλήρη 

στοιχεία του µεταβιβάζοντος µετόχου όσο και του νέου αγοραστή µετόχου. Το βιβλίο 

αυτό τηρείται αθεώρητο. Οι ΕΠΕ τηρούν βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίο 

πρακτικών διαχείρισης. Παρατηρούµε ότι οι ΕΠΕ είχαν υποχρέωση τήρησης και 

βιβλίου εταίρων κάτι που πλέον δεν υπάρχει. Ο χρόνος ενηµέρωσης των βιβλίων αυτών 

δεν ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του Κώδικα, πρέπει όµως να ενηµερώνονται σε 

εύλογο χρόνο. 

Στην Γ’ κατηγορία βιβλίων, ανεξάρτητα από το ποσό των ακαθάριστων εσόδων, 

εντάσσονται οι ελληνικές και ξένες Α.Ε., ΕΠΕ καθώς και οι κοινοπραξίες ή άλλης 

νοµικής µορφής επιχειρήσεις κατασκευής δηµόσιων έργων, εφόσον η συµβατική τιµή 

προϋπολογισµού του κάθε έργου που αναλαµβάνουν υπερβαίνει το όριο τήρησης 

βιβλίων Γ’ κατηγορίας. 

Βιβλία Γ’ κατηγορίας τηρούν οι παρακάτω: 

1) Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε., ∆ηµόσιες ∆ηµοτικές, συνεταιρισµοί για τα δηµόσια και τεχνικά 

έργα που αναλαµβάνουν από 01/01/2002 ή για τις ανεγειρόµενες µετά την 

01/01/2002 οικοδοµές πώλησης διαµερισµάτων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων. 
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2) οποιαδήποτε νοµικής µορφής επιχείρηση ή κοινοπραξία κατασκευής δηµοσίου 

έργου µε συµβατική αξία άνω του ορίου τήρησης βιβλίων ΄Γ κατηγορίας. 

Κατ’ εξαίρεση, αν εντάσσονται στη Γ’ κατηγορία, µπορούν να τηρήσουν βιβλία Β’ 

κατηγορίας: 

i. Οι ξένες επιχειρήσεις που έχουν υποκαταστήµατα στην Ελλάδα και ασχολούνται 

αποκλειστικά µε την εκτέλεση εµπορικών εργασιών το αντικείµενο των οποίων 

ευρίσκεται εκτός Ελλάδας. 

ii. Τα υποκαταστήµατα αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα 

και απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήµατος µε τον όρο της 

αµοιβαιότητας. 

iii. Τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι επιτροπές, οι ενώσεις 

προσώπων, οι ξένες αποστολές και οι διεθνή οργανισµοί που διενεργούν πράξεις 

υποκείµενες σε Φ.Π.Α. και ενδεχόµενα ξεπερνούν το ύψος των ακαθάριστων 

εσόδων της ΄Β κατηγορίας. 

Αν οι παραπάνω αλλοδαπές επιχειρήσεις αποκτούν και εισόδηµα από εκµίσθωση ή 

ιδιόχρηση ακινήτων, τα έσοδα-έξοδα αυτής της πηγής εισοδήµατος τα παρακολουθούν 

σε ιδιαίτερες στήλες των βιβλίων Β’ κατηγορίας που τηρούνται για τα απαλλασσόµενα 

εισοδήµατα µε τον όρο της αµοιβαιότητας, δεδοµένου ότι είναι εφικτός ο 

προσδιορισµός του εισοδήµατος από την πηγή αυτή. 

 
 
 Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. 
 

Για την εφαρµογή του Φ.Π.Α. στα βιβλία Γ’ κατηγορίας θα πρέπει να έχουµε κάποιες 

βασικές γνώσεις για το πώς εργαζόµαστε στα βιβλία Γ’ κατηγορίας. Εδώ δεν έχουµε 

στήλες όπως στα βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας, αλλά εφαρµόζουµε την διπλογραφική 

µέθοδο, µε λογιστικά άρθρα χρέωση- πίστωση. Επίσης έχουµε υποχρεωτική εφαρµογή 

του Ε.Γ.Λ.Σ. . Άρα δεν θα χρησιµοποιούµε πια στήλες λογαριασµούς, ηµερολόγια και 

ισοζύγια. 

Για να µπορέσουµε να συντάξουµε την Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. θα πρέπει 

προηγουµένως να έχουµε ενηµερώσει τα ηµερολόγιά µας. Στη συνέχεια παίρνουµε το 

ισοζύγιο του µήνα και από εκεί παίρνουµε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα µας 

βοηθήσουν. 

Οι οµάδες του Ε.Γ.Λ.Σ. που θα χρησιµοποιήσουµε και θα µας βοηθήσουν στην 

συµπλήρωση της Περιοδικής ∆ήλωσης Φ.Π.Α. αλλά και στην Εκκαθαριστική ∆ήλωση 

Φ.Π.Α. είναι : 
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ΟΜΑ∆Α 1η        ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΟΜΑ∆Α 2η         ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΟΜΑ∆Α 5η         ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΟΜΑ∆Α 6η         ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΜΑ∆Α 7η         ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ 

 

Για την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. θα χρησιµοποιήσουµε τα ετήσια 

ισοζύγια. Ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός της 5ης οµάδας του Ε.Γ.Λ.Σ. 54.00 είναι 

υποχρεωτικός για την παρακολούθηση του Φ.Π.Α.  

Τα βιβλία που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι επιτηδευµατίες έχουν την υποχρέωση να 

πάνε να τα θεωρήσουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µέσα σε ένα µήνα από τη  στιγµή της 

σύστασης του νοµικού προσώπου. Ο λόγος για τον οποίο τίθεται αυτό το χρονικό 

περιθώριο, είναι εύκολο να κατανοηθεί, αν σκεφτούµε πως από την πρώτη µέρα 

λειτουργίας της επιχείρησης προκύπτουν έξοδα τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν 

στα βιβλία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ∆Ω∆ΕΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 

 Η περιοδική δήλωση γενικά 

 Παράθεση δώδεκα περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και 

διεξαγόµενα συµπεράσµατα 

 Η εκκαθαριστική δήλωση γενικά 

 Παράθεση της εκκαθαριστικής δήλωσης και διεξαγόµενα 

συµπεράσµατα 
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4.1 Η ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενα κεφάλαια, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

το οποίο υποχρεούται από το νόµο να τηρεί βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάποιες δηλώσεις στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Μια από 

αυτές τις δηλώσεις είναι και η περιοδική δήλωση. 

Πρόκειται για µια δήλωση, η οποία ανάλογα µε τα βιβλία που τηρεί ο κάθε υπόχρεος 

στο φόρο, έχει και διαφορετικό συµβολισµό. Ειδικότερα για όσους τηρούν βιβλία Β’ ή 

Γ’ κατηγορίας, το έντυπο της περιοδικής δήλωσης ονοµάζεται Φ2, ενώ για όσους 

τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας το έντυπο ονοµάζεται Φ3. 

Η δήλωση αυτή, έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί µπορεί και απεικονίζει, µε τον πιο 

αναλυτικό τρόπο, τόσο τις εισροές µιας επιχείρησης, όσο και τις εκροές της, ανά 

συντελεστή Φ.Π.Α. Απεικονίζει δηλαδή τις αγορές που πραγµατοποίησε η επιχείρηση 

µε 4,5%, 9% και 19%συντελεστή Φ.Π.Α. και ταυτόχρονα απεικονίζει και το ποσό του 

φόρου που πλήρωσε, ενώ το ίδιο συµβαίνει και µε τις πωλήσεις και δαπάνες της. 

Παρακάτω, επεξηγούµε τον τρόπο µε τον οποίο συµπληρώνονται γενικά οι 

περιοδικές δηλώσεις. 

Το έντυπο της περιοδικής δήλωσης, αποτελείται από διάφορους κωδικούς, από τους 

οποίους άλλοι είναι καθαρά πληροφοριακοί και αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του 

υπόχρεου και άλλοι είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί, αφού από αυτούς µπορούµε να 

αντλήσουµε πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Τους 

κωδικούς αυτούς, ο υποκείµενος στο φόρο, καλείται να τους συµπληρώσει σωστά και 

µε πλήρη αληθοφάνεια. Έτσι λοιπόν, η συµπλήρωση των κωδικών γίνεται µε τον 

ακόλουθο τρόπο: 

Οι κωδικοί 001, 003, 004, 005, συµπληρώνονται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Στον κωδικό 006, συµπληρώνετε µόνο στην περίπτωση που πραγµατοποιήθηκαν 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές µε πρόσωπο απαλλαγµένο από το καθεστώς του Φ.Π.Α. Το 

ίδιο ισχύει και για τον κωδικό 009. 

Στον κωδικό 007, συµπληρώνουµε τη φορολογική περίοδο στην οποία αναφέρονται 

τα στοιχεία που θα συµπληρώσουµε, για παράδειγµα από 01/01/2005 έως 31/01/2005, 

στην περίπτωση που η εταιρία τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας και είναι υποχρεωµένη να 

υποβάλλει περιοδική δήλωση κάθε µήνα. 

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας, θα πρέπει να σηµειώσουν το 

µήνα της φορολογικής περιόδου στην οποία αναφέρονται τα συγκεκριµένα στοιχεία. Αν 

όµως η εταιρία τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας, θα πρέπει να διαγραµµίσει το τρίµηνο στο 
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οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, αφού περιοδική δήλωση υποβάλλουν κάθε τρίµηνο. 

Στην περίπτωση που υποβάλλουµε τροποποιητική ή ανακλητική δήλωση θα πρέπει να 

διαγραµµίσουµε το αντίστοιχο κουτάκι στον κωδικό 010, ενώ αντίστοιχα αν πρόκειται 

για δήλωση µε επιφύλαξη, θα πρέπει να διαγραµµίσουµε τον κωδικό 011. 

Στον κωδικό 012, θα πρέπει να σηµειώσουµε κάποια από τις επιλογές, στην 

περίπτωση που έχουµε έκτακτη δήλωση, ενώ στον κωδικό 013 σηµειώνουµε το είδος 

της απαλλαγής, το έτος καθώς και τον αριθµό πρωτοκόλλου της αρχικής αίτησης, στην 

περίπτωση που έχουµε διαγραµµίσει στον κωδικό 012 την επιλογή που αναφέρεται 

στην οριστικοποίηση απαλλαγής. 

Μετά από τη συµπλήρωση των πληροφοριακών στοιχείων σχετικά µε το είδος της 

περιοδικής δήλωσης, καθώς και τη φορολογική περίοδο στην οποία αναφέρονται τα 

συγκεκριµένα στοιχεία, ο υπόχρεος καλείται να συµπληρώσει τον πίνακα Α, µε τα 

προσωπικά του στοιχεία. Ο κωδικός 110 του πίνακα Α,  συµπληρώνεται στην 

περίπτωση που πραγµατοποιούνται ή όχι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ο κωδικός 111 

αφορά τα βιβλία τα οποία τηρεί ο υπόχρεος του Φ.Π.Α. ενώ οι κωδικοί 112 και 113, 

συµπληρώνονται από τους εκµεταλλευτές αυτοκινήτων(ταξί, αγοραία), και αφορούν 

τον αριθµό κυκλοφορίας και το ποσοστό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας, αντίστοιχα. 

Ο πίνακας Β, που βλέπουµε στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης, είναι και ο πιο 

σηµαντικός, αφού σε αυτόν παρακολουθούνται οι εισροές και οι εκροές µιας εταιρίας, 

ανά συντελεστή Φ.Π.Α., αφού προηγουµένως αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές και 

εκπτώσεις. Ο πίνακας Β είναι χωρισµένος σε δύο υποπίνακες, στον Α και στον Β. Στον 

υποπίνακα Α παρακολουθούνται οι εισροές της εταιρίας ανά συντελεστή Φ.Π.Α. Πιο 

συγκεκριµένα στους κωδικούς 301-303, γράφονται οι αξίες των φορολογητέων εκροών 

ανά συντελεστή Φ.Π.Α., ενώ στους κωδικούς 331-333 γράφεται το ποσό του Φ.Π.Α., 

το οποίο προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε τη φορολογητέα αξία µε τον αντίστοιχο 

συντελεστή. Στους κωδικούς 304-306, γράφονται οι αξίες των εκροών που 

πραγµατοποιήθηκαν είτε προς τα νησιά του Αιγαίου είτε από επιχείρηση η οποία είναι 

εγκατεστηµένη σε κάποιο νησί του Αιγαίου, και για τις οποίες ισχύουν µειωµένοι 

συντελεστές. Στους κωδικούς 334-336, γράφεται το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί 

στις εκροές των κωδικών 304-306 και το οποίο προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε την 

φορολογητέα αξία µε το ποσοστό του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί. Στον κωδικό 307 

γράφεται το σύνολο από τους κωδικούς 301-306, ενώ στον κωδικό 337, γράφεται το 

σύνολο του φόρου από τους κωδικούς 331-336 
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Στον κωδικό 308, γράφεται η αξία όλων των δραστηριοτήτων που 

πραγµατοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που αν πραγµατοποιούνταν στην 

Ελλάδα θα παρείχαν το δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών. Επίσης, στον κωδικό 

αυτό γράφονται οι εργασίες, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση, 

που αφορούν συνάλλαγµα, χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα, οι εργασίες στις οποίες 

συµπεριλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση που 

αφορούν µετοχές ανωνύµων εταιρειών, η χορήγηση και η διαπραγµάτευση πιστώσεων 

καθώς και η χορήγηση από πρόσωπο που τις χορηγεί. Τέλος, σε αυτόν τον κωδικό 

γράφονται οι εργασίες στις οποίες περιλαµβάνεται και η διαπραγµάτευση, που αφορούν 

καταθέσεις, τρεχούµενους λογαριασµούς, πληρωµές, µεταφορές καταθέσεων και 

εµβάσµατα. 

Στον κωδικό 309, γράφονται: οι αξίες των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων, 

η αξία των παραδόσεων από απόσταση καθώς επίσης και η αξία των αγαθών που 

µεταφέρονται σε άλλο κράτος-µέλος, µε σκοπό τη µεταγενέστερη παράδοση ή για τον 

εξοπλισµό των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που βρίσκεται εκεί. Σε αυτό τον κωδικό 

γράφονται επίσης και οι αξίες των ενδοκοινοτικών παραδόσεων µε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης, όπως των πετρελαιοειδών, καπνοβιοµηχανικών αγαθών και άλλων µε 

την προϋπόθεση πως ο λήπτης είναι ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος ή υποκείµενος 

χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. ή νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο στο Φ.Π.Α. 

Στον ίδιο κωδικό θα πρέπει να γράψουµε και τις αξίες των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, 

την αξία των επιστροφών εισαγωγών, την παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από µη εγκατεστηµένο στην Ελλάδα αγοραστή, την παράδοση 

αγαθών σε µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα προς εξαγωγή, την παροχή υπηρεσιών σε 

καθεστώς εναποθήκευσης εκτός τελωνειακής αποταµίευσης, την παροχή υπηρεσιών 

από µεσίτες για πράξεις που πραγµατοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

παράδοση αγαθών που τίθενται σε τελωνειακά καθεστώτα, την παράδοση πλοίων και 

πλωτών µέσων ναυσιπλοΐας ή αλιείας ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάµεις, την 

παράδοση αεροσκαφών για εκµετάλλευση, την παράδοση αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών σε προξενεία, τις πωλήσεις µε αναστολή του φόρου, την παράδοση χρυσού 

στην Τράπεζα της Ελλάδος,  καθώς και τις αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές 

προσώπων από το εσωτερικό της χώρας προς το εξωτερικό. 

Στον κωδικό 310, γράφονται: η αξία των εκροών που είναι απαλλασσόµενες του 

Φ.Π.Α. και είναι χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους, οι 

αποζηµιώσεις που λαµβάνονται για καταστραφέντα, απολεσθέντα ή κλαπέντα αγαθά, 
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τα έσοδα από ενοίκια ακινήτων, οι συναλλαγµατικές διαφορές, οι επιδοτήσεις, τα έσοδα 

από τηλεκάρτες, από εισιτήρια µεταφοράς προσώπων τα οποία ακυρώνονται σε ειδικά 

µηχανήµατα. Για να γραφτούν οι παραπάνω πράξεις σε αυτόν τον κωδικό θα πρέπει ο 

λήπτης να είναι εγκατεστηµένος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στον κωδικό 311, γράφεται το άθροισµα των κωδικών 307 έως και 310. 

Ο υποπίνακας Γ. του πίνακα Β είναι καθαρά πληροφοριακός. Πιο συγκεκριµένα 

στον κωδικό 341, γράφεται το σύνολο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, 

Στον κωδικό 342, γράφεται το σύνολο των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, 

Στον κωδικό 343, γράφεται η αξία των πράξεων που οφείλεται Φ.Π.Α. από πράξεις 

ως λήπτης αγαθών και υπηρεσιών, 

Στον κωδικό 344, γράφεται η αξία των αγορών και των εισαγωγών παγίων, ακόµα 

και στην περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί Φ.Π.Α.. ∆εν γράφονται όµως οι 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παγίων καθώς και τα πάγια που έχουν µισθωθεί µε leasisng. 

Στον υποπίνακα β. του πίνακα Β. µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες σχετικά 

µε τις εισροές µιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα: 

Στους κωδικούς 351-353, γράφονται οι αξίες των φορολογητέων εισροών, που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά συντελεστή. 

Στους κωδικούς 371-373, γράφεται το ποσό του φόρου που έχουµε πληρώσει και το 

οποίο προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε την φορολογητέα αξία µε τον κατά περίπτωση 

συντελεστή Φ.Π.Α. 

Στους κωδικούς 354-356, γράφεται η αξία των φορολογητέων εισροών που 

πραγµατοποιήθηκαν µε µειωµένους συντελεστές , όπως και στους αντίστοιχους 

κωδικούς των εκροών. 

Στους κωδικούς 374-376, γράφεται το ποσό του Φ.Π.Α. που πληρώσαµε για τις 

αντίστοιχες αγορές µας. 

Στους κωδικούς 357 και 377, γράφεται η αξία των φορολογητέων δαπανών και 

γενικών εξόδων και ο Φ.Π.Α. που πληρώνεται αντίστοιχα. Υπάρχει όµως το ενδεχόµενο 

τους λογαριασµούς των εξόδων να τους παρακολουθούµε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει την αξία και το ποσό του φόρου να τα γράψουµε 

στους κωδικούς 351-353 και 354-356 αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 357 και 377 θα 

µείνουν κενοί. 

Στον κωδικό 358, γράφεται το σύνολο των φορολογητέων εισροών. 

Στον κωδικό 378, γράφεται το σύνολο του Φ.Π.Α. εισροών. Το ποσό του φόρου που 

προκύπτει στον κωδικό 378, θα πρέπει να συγκριθεί µε το σύνολο του Φ.Π.Α. εισροών 
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που προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης. Αν το ποσό που 

προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο, η επιπλέον διαφορά θα 

γραφτεί στον κωδικό 402, προκειµένου να εκπέσει, ενώ σε περίπτωση που είναι 

µικρότερο θα γραφτεί στον κωδικό 412 επειδή δεν το έχει πληρώσει η επιχείρηση στον 

προµηθευτή. 

Ότι ποσά, λοιπόν, οφείλονται από το δηµόσιο στον φορολογούµενο προσθέτονται 

στο Φ.Π.Α. εισροών και ότι ποσά οφείλει ο υποκείµενος στο δηµόσιο, αφαιρούνται από 

το τελικό σύνολο του Φ.Π.Α. εισροών. 

Στον κωδικό 401, γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούµενης 

διαχειριστικής περιόδου. 

Στον κωδικό 402, γράφεται το ποσό του Φ.Π.Α. που πληρώθηκε κατά την διάρκεια 

της προηγούµενης φορολογικής περιόδου µε έκτακτη δήλωση. Στον ίδιο κωδικό 

γράφονται και τυχόν άλλα ποσά που καταβλήθηκαν από τον υπόχρεο, χωρίς όµως να 

υπάρχει υποχρέωση και εποµένως έχει το δικαίωµα να τα συµψηφίσει. 

Στον κωδικό 403, γράφεται το χρεωστικό υπόλοιπο που καταβλήθηκε µε την αρχική 

δήλωση σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής-συµπληρωµατικής δήλωσης. 

Στον κωδικό 404, γράφεται το άθροισµα των κωδικών 401-403. 

Στον κωδικό 411, γράφεται το Φ.Π.Α. των εισροών που δεν εκπίπτει βάσει Prorata. 

Για παράδειγµα αν ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. χρησιµοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για 

την πραγµατοποίηση πράξεων, για µερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα 

έκπτωσης, ο εκπιπτόµενος Φ.Π.Α. ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού 

ποσού του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: 

 
Έσοδα από πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης+απαλ/νες µε δικαίωµα έκπτωσης 
Έσοδα από πράξεις µε δικ.έκπτωσης+απαλλαγµένα έσοδα µε δικ.εκπτ.+έσοδα από 
πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης 
 

Στην περίπτωση που το ποσοστό προκύπτει αφαιρεθεί από το 100%, τότε προκύπτει 

το ποσοστό του Φ.Π.Α. των κοινών δαπανών και παγίων που δεν εκπίπτει. Στη 

συνέχεια το ποσοστό αυτό πολλαπλασιάζεται µε το ποσό του Φ.Π.Α. των κοινών 

δαπανών και παγίων και αυτό που προκύπτεί είναι το Φ.Π.Α. που δεν εκπίπτει και 

γράφεται στον κωδικό 411, προκειµένου να µειώσει το Φ.Π.Α. των εισροών. 

Προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα το ποσό του Φ.Π.Α. που γράφεται στον 

κωδικό 411, θα παραθέσουµε ένα παράδειγµα. Έστω, ότι ένα πρατήριο 

καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, εµπορεύεται τσιγάρα, για τα οποία δεν παρέχεται 

δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών, αλλά ταυτόχρονα εµπορεύεται και άλλα 
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είδη για τα οποία παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. Κατά το διάστηµα από 

01/01/2006 εώς 28/02/2006, πραγµατοποίησε τις ακόλουθες πράξεις: 

 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΞΙΕΣ  Φ.Π.Α.  
1.Αγορές ζαχαρωδών 10.000€ 900€  
2.Αγορές τσιγάρων 20.000€     -  
3.Γενικά έξοδα   6.000€ 1.140€  
Σύνολα 36.000€ 2.040€  
1.Πωλήσεις ζαχαρωδών  15.000€ 1.350€  
2.Πωλήσεις τσιγάρων 25.000€      -  
Σύνολα 40.000€ 1.350€  

 
 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, ο υποκείµενος δεν δικαιούται να εκπέσει 

ολόκληρο το ποσό του Φ.Π.Α. των κοινών εξόδων και το οποίο ανέρχεται σε 

1.140€.Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα συγκεκριµένα έξοδα έγιναν για να 

πραγµατοποιηθούν τόσο οι πωλήσεις ζαχαρωδών, που είναι έσοδα µε δικαίωµα 

έκπτωσης του Φ.Π.Α. όσο και οι πωλήσεις τσιγάρων που είναι έσοδα χωρίς δικαίωµα 

έκπτωσης του Φ.Π.Α. Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση έχει δικαίωµα να εκπέσει ένα 

µέρος µόνο από το Φ.Π.Α. των 1.140€, το οποίο προκύπτει µε τον ακόλουθο τρόπο: Θα 

διαιρέσουµε τις πωλήσεις των ζαχαρωδών µε το σύνολο των πωλήσεων που 

πραγµατοποίησε η επιχείρηση 15.000/40.000=37,5% ενώ το ποσό του Φ.Π.Α. είναι 

1.140Χ37,5%=427,50€.Αυτό το ποσό δικαιούται να εκπέσει ο υποκείµενος. Εποµένως, 

100%-37,5%=62,5% δεν δικαιούται να εκπέσει ο υποκείµενος. Το ποσό του Φ.Π.Α. 

που δεν εκπίπτει και εποµένως αφαιρείται από το Φ.Π.Α. των εισροών, προκύπτει ως 

εξής:1.140Χ62,5%=712,50€ και γράφεται στον κωδικό 411 της περιοδικής δήλωσης. 

Τέλος, στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης, υπάρχει και ο πίνακας Γ, ο οποίος 

καλείται Πίνακας Εκκαθάρισης του Φόρου. Στον πίνακα αυτό εµφανίζεται το τελικό 

αποτέλεσµα της εκκαθάρισης του Φ.Π.Α.. Αν ο Φ.Π.Α. είναι χρεωστικός το ποσό του 

θα πρέπει να καταβληθεί, αλλιώς σε περίπτωση που είναι πιστωτικός είτε θα πιστωθεί 

για την επόµενη φορολογική περίοδο είτε θα ζητηθεί να επιστραφεί. 

Στον κωδικό 501, γράφουµε τη διαφορά των κωδικών 337 µείον 420, µε την 

προϋπόθεση ότι είναι αρνητική, 

Ενώ στον κωδικό 511, γράφετε η διαφορά των κωδικών 337 µείον 420, µε την 

προϋπόθεση ότι η διαφορά είναι θετική. 

Το πιστωτικό υπόλοιπο που γράφετε στον κωδικό 501, παρέχει το δικαίωµα στον 

υπόχρεο να ζητήσει από το ∆ηµόσιο τον συµψηφισµό του ποσού αυτού και να το 

µεταφέρει στην επόµενη φορολογική περίοδο, γράφοντάς το στον κωδικό 401. 
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Στους κωδικούς 502-503, γράφεται το ποσό του κωδικού 501, µε την προϋπόθεση 

πως ο υποκείµενος στο φόρο έχει δικαίωµα επιστροφής του ποσού ή δικαίωµα για 

µεταφορά του ποσού προς συµψηφισµό στην επόµενη φορολογική περίοδο. 

Στον κωδικό 512, γράφεται η προσαύξηση που ενδεχοµένως να υπάρχει από 

εκπρόθεσµη υποβολή περιοδικής δήλωσης. Η προσαύξηση αυτή κυµαίνεται από 1,5% 

για κάθε µήνα καθυστέρησης και µπορεί να φτάσει µέχρι και 100% του Φ.Π.Α. 

Τέλος, στον κωδικό 513, γράφεται το τελικό χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο 

προκύπτει από το άθροισµα των κωδικών511 και 512 και είναι και αυτό που πρέπει να 

καταβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. Αν, όµως το χρεωστικό υπόλοιπο είναι µέχρι 3€, τότε 

δεν γράφεται στον κωδικό 513, αλλά µόνο στον κωδικό 511 και µεταφέρεται στην 

επόµενη φορολογική περίοδο στον κωδικό 412.  

Στις σελίδες που ακολουθούν παραθέτουµε τις περιοδικές δηλώσεις 12 µηνών µιας 

κατασκευαστικής εταιρείας, την επωνυµία της οποίας δεν αναφέρουµε για ευνόητους 

λόγους. Η συγκεκριµένη εταιρεία τηρεί βιβλία γ’ κατηγορίας, σύµφωνα µε τον Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων και έχει έσοδα τόσο από πωλήσεις εµπορευµάτων όσο και από 

παροχή υπηρεσιών. Στο παράρτηµα, το οποίο µπορείτε να βρείτε στο τέλος του 

συγγράµµατος, παραθέτουµε το ισοζύγιο των 12 µηνών, βάση του οποίου είναι 

συµπληρωµένα τα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων. Για την απλούστευση των 

πραγµάτων, έχουµε θεωρήσει πως η επιχείρηση διενεργεί όλες τις συναλλαγές της 

(αγορές, πωλήσεις, έξοδα), µε συντελεστή Φ.Π.Α. 19%.  
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    Αφού, παραθέσαµε τα 12 έντυπα των δώδεκα µηνών της περιοδικής δήλωσης, θα 

πρέπει να επεξηγήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο συµπληρώθηκαν. Επί προσθέτως, 

παρακάτω θα βγάλουµε και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη µελέτη των 

παραπάνω δηλώσεων. 

Όσον αφορά τη συµπλήρωση του κωδικού 303, αντλήσαµε τα ποσά από την οµάδα 

7, δηλαδή τα οργανικά έσοδα της επιχείρησης και συγκεκριµένα από τους 

λογαριασµούς 70(πωλήσεις εµπορευµάτων),71(πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και 

ηµιτελών) και 73(πωλήσεις υπηρεσιών) του ισοζυγίου του κάθε µήνα χωριστά. Ο 

λογαριασµός 72(πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού), θεωρούµε πως 

εντάσσεται σε συντελεστή 0% και για το λόγο αυτό δεν τον έχουµε συµπεριλάβει στον 

κωδικό 303. Επειδή όµως αποτελεί έσοδο της επιχείρησης, το ποσό του γράφεται στον 

κωδικό 309. Στον κωδικό 310, που σε ορισµένα έντυπα, τον βλέπουµε συµπληρωµένο, 

έχουµε γράψει τα ποσά των λογαριασµών 74(επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα), 

75(έσοδα παρεπόµενων ασχολιών) και 76(έσοδα κεφαλαίων), τα οποία είναι έσοδα της 

επιχείρησης, αλλά δεν επιβαρύνονται µε συντελεστή Φ.Π.Α. 

Τα ποσά του κωδικού 353, του υποπίνακα β, τα έχουµε αντλήσει από την οµάδα 2, 

δηλαδή από τα οργανικά έξοδα της επιχείρησης και συγκεκριµένα από τους 

λογαριασµούς 20(εµπορεύµατα),21(προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή),24(πρώτες και 

βοηθητικές ύλες),25(αναλώσιµα υλικά),26(ανταλλακτικά παγίων στοιχείων) και 

28(είδη συσκευασίας) καθώς επίσης και από την οµάδα 1, δηλαδή τα πάγια της 

επιχείρησης και συγκεκριµένα από τους λογαριασµούς 10(εδαφικές εκτάσεις),11(κτίρια 

εγκατ. κτιρίων τεχνικά έργα),12(µηχανήµατα τεχνικ.εγκατ.λοιπος µηχ.), 13(µεταφορικά 

µέσα) και 14(έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός). Βασική προϋπόθεση φυσικά είναι ότι οι 

συγκεκριµένοι λογαριασµοί θα πρέπει να εµφανίζουν κίνηση µέσα στην περίοδο, 

δηλαδή µέσα στον συγκεκριµένο µήνα που αναφερόµαστε κάθε φορά.   

Ο τρόπος συµπλήρωσης όλων των περιοδικών δηλώσεων, γίνεται µε τον ίδιο τρόπο. 

Θα πρέπει όµως να εφυστίσουµε την προσοχή µας, στη συµπλήρωση της περιοδικής 

δήλωσης του µήνα Οκτώβρη. Παρατηρούµε πως η επιχείρηση, στο ισοζύγιο του 

συγκεκριµένου µήνα, εµφανίζει στο λογαριασµό 14(έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) µια 

αρνητική κίνηση. Αυτή η κίνηση µπορεί να είναι ή πώληση κάποιου παγίου ή 

επιστροφή. Για το λόγο αυτό, στον κωδικό 344, του εντύπου Φ2, του συγκεκριµένου 

µήνα, έχει γραφτεί η αξία της κίνησης αυτής µε αρνητικό πρόσηµο, ενώ παράλληλα 

έχει λειτουργήσει αφαιρετικά στον κωδικό 353. 
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Από τα ισοζύγια των δώδεκα µηνών, και κατ’επέκταση από τα συµπληρωµένα 

έντυπα των περιοδικών δηλώσεων, θα µπορούσαµε να βγάλουµε κάποια 

συµπεράσµατα. 

Κατά πρώτον, παρατηρούµε πως η επιχείρηση παρουσιάζει αυξηµένες πωλήσεις το 

εξάµηνο από Οκτώβρη έως και Μάρτιο. Τα έσοδά της κατά το διάστηµα αυτό 

προέρχονται τόσο από τις πωλήσεις αγαθών όσο και από τις πωλήσεις έτοιµων και 

ηµιτελών προϊόντων καθώς και από την παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα µε τις 

πωλήσεις, παρατηρείται και αύξηση των αγορών και αυτό είναι λογικό αφού 

απαιτούνται πρώτες ύλες για την κατασκευή των προϊόντων. Θα πρέπει όµως να 

επισηµάνουµε πως παρόλο που οι πωλήσεις το δεύτερο εξάµηνο, δηλαδή από Απρίλιο 

µέχρι και Σεπτέµβρη µειώνονται ραγδαία, εν τούτοις η επιχείρηση συνεχίζει να κάνει 

αγορές. Εύλογα θα µπορούσε κάποιος να διερωτηθεί για πιο λόγο η επιχείρηση 

προβαίνει σε αγορές αφού οι πωλήσεις δεν είναι αυξητικές τη περίοδο εκείνη. Η 

απάντηση είναι πολύ απλή. Η συγκεκριµένη επιχείρηση όπως έχουµε αναφέρει είναι 

κατασκευαστική. Αυτό συνεπάγεται πως προκειµένου τον Οκτώβρη για παράδειγµα να 

παρουσιάσει αυτές τις πωλήσεις θα πρέπει να προηγηθεί ένα διάστηµα κατά το οποίο 

θα κατασκευαστεί το προϊόν. Για να κατασκευαστεί όµως απαιτούνται πρώτες ύλες τις 

οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να τις έχει εφοδιαστεί πριν ο πελάτης προβεί σε 

παραγγελίες. Την ίδια συµπεριφορά έχει και ο λογαριασµός των προµηθευτών. Μπορεί 

οι πωλήσεις να µειώνονται αλλά λόγω των παραγγελιών που δέχεται η επιχείρηση, 

αυξάνει τις αγορές της και κατ’επέκταση τα υπόλοιπα των προµηθευτών της. 

Ένα άλλο σηµείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούµε είναι πως αν παρατηρήσουµε τα 

έντυπα των περιοδικών δηλώσεων των δώδεκα µηνών, οι µήνες κατά τους οποίους 

παρατηρούνται αυξηµένες πωλήσεις και µειωµένες αγορές, έχουν ως επακόλουθο την 

καταβολή φόρου στο ∆ηµόσιο. Οι µήνες αυτοί είναι ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, ο 

Μάρτιος, ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο ∆εκέµβριος. Αντίθετα ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο 

Αύγουστος, ο Σεπτέµβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέµβριος είναι µήνες που η επιχείρηση 

δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο ∆ηµόσιο φόρο, αλλά το υπόλοιπο του 

φόρου που προκύπτει από τη διαφορά του φόρου των αγορών και των πωλήσεων, το 

µεταφέρει στην επόµενη φορολογική περίοδο. 

Λόγο του γεγονότος ότι το ισοζύγιο των δώδεκα µηνών, δεν έχει ανάλυση στους 

λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ. , δεν µπορούµε να πούµε αν έχει ή όχι ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές η επιχείρηση και για το λόγο αυτό δεν µπορούµε να θεωρήσουµε πως η 

αύξηση των πωλήσεων προέρχεται από ενδοκοινοτικές παραδόσεις.  
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4.2 Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 
 

Την εκκαθαριστική δήλωση έχουν υποχρέωση να την υποβάλλουν, όλοι οι 

υποκείµενοι στο Φ.Π.Α., οι οποίοι πραγµατοποιούν φορολογητέες πράξεις ή και 

πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. Η συγκεκριµένη δήλωση υποβάλλεται 

ακόµα και στην περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί οικονοµική δραστηριότητα ή 

ακόµα και στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει δηλώσει πως βρίσκεται σε αδράνεια. 

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης υποβάλλεται γενικά σε τρία αντίτυπα και σε 

καµία περίπτωση ταχυδροµικώς. Τα δύο αντίτυπα παραµένουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

ενώ το τρίτο επιστρέφει στην επιχείρηση και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο υποβολής 

της εκκαθαριστικής δήλωσης. Ειδικότερα για όσους τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας, η 

υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης γίνεται µέσω του TAXISnet. Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α. να υποβάλλει τυχόν αρχικές ή 

τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις, προκειµένου να µην υπάρχουν διαφορές που 

οφείλονται σε φορολογικές περιόδους. Η εκκαθαριστική δήλωση ως έντυπο 

συµβολίζεται, µε Φ1. 

Όπως και στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης, έτσι και στην εκκαθαριστική 

παρατηρούµε διάφορους κωδικούς και πίνακες, για τους οποίους θα πρέπει να 

εξηγήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο συµπληρώνονται και τι αφορούν. 

Συγκεκριµένα, ο πίνακας Α είναι και σε αυτό το έντυπο καθαρά πληροφοριακός και 

αφορά τα στοιχεία του υποκείµενου στο φόρο, ενώ και εδώ έχουµε τους κωδικούς που 

αφορούν στην πραγµατοποίηση ή όχι ενδοκοινοτικών συναλλαγών, την κατηγορία των 

βιβλίων που τηρεί ο υπόχρεος. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο πίνακας Β, τον οποίο θα πρέπει να συµπληρώσουµε σε 

περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο ενώ παράλληλα θα πρέπει 

να γνωστοποιηθεί και η ειδικότητά του. 

Ο πίνακας Γ, είναι και στην εκκαθαριστική δήλωση ο πιο σηµαντικός, αφού 

συγκεντρώνονται τα συνολικά δεδοµένα της διαχειριστικής περιόδου. Τα ποσά για την 

συµπλήρωσή του, τα αντλούµε συνήθως από τα ποσά που έχουν γραφεί στους πίνακες 

Β των περιοδικών δηλώσεων. Ο πίνακας Γ χωρίζεται, όπως µπορούµε να δούµε σε δυο 

υποπίνακες, στον υποπίνακα α και στον υποπίνακα β. 

Στον υποπίνακα α. παρακολουθούνται οι εισροές της επιχείρησης, ανά συντελεστή 

Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα: 

Στους κωδικούς 601-603, γράφουµε την αξία των φορολογητέων εκροών κατα 

συντελεστή Φ.Π.Α. 
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Στους κωδικούς 604-606, γράφουµε την αξία, κατά συντελεστή,  των 

φορολογητέων εκροών που πραγµατοποιήθηκαν µε µειωµένους συντελεστές, ενώ στους 

κωδικούς 634-636, γράφουµε το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις συγκεκριµένες εκροές. 

Στον κωδικό 607, γράφουµε το σύνολο των φορολογητέων εκροών, ενώ στον 

κωδικό 637, γράφουµε το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α. των εκροών. Στην περίπτωση 

που το ποσό που έχει γραφεί στον κωδικό 637 είναι µεγαλύτερο από αυτό που 

προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης τότε τη διαφορά θα πρέπει να την γράψουµε 

στον κωδικό 708. 

Στον κωδικό 608, γράφουµε την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων, 

την αξία των πωλήσεων από απόσταση, την αξία των πωλήσεων αγαθών από 

εγκατάσταση ή συναρµολόγηση που πραγµατοποιείται σε άλλο κράτος-µέλος, την αξία 

των ενδοκοινοτικών παραδόσεων καινούργιων µεταφορικών µέσων, την αξία των 

ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών µε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Επίσης, για τον 

κωδικό αυτό ισχύουν όλες οι καταχωρίσεις που ισχύουν και για τον κωδικό 308 της 

περιοδικής δήλωσης. 

Στον κωδικό 609, γράφεται η αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείµενους που 

πραγµατοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των 

παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τις πράξεις αυτές. 

Στον κωδικό 610, γράφουµε την αξία των εξαγωγών προς τρίτες χώρες, την αξία 

των επιστροφών εισαγωγών, µόνο όµως στην περίπτωση που έχει εκδοθεί τιµολόγιο 

από τον εισαγωγέα.  

Στον κωδικό 611, γράφουµε την αξία των εκροών χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του 

Φ.ΠΑ. των εισροών τους. 

Στον κωδικό 612, γράφουµε το άθροισµα των κωδικών 607 και 611. 

Στον κωδικό 613, γράφουµε το σύνολο της αξίας των παγίων, των παρεπόµενων 

ασχολιών, της µεταφοράς αγαθών επιχείρησης προς άλλο κράτος-µέλος, καθώς και 

κάθε άλλη πράξη δεν συνιστά έσοδο το οποίο προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης. 

Στον κωδικό 614, γράφουµε τη διαφορά των κωδικών 613 από 612. Η διαφορά αυτή 

εκφράζει το συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής περιόδου. 

Στον κωδικό 615, γράφουµε τα ακαθάριστε έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν για την 

φορολογία εισοδήµατος. 

Στον κωδικό 641, γράφουµε τη φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

για τις οποίες δεν έχουµε χρεωθεί Φ.Π.Α. από τον προµηθευτή καθώς και η αξία των 
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ενδοκοινοτικών αποκτήσεων προϊόντων που δεν υπάγεται σε Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης και δεν έχει χρεωθεί στην αξία αυτή Φ.Π.Α. 

Στον κωδικό 642, γράφουµε τη συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων. 

Στον κωδικό 643, γράφουµε το άθροισµα από τους κωδικούς 641 και 642. 

Τέλος, στον κωδικό 644, γράφουµε την αξία των πράξεων που οφείλετε Φ.Π.Α. ως 

λήπτης αγαθών και υπηρεσιών. 

Ο πίνακας Α, είπαµε πως αποτελείται από δυο υποπίνακες. Στον υποπίνακα Β. 

παρακολουθούνται οι εκροές της επιχείρησης κατά συντελεστή Φ.Π.Α. Έτσι, λοιπόν, 

έχουµε τα ακόλουθα: 

Στους κωδικούς 651-653, γράφουµε την αξία των φορολογητέων εισροών κατά 

συντελεστή Φ.Π.Α. 

Στους κωδικούς 671-673, γράφεται το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις συγκεκριµένες 

εισροές. 

Στους κωδικούς 654-656, γράφουµε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν µε ακέραιους συντελεστές. 

Στους κωδικούς 674-676, γράφουµε την αξία του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις 

ενδοκοινοτικές αυτές αποκτήσεις. 

Στους κωδικούς 657-659, γράφεται η αξία των εισροών που πραγµατοποιήθηκαν µε 

µειωµένους συντελεστές, ενώ στους κωδικούς 677-679, γράφεται το Φ.Π.Α. που 

αναλογεί στις συγκεκριµένες εισροές. 

Στους κωδικούς 660-662, γράφουµε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων  που 

πραγµατοποιήθηκαν µε µειωµένο συντελεστή, στην περίπτωση που ο υποκείµενος στο 

φόρο είναι εγκατεστηµένος σε νησί του Αιγαίου, ενώ στους κωδικούς 680-682, 

γράφουµε το Φ.Π.Α. που αναλογεί στις συγκεκριµένες αποκτήσεις. 

Στους κωδικούς 663 και 683, γράφουµε την αξία των φορολογητέων δαπανών και 

γενικών εξόδων και δίπλα γράφουµε το αντίστοιχο Φ.Π.Α. που πληρώσαµε. 

Στον κωδικό 664, γράφουµε το σύνολο των φορολογητέων εισροών. 

Στον κωδικό 684, γράφουµε το σύνολο του Φ.Π.Α. εισροών. Το ποσό του κωδικού 

αυτού, το συγκρίνουµε µε αυτό που αναγράφεται στα βιβλία της επιχείρησης και σε 

περίπτωση που είναι µεγαλύτερο τη διαφορά την γράφουµε στον κωδικό 708, ενώ αν 

είναι µικρότερο τη διαφορά την γράφουµε στον κωδικό 703. 

Στον κωδικό 665, γράφουµε την αξία των αγορών µας, για τις οποίες δεν 

πληρώσαµε Φ.Π.Α. 
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Στον κωδικό 666, γράφουµε την αξία των εισροών που προέρχονται από αµοιβή 

γιατρού, µισθώµατα ακινήτων. 

Στον κωδικό 667, γράφουµε το σύνολο των ποσών των κωδικών 664 έως 666. 

Στον κωδικό 701, γράφουµε το ενδεχόµενο σύνολο του Φ.Π.Α. που πληρώσαµε στη 

∆.Ο.Υ. µε τις αρχικές, συµπληρωµατικές και έκτακτες περιοδικές δηλώσεις αλλά χωρίς 

τις προσαυξήσεις και τα πρόστιµα. 

Στον κωδικό 702, µεταφέρουµε το ποσό από τον κωδικό 315 του πίνακα Ε, στην 

περίπτωση που αυτό είναι θετικό, το ποσό από τον κωδικό 359 του πίνακα ΣΤ, στην 

περίπτωση που αυτό είναι αρνητικό, το ποσό από τον κωδικό 423, στην περίπτωση που 

είναι αρνητικό και τέλος το ποσό από τον κωδικό 507 του πίνακα Η, στην περίπτωση 

που είναι θετικό αλλά και µεγαλύτερο από 30 ευρώ. 

Στον κωδικό 703, γράφουµε το πιστωτικό υπόλοιπο της τελευταίας φορολογικής 

περιόδου, το οποίο µεταφέρεται από την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. Στον ίδιο 

κωδικό γράφεται το Φ.Π.Α. εκροών για τη διαχειριστική περίοδο που βεβαιώθηκε µετά 

από προσωρινό έλεγχο της ∆.Ο.Υ. και καταβλήθηκε ή οφείλεται, το ποσό για έκπτωση 

του κωδικού 705 της δήλωσης αποθεµάτων µετάταξης που έχουµε συµψηφίσει µέσα 

στη διαχειριστική περίοδο, η διαφορά του Φ.Π.Α. εισροών που πληρώθηκε 

περισσότερο από το νόµιµο στους προµηθευτές της επιχείρησης καθώς και το ποσό του 

Φ.Π.Α. που συµψηφίστηκε κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και το οποίο 

αφορά εφάπαξ διακανονισµό χωρίς την υποχρέωση καταβολής. 

Ο κωδικός 704, συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής 

δήλωσης. 

Στον κωδικό 705, γράφουµε το άθροισµα των κωδικών 701 έως και 704. 

Στον κωδικό 706, µεταφέρουµε το ποσό του κωδικού 315 του πίνακα Ε, στην 

περίπτωση που είναι αρνητικό, το ποσό του κωδικού 359 του πίνακα ΣΤ, στην 

περίπτωση που είναι θετικό, το ποσό του κωδικού 423 του πίνακα Ζ, στην περίπτωση 

που είναι µεγαλύτερο από 30 ευρώ και τέλος το ποσό του κωδικού 507 του πίνακα Η, 

στην περίπτωση που είναι αρνητικό και µικρότερο από 30 ευρώ. 

Στον κωδικό 707, γράφουµε το ποσό του Φ.Π.Α. το οποίο έχουµε ζητήσει την 

επιστροφή του, πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης και σύµφωνα µε τις 

περιοδικές δηλώσεις της χρήσης. 

Στον κωδικό 708, γράφουµε τα αφαιρούµενα ποσά από το Φ.Π.Α. των εισροών µας, 

που ενδεχοµένως να υπάρχουν. 

Στον κωδικό 709, γράφουµε το άθροισµα των ποσών των κωδικών 706 έως και 708. 
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Στον κωδικό 710, γράφουµε το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των 

κωδικών684 και 705 και κατόπιν την αφαίρεση του ποσού αυτού από τον κωδικό 709. 

Στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης, υπάρχει ένας ακόµη πίνακας, ο Γ1, ο 

οποίος καλείται πίνακας Εκροών-εισροών. Στον πίνακα αυτό παρακολουθούνται οι 

εισροές και εκροές οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από 01/01/2005 έως 31/03/2005 µε 

συντελεστές 8%,4% και 18%. Το ποσό αθροίζεται µε αυτό του κωδικού 637 του πίνακα 

Γ, ενώ το ποσό του κωδικού 184 αθροίζεται µε αυτό του κωδικού 710 του πίνακα Γ. η 

διαφορά που θα προκύψει από τα αθροίσµατα αυτά θα µεταφερθεί στη συνέχεια στους 

ανάλογους κωδικούς του πίνακα ∆ της εκκαθαριστικής δήλωσης. 

Στον πίνακα ∆ της εκκαθαριστικής δήλωσης, ο οποίος καλείται Πίνακας 

Εκκαθάρισης του φόρου, εµφανίζεται το τελικό αποτέλεσµα , δηλαδή το υπόλοιπο που 

προκύπτει από το Φ.Π.Α. των εκροών του Φ.Π.Α. των εισροών. Το υπόλοιπο αυτό θα 

είναι είτε χρεωστικό, είτε πιστωτικό είτε µηδενικό και υπάρχει το ενδεχόµενο να µην 

συµφωνεί µε αυτό που προέκυψε στην τελευταία περιοδική δήλωση. Στην περίπτωση 

που το υπόλοιπο που προκύπτει, είναι πιστωτικό, το γράφουµε στον κωδικό 801. 

Στον κωδικό 802, γράφουµε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που µεταφέρουµε 

για συµψηφισµό στην επόµενη διαχειριστική χρήση. 

Στον κωδικό 803, γράφουµε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που έχουµε 

δικαίωµα και ζητάµε την επιστροφή του. 

Στον κωδικό 811, γράφουµε το χρεωστικό υπόλοιπο που ενδεχοµένως να προκύπτει. 

Στον κωδικό 812, γράφουµε τον πρόσθετο φόρο για τυχόν εκπρόθεσµη υποβολή της 

εκκαθαριστικής δήλωσης, το οποίο µάλιστα περιλαµβάνεται στο ποσό του κωδικού 

811. 

Στον κωδικό 813, γράφουµε το άθροισµα των ποσών 811 και 812, το οποίο 

καλούµαστε να πληρώσουµε στο δηµόσιο. 

Ο πίνακας ΣΤ, της εκκαθαριστικής δήλωσης, συµπληρώνεται µόνο από 

επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών. Πιο συγκεκριµένα στο κωδικό 351, γράφονται τα 

πακέτα που πραγµατοποιήθηκαν εξολοκλήρου σε χώρες της Κοινότητας και στην 

Ελλάδα και ο Φ.Π.Α. έχει υπολογισθεί στο φορολογικό στοιχείο που έχει εκδοθεί. 

Στον κωδικό 352, γράφονται τα πακέτα που πραγµατοποιήθηκαν εξολοκλήρου σε 

τρίτες χώρες και δεν έχει υπολογισθεί Φ.Π.Α. στο φορολογικό στοιχείο που έχει 

εκδοθεί. 
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Στον κωδικό 353, γράφονται τα στοιχεία των µικτών πακέτων, δηλαδή των πακέτων 

που περιλαµβάνουν τόσο πράξεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στον κωδικό 357, γράφουµε το άθροισµα των προηγούµενων κωδικών. 

Στον κωδικό 358, γράφουµε το Φ.Π.Α. που έχουµε καταβάλλει αποκλειστικά και 

µόνο για ταξιδιωτικά πακέτα κατά τις φορολογικές περιόδους, σύµφωνα µε τις 

περιοδικές δηλώσεις. 

Τέλος, στον κωδικό 359, γράφουµε τη διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση 

του κωδικού 357 µείον τον κωδικό 358. 

Ο πίνακας Ζ, συµπληρώνεται από εκείνους που πραγµατοποιούν τόσο 

φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόµενες µε δικαίωµα έκπτωσης, όσο και πράξεις για 

τις οποίες δεν παρέχεται το δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α.  

Ο υποκείµενος στο Φ.Π.Α., ο οποίος διενεργεί τόσο πράξεις φορολογητέες όσο και 

πράξεις που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., έχει το δικαίωµα να εκπέσει από το Φ.Π.Α. 

των κοινών εισροών του, την αναλογία που βρίσκεται µε βάση τις εκροές της 

επιχείρησης, σύµφωνα όµως µε το παρακάτω κλάσµα: 

 

Φορολογητέες εκροές(χωρίς Φ.Π.Α.)+απλ/νες µε δικαίωµα έκπτωσης 

     Φορολογητέες εκροές(χωρίς Φ.Π.Α.)+απλ/νες µε ή χωρίς δικαίωµα                                     
έκπτωσης+εξαιρούµενες 
 

Το παραπάνω κλάσµα είναι γνωστό στον ευρύτερο οικονοµικό κλάδο, ως  κλάσµα 

Pro-rata(προ-ράτα). 

Στον αριθµητή του κλάσµατος, αναγράφονται συνήθως οι επιδοτήσεις που 

καταβάλλονται σε αυτόν που πουλάει τα αγαθά ή σε αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες 

από κάποιο τρίτο πρόσωπο, οι κοινοτικές επιδοτήσεις που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις 

για την εξαγωγή των αγαθών τους εκτός Ε.Ε., οι επιδοτήσεις και οι χρηµατοδοτήσεις 

µεταξύ των επιχειρήσεων, οι επιδοτήσεις που αφορούν συµβόλαια έρευνας, οι 

οικονοµικές ενισχύσεις που δίνονται για την απόσυρση αγαθών, οι επιδοτήσεις των 

καπνεµπορικών επιχειρήσεων, τα έσοδα από πριµ και δώρα µεταξύ των επιχειρήσεων 

καθώς και τα έσοδα από πωλήσεις στο εσωτερικό, από εξαγωγές, από διεθνή διακίνηση 

αγαθών, από ενδοκοινοτικές παραδόσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στον παρονοµαστή του κλάσµατος, αναγράφονται οι επιδοτήσεις που 

απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από το Φ.Π.Α., οι Κοινοτικές επιδοτήσεις, τα έσοδα από 
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νοµικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο εξωτερικό, οι επιδοτήσεις που 

δίνονται ως αποζηµίωση, οι επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις 

λόγω αγοράς πάγιων στοιχείων, οι επιδοτήσεις που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από τον 

Ο.Α.Ε.∆. για την πρόσληψη προσωπικού, οι τόκοι από καταθέσεις στην τράπεζα καθώς 

και οι τόκοι από οµόλογα και έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, τα έσοδα από ενοίκια 

και γενικότερα από έσοδα για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του 

αντίστοιχου Φ.Π.Α. των εισροών καθώς και τα έσοδα από τόκους που προέρχονται από 

δανεισµό χρηµάτων. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση πραγµατοποιεί εκροές που παρέχουν δικαίωµα 

έκπτωσης και παράλληλα πραγµατοποιεί µόνο εκροές εξαιρούµενες του Φ.Π.Α., όπως 

για παράδειγµα επιδοτήσεις µη φορολογητέες, τότε δεν γίνεται προ-ράτα. 

Πιο συγκεκριµένα όµως ο πίνακας Ζ, αποτελείται από κάποιους κωδικούς, τους 

οποίους καλούµαστε να ερµηνεύσουµε τη λειτουργία τους, προκειµένου να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος συµπλήρωσης της εκκαθαριστικής δήλωσης. 

Έτσι, λοιπόν, στον κωδικό 401,γράφουµε την αξία των φορολογητέων εκροών µε 

δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών, χωρίς την αξία των παγίων, των 

συµπτωµατικών εργασιών, των πράξεων λήπτη και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. 

Στον κωδικό 402,γράφουµε τη συνολική αξία των απαλλασσόµενων του Φ.Π.Α. 

εκροών µε δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών. Σε αυτόν τον κωδικό 

γράφουµε επίσης και τις επιδοτήσεις εξαγωγών. 

Στον κωδικό 403,γράφουµε τη συνολική αξία των απαλλασσοµένων του 

Φ.Π.Α.εκροών, χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών. 

Στον κωδικό 404,γράφουµε το άθροισµα των ποσών των κωδικών 401,402 και 

403.Το άθροισµα αυτό στην ουσία αποτελεί τον παρονοµαστή του κλάσµατος που 

αναφέρθηκε ως προ-ράτα. 

Στον κωδικό 405,γράφουµε το άθροισµα των κωδικών 401 και 402,το οποίο 

αποτελεί τον αριθµητή του κλάσµατος προ-ράτα. 

Στον κωδικό 406,µεταφέρεται ως παρονοµαστής το ποσό του κωδικού 404,το οποίο 

αποτελεί το άθροισµα των κωδικών 401,402 και 403. 

Στους κωδικούς 407-408,γράφεται το οριστικό ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει 

από το κλάσµα των κωδικών 405 και 406.Το δεκαδικό µέρος του ποσοστού 

στρογγυλοποιείται στην µεγαλύτερη ακέραιη µονάδα. Το στρογγυλοποιηµένο πλέον 

ποσοστό γράφεται στον κωδικό 408. 
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Στον κωδικό 409,γράφουµε το ποσό που προκύπτει αν από το 100 αφαιρέσουµε το 

ποσό που είναι γραµµένο στον κωδικό 408.Αυτό το ποσό αποτελεί και το οριστικό 

ποσοστό µείωσης του Φ.Π.Α. των εισροών. 

Αν παρατηρήσουµε ο πίνακας Ζ χωρίζεται σε δύο υποπίνακες. Οι κωδικοί που 

αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν τον υποπίνακα Α. Για τον υποπίνακα β ισχύουν τα 

κάτωθι: 

Στον κωδικό 421-1,γράφουµε το ποσό του Φ.Π.Α. των εισροών εκείνων που η 

επιχείρηση χρησιµοποιεί για να πραγµατοποιήσει πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης καθώς 

και πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών. 

Στον κωδικό 421-2,γράφουµε το ποσοστό µείωσης που προηγουµένως γράψαµε 

στον κωδικό 409. 

Στον κωδικό 421-6,γράφουµε το γινόµενο του κωδικού 421-1 µε το ποσοστό του 

κωδικού 421-2. 

Στον κωδικό 422-1,γράφουµε το ποσό του Φ.Π.Α. των κοινών εισροών που θα 

επιµεριστεί µε την πιο κάτω διαδικασία. 

Στον κωδικό 422-3,γράφουµε το πλήθος των τοµέων για τους οποίους η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί ξεχωριστό ποσοστό prorata. 

Στον κωδικό 422-4,γράφουµε το πλήθος των περιπτώσεων που οι κοινές εισροές 

παρακολουθούνται µε ξεχωριστούς λογαριασµούς, ανάλογα µε την πραγµατική διάθεσή 

τους. 

Στον κωδικό 422-5,γράφουµε το πλήθος των τυχόν λοιπόν µερισµάτων. 

Στον κωδικό 422-6,γράφουµε το Φ.Π.Α. των κοινών εισροών που η επιχείρηση δεν 

δικαιούται να εκπέσει. 

Στον κωδικό 423,γράφουµε το άθροισµα των κωδικών 421-6 και 422-6.Στην 

περίπτωση που το ποσό αυτό ξεπερνά τα 30 ευρώ, µεταφέρεται στον κωδικό 706 του 

πίνακα Γ. 

Ο πίνακας Η του εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης, ονοµάζεται «Πίνακας 

πενταετούς διακανονισµού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών». 

Όταν µια επιχείρηση πραγµατοποιεί αγορές επενδυτικών αγαθών, έχει κάποια 

έκπτωση του Φ.Π.Α. Η έκπτωση αυτή υπόκειται σε πενταετή διακανονισµό. Αφετηρία 

της πενταετίας, θεωρείται το έτος έναρξης της χρησιµοποίησης του επενδυτικού αγαθού 

από την επιχείρηση. Θα πρέπει να επισηµάνουµε πως ως χρόνος έναρξης 

χρησιµοποίησης του επενδυτικού αγαθού, θεωρείται η 1η µέρα της διαχειριστικής 
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περιόδου χρησιµοποίησής του και όχι η πραγµατική ηµεροµηνία που άρχισε η 

χρησιµοποίησή του. 

Για παράδειγµα, έστω ότι αγοράζουµε ένα πάγιο σήµερα στο οποίο αντιστοιχεί 

φόρος 1000 ευρώ. Προκειµένου να εκπέσουµε το φόρο που θα πληρώναµε κατά την 

αγορά είµαστε υποχρεωµένοι να το κρατήσουµε στην κατοχή µας για πέντε χρόνια. Αν 

υποθέσουµε πως  µετά από δύο χρόνια αποφασίζουµε να το πουλήσουµε, λόγω του ότι 

δεν έχει επέλθει το πέρας της πενταετίας,  θα πρέπει θα πρέπει να αποδώσουµε στο 

∆ηµόσιο το ποσό του φόρου που εισπράξαµε κατά την πώληση, ενώ ταυτόχρονα θα 

πρέπει να αποδώσουµε και το ποσό του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα τρία χρόνια 

της πενταετίας και αυτό προκύπτει αν τα 1.000 ευρώ τα διαιρέσουµε µε τα πέντε έτη, 

τότε σε κάθε χρόνο αναλογεί 200 ευρώ. Επειδή όµως εµείς έχουµε στην κατοχή µας το 

πάγιο ήδη δύο χρόνια, θα καταβάλλουµε στο ∆ηµόσιο τα υπόλοιπα 600 ευρώ. 

Ο πίνακας, όπως µπορούµε να δούµε χωρίζεται σε στήλες. 

 Η στήλη 1, είναι ήδη συµπληρωµένη και αναγράφεται το πρώτο έτος 

χρησιµοποίησης των παγίων. 

 Στον κωδικό 501, γράφονται τα στοιχεία των παγίων που χρησιµοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά ή παραδόθηκαν ακόµα και αχρησιµοποίητα µέσα στη διαχειριστική 

περίοδο, για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση. 

 Στον κωδικό 502, γράφουµε τα πάγια που χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά 

µέσα στην προηγούµενη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική 

δήλωση. 

Στη στήλη 2, γράφουµε κατά σειρά την prorata του αρχικού έτους χρησιµοποίησης 

των επενδυτικών αγαθών, µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν εφάρµοσε στο έτος 

εκείνο pro-rata κατά τοµέα. 

• Στον κωδικό 501-2, γράφουµε το ποσοστό του κωδικού 408 του πίνακα Ζ. 

Στη στήλη 3, διαγραµµίζουµε κατά σειρά µε Χ, αν η επιχείρηση εφάρµοσε στο 

αρχικό έτος χρησιµοποίησης των παγίων, pro-rata κατά τοµέα. 

Στη στήλη 4, γράφουµε το Φ.Π.Α. των παγίων, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε 

αφορολόγητες δραστηριότητες και εξακολουθούσαν να χρησιµοποιούνται µέχρι το 

τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 

Στη στήλη 5, γράφουµε το αποτέλεσµα από τις ακόλουθες πράξεις: στήλη 

(4)Χ[(κωδ.501-2)-στήλη2]%:5. 
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Στη στήλη 6, γράφουµε το Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε κατά την απόκτηση των 

παγίων που χρησιµοποιούνταν ή αποκτήθηκαν µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν, τόσο σε 

φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες. 

Στη στήλη 7, γράφουµε το αποτέλεσµα από τις ακόλουθες πράξεις: Στήλη 6Χ[(100-

στήλη 2)Χ(6-στήλη 1)]:5. 

Στη στήλη 8, γράφουµε το Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε κατά την απόκτηση των 

παγίων που χρησιµοποιήθηκαν ή αποκτήθηκαν για να χρησιµοποιηθούν, τόσο σε 

φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες, και που παραδόθηκαν µέσα 

στη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, µε 

την προϋπόθεση ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες. 

Στη στήλη 9, γράφουµε το αποτέλεσµα από τις ακόλουθες πράξεις: Στήλη(8)Χ 

στήλη (2)%Χ(6-στήλη 1):5. 

Τέλος, στη στήλη 10, γράφουµε το Φ.Π.Α. που εισπράχθηκε από την παράδοση των 

παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, µε την 

προϋπόθεση ότι ο Φ.Π.Α. έχει αποδοθεί µε τις περιοδικές δηλώσεις. 

 Στον κωδικό 506-4 έως και τον κωδικό 506-10, γράφουµε το άθροισµα των 

κωδικών 501 έως και τον κωδικό 505 κάθε στήλης. 

 Στον κωδικό 507, γράφουµε το άθροισµα των κωδικών (506-5)+(506-7)-(506-

9)+(506-10). 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις για τον παραπάνω κωδικό. Το αποτέλεσµά του είτε θα 

βγει µεγαλύτερο των 30 ευρώ οπότε και µεταφέρεται στον κωδικό 702, είτε θα 

προκύψει ποσό µικρότερο των 30 ευρώ οπότε και µεταφέρεται ως θετικός αριθµός στον 

κωδικό 706. Αν το αποτέλεσµα κυµαίνεται µεταξύ των ποσών –30 και +30, τότε αυτό 

το ποσό αµελείται.  

Παρακάτω θα παραθέσουµε την εκκαθαριστική δήλωση της επιχείρησης, της οποίας 

παραθέσαµε και τις περιοδικές δηλώσεις των 12 µηνών.Στο τέλος αυτής, θα 

εξηγήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο την συµπληρώσαµε και από πού πήραµε τα ποσά 

των κωδικών.  
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    Εφόσον, παραθέσαµε το έντυπο της εκκαθαριαστικής δήλωσης, θα πρέπει να 

επεξηγήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο συµπληρώθηκε.  

Όσον αφορά το ποσό του κωδικού 603, είναι το αποτέλεσµα από την άθροιση του 

κωδικού 303, των 12 περιοδικών δηλώσεων, ενώ το ποσό του κωδικού 633 προκύπτει 

από τον πολλαπλασιασµό του ποσού που βλέπουµε στον κωδικό 603 µε το 19% 

συντελεστή Φ.Π.Α. 

Το ποσό του κωδικού 603, κατεβαίνει στον κωδικό 607, ενώ και το ποσό ου κωδικού 

633, κατεβαίνει στον κωδικό 637. 

Το ποσό του κωδικού 610, προκύπτει απο την άθροιση του κωδικού 309, των 12 

περιοδικών δηλώσεων. Το ποσό αυτό αφορά έσοδα της επιχείρησης από πώληση 

αποθεµάτων και άχρηστου υλικού, τα οποία δεν επιβαρύνονται µε συντελεστη Φ.Π.Α. 

Ο κωδικός 611, προκύπτει αν αθροίσουµε τα ποσά του κωδικού 310, που είναι 

συµπληρωµένος στα έντυπα της περιοδικής δήλωσης και που αφορά έσοδα από 

επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις και γενικότερα έσοδα κεφαλαίων. 

Στον κωδικό 612, βλέπουµε το αποτέλεσµα της άθροισης των κωδικών 607, 610 και 

611. 

Στους κωδικούς 614 και 615, συµπληρώνουµε το ποσό του κωδικού 611. 

Το ποσό του κωδικού 653, προκύπτει από το άθροισµα των ποσών του κωδικού 353 

των περιοδικών δηλώσεων, ενώ το ποσό που βλέπουµε στον κωδικό 673 προκύπτει 

ύστερα από τον πολλαπλασιασµό του κωδικού 653 µε το 19% συντελεστή Φ.Π.Α. 

Στον κωδικό 663, αθροίζουµε τα ποσά του κωδικού 357 των περιοδικών δηλώσεων 

που αφορούν τις φορολογητέες δαπάνες της επιχείρησης.Το άθροισµα των κωδικών 

653 και 663, κατεβαίνει στον κωδικό 664. 

Στον κωδικό 666, βάζουµε το ποσό του κωδικού 663, δηλαδή τις φορολογητέες 

δαπάνες της επιχείρησης. 

Το ποσό του κωδικού 701, προκύπτει αν προσθέσουµε όλα τα χρεωστικά υπόλοιπα 

των περιοδικών δηλώσεων, δηλαδή τα ποσά που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο 

∆ηµόσιο.Το ποσό αυτό µεταφέρεται και στον κωδικό 705, προκειµένου να προσθεθεί 

στο Φ.Π.Α. των αγορών και να γίνει η εκκαθάριση. 

Ο κωδικός 684 και 705, προστίθενται και το αποτέλεσµα του αθροίσµατός τους , 

συµπληρώνει τον κωδικό710. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε το ποσό του κωδικού 710 είναι το ίδιο µε το 

ποσό του κωδικού 637. ∆ηλαδή, το Φ.Π.Α. που πληρώσαµε είναι το ίδιο µε το Φ.Π.Α. 

που εισπράξαµε. Πράγµατι, το αποτέλεσµα αυτό έπρεπε να προκύψει αφού στην 
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τελευταία περιοδική δήλωση του ∆εκεµβρίου, το υπόλοιπο είναι χρεωστικό, δηλαδή 

έχουµε πληρώσει στο ∆ηµόσιο το ποσό του φόρου που έπρεπε. Έτσι, η διαφορά στην 

εκκαθαριστική είναι µηδέν. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους πίνακες του εντύπου της εκκαθαριστικής, δεν 

µπορούµε να τους συµπληρώσουµε είτε γιατί δεν έχουν ισχύ, όπως ο πίνακας Γ, είτε 

λόγο του γεγονότος ότι δεν έχουµε ανάλυση σε τεταρτοβάθµιο των λογαριασµών του 

ισοζυγίου. 

Ο πίνακας Ζ, θα µπορούσε να µην συµπληρωθεί, λόγο του γεγονότος ότι το 

αποτέλεσµα θα έβγαινε κοντά στο µηδέν, κάτι το οποίο είναι αληθές. Επειδή λοιπόν, 

δεν υπάρχει ποσοστό µείωσης, ο υποπίνακας Β του πίνακα Γ δεν συµπληρώνεται. 
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5.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ  ∆ΗΛΩΣΗΣ. 
 

Κάθε υπόχρεος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί φορολογητέες πράξεις ή και πράξεις µε 

δικαίωµα έκπτωσης  από το φόρο, από τη στιγµή που τηρεί βιβλία του Κ.Β.Σ.,  οφείλει 

να υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., περιοδικές δηλώσεις, σε 2 αντίτυπα, ανεξαρτήτως 

αν έχει πραγµατοποιήσει την περίοδο εκείνη ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 

Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται, για κάθε φορολογική περίοδο, στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε τον ακόλουθο τρόπο : 

Κάθε ηµερολογιακό µήνα και µέχρι την 20η µέρα του επόµενου µήνα, από τη στιγµή 

που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

Ειδικότερα όµως, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται σύµφωνα µε τον Α.Φ.Μ. του 

υπόχρεου και ισχύει για τις περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η 

Απριλίου 2006. Έτσι έχουµε τις ακόλουθες ηµεροµηνίες, µε βάση το ψηφίο στο οποίο 

λήγει ο Α.Φ.Μ. : 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ Α.Φ.Μ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1,2 

20 ηµέρες από τη λήξη της φορολογικής 
περιόδου που αφορά, µε την προϋπόθεση 
ότι δεν αναφέρεται σε αργία. Σε αυτή τη 
περίπτωση ισχύει η επόµενη εργάσιµη 

µέρα 

3,4,5 Η επόµενη εργάσιµη µέρα από αυτή που 
ισχύει για τα ψηφία 1,2 

6,7,8 Η επόµενη εργάσιµη µέρα από αυτή που 
ισχύει για τα ψηφία 3,4,και 5 

9,0 Η επόµενη εργάσιµη µέρα από αυτή που 
ισχύει για τα ψηφία 6,7,και 8 

 
 
 

Εξαίρεση αποτελούν οι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων 

προϊόντων, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν την περιοδική δήλωση µέχρι την 26η µέρα 

του επόµενου µήνα, ανεξαρτήτως αριθµού φορολογικού µητρώου. 

Η περιοδική δήλωση θα πρέπει να έχει υπογραφεί υποχρεωτικά από λογιστή-

φοροτεχνικό, εφόσον ο υπόχρεος τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

Στην περίπτωση που πρόκειται για δήλωση µε χρεωστικό υπόλοιπο, θα πρέπει 

παράλληλα µε την υποβολή της να καταβληθεί και το οφειλόµενο ποσό, διότι σε 

αντίθεη περίπτωση δεν γίνεται δεκτή και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. 
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5.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ TAXISnet. 
 

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, να υποβάλλουν την περιοδική δήλωση τους 

και µέσω του internet, προκείµενου να διευκολυνθούν και να εξοικονοµήσουν πολύτιµο 

χρόνο. Αυτό το πετυχαίνουν µέσω ενός ειδικού δικτύου, του TAXISnet, η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του οποίου είναι www.taxisnet.gr. Όµως και σε αυτή τη περίπτωση 

υπάρχουν προθεσµίες υποβολής. 

Οι αρχικές εµπρόθεσµες  περιοδικές δηλώσεις, οι οποίες έχουν χρεωστικό υπόλοιπο, 

µπορούν να υποβληθούν µέχρι την 26η µέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τη λήξη 

της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από τον τελευταίο αριθµό στον οποίο λήγει ο 

Α.Φ.Μ. Η ίδια ηµεροµηνία ισχύει και στην περίπτωση που οι περιοδικές δηλώσεις 

υποβάλλονται στην αρµοδία ∆.Ο.Υ., λόγω τεχνικής αδυναµίας υποβολής τους µέσω του 

TAXISnet ή ακόµα και τεχνικής αδυναµίας πληρωµής τους µέσω των τραπεζών και του 

συστήµατος ∆ΙΑΣ. 

Στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση, η οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά 

µέσω του TAXISnet, απορριφθεί λόγω λανθασµένης καταβολής του χρεωστικού 

υπολοίπου, η προθεσµία υποβολής παρατείνεται µέχρι την 5η µέρα του µεθεπόµενου 

µήνα, που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η 

δήλωση, µε την προϋπόθεση ότι η δήλωση είναι εµπρόθεσµη, έχει δοθεί εµπρόθεσµη 

εντολή πληρωµής στην τράπεζα και υπάρχει στην τράπεζα το ακριβές υπόλοιπο.  

Οι αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις, οι οποίες έχουν πιστωτικό ή µηδενικό 

υπόλοιπο, µπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία µέρα του επόµενου µήνα που 

ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου, ανεξαρτήτως και πάλι του τελευταίου 

ψηφίου στο οποίο λήγει ο Α.Φ.Μ. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειώσουµε πως στη περίπτωση που η ηµέρα 

υποβολής της περιοδικής δήλωσης συµπίπτει µε επίσηµη αργία ή τοπική µη εργάσιµη 

µέρα οι προθεσµίες που προαναφέρθηκαν µετακυλίονται αναλόγως.  
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5.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ. 
 

Οι προθεσµίες υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης, είναι συνυφασµένες µε 

το λόγο για τον οποίο υποβάλλονται. Παρακάτω θα αναφέρουµε ενδεικτικά µερικές 

περιπτώσεις, οι οποίες γεννούν την υποχρέωση υποβολής της έκτακτης περιοδικής 

δήλωσης καθώς και τις προθεσµίες υποβολής τους. 

1)Στην περίπτωση που λήξει η προθεσµία εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης 

αγαθών, που αγοράστηκαν χωρίς Φ.Π.Α. και για κάποιο λόγο δεν πραγµατοποιήθηκε η 

συναλλαγή, τότε θα πρέπει να υποβληθεί έκτακτη περιοδική δήλωση µέσα σε 6 µήνες 

από την αγορά ή εισαγωγή ή µέσα σε 8 µήνες µε απόφαση του προϊσταµένου της 

∆.Ο.Υ. 

2) Στην περίπτωση που παραδίδονται υλικά στο ΝΑΤΟ χωρίς Φ.Π.Α. αλλά για 

κάποιο λόγο ορισµένα από αυτά δεν διατέθηκαν, η έκτακτη περιοδική δήλωση θα 

πρέπει να υποβληθεί µέσα σε 20 ηµέρες από τη στιγµή που γνωστοποιείται η µη 

χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων αγαθών από το ΝΑΤΟ, 

3) Όταν παραδίδονται υλικά για την κατασκευή σκαφών, χωρίς Φ.Π.Α., αλλά µε την 

οριστικοποίηση κάποια από αυτά δεν χρησιµοποιήθηκαν, θα πρέπει να υποβληθεί 

έκτακτη περιοδική δήλωση µέσα σε ένα µήνα από την στιγµή που συντάσσεται η 

έκθεση και γνωστοποιείται η µη χρησιµοποίηση κάποιων αγαθών από τη ναυπηγική 

επιχείρηση, 

4)Επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί έκτακτη περιοδική δήλωση σε 15 µέρες από τη 

στιγµή που εκδόθηκε στοιχείο, και αναγράφηκε κατά λάθος Φ.Π.Α. σε αυτό, 

5) Όταν έχουµε περιστασιακή πώληση καινούργιου µεταφορικού µέσου σε άλλο 

κράτος-µέλος, η έκτακτη περιοδική δήλωση πρέπει να υποβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., 

µέχρι την ηµεροµηνία της µεταφοράς ή της αποστολής, 

6) Από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών, η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται 

µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία που γίνεται η εγγραφή της πίστωσης του 

προµηθευτή στα βιβλία της εταιρείας, 

7) Στην περίπτωση που έχουµε πώληση ενός πάγιου στοιχείου από µια επιχείρηση, η 

οποία βρίσκεται σε αδράνεια και έχει ακυρώσει τα φορολογικά της στοιχεία, θα πρέπει 

να υποβληθεί έκτακτη περιοδική δήλωση µέχρι τις 15 του επόµενου µήνα, 

8) Αρκετά συχνή περίπτωση είναι και η υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης από 

αγρότες που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τα οποία θα πρέπει να την 
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υποβάλλουν µέχρι τις 15 του επόµενου µήνα από εκείνον που πραγµατοποιήθηκαν οι 

συναλλαγές, 

9) Όταν µεταβιβάζεται κάποιο µεταφορικό µέσο, το οποίο χρησιµοποιείται ως πάγιο 

στοιχείο από µια επιχείρηση και µέχρι να γίνει η µεταβίβαση δεν έχει εκδοθεί κάποιο 

τιµολόγιο ή κάποια απόδειξη λιανικής πώλησης, τότε θα πρέπει να υποβληθεί έκτακτη 

περιοδική δήλωση πριν από τη µεταβίβαση του µεταφορικού µέσου 

5)Τέλος, έκτακτη περιοδική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί µέχρι την 15η µέρα του 

επόµενου µήνα, σε οποιαδήποτε περίπτωση γεννάται η υποχρέωση απόδοσης του 

Φ.Π.Α. 

Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται στην αρµοδία ∆.Ο.Υ. από τον υπόχρεο και θα 

πρέπει προηγουµένως να έχει υπογραφεί από τον υπόχρεο και από το λογιστή. 

 
 
5.4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

Στην περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο δεν υποβάλλει περιοδική δήλωση, ή 

υποβάλλει εκπρόθεσµη ή ανακριβής δήλωση, και είναι πιστωτική ή µηδενική ή 

χρεωστική µέχρι 3 ευρω, επιβάλλεται πρόστιµο, το οποίο κυµαίνεται από 117 έως 1170 

ευρω, και µπορεί να µειωθεί στο ένα τρίτο ύστερα από διοικητική επίλυση της 

διαφοράς. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο υπόχρεος υποβάλλει εκπρόθεσµη περιοδική 

δήλωση µε πόσο για καταβολή, αυτό συνεπάγεται προσαύξηση 1,5% για κάθε µήνα 

καθυστέρησης, και µπορεί να φτάσει µέχρι και 100%. 

Αν πρόκειται για υποβολή εκπρόθεσµης ή µη υποβολής περιοδικής δήλωσης µε 

µηδενικό υπόλοιπο, τότε το πρόστιµο που θα επιβληθεί κυµαίνεται από 117 € µέχρι 

1173 € και ύστερα από διακανονισµό είναι δυνατόν να περιοριστεί στο 1/3. Αυτό, όµως 

εξαρτάται από την αρµοδία κατά περιοχή ∆.Ο.Υ.  

Πιο συγκεκριµένα, για τον πρώτο µήνα εκπρόθεσµης υποβολής, το πρόστιµο 

ανέρχεται σε 1,5%.Ως πρώτος µήνας θεωρείται η επόµενη της προθεσµίας 

εµπρόθεσµης υποβολής µέχρι τις 20 του µεθεπόµενου µήνα από τη λήξη της 

φορολογικής περιόδου. Ως δεύτερος µήνας εκπρόθεσµης υποβολής θεωρείται η 21η του 

µεθεπόµενου µήνα της φορολογικής περιόδου και µέχρι την 20η µέρα του τρίτου µήνα 

από τη λήξη της φορολογικής περιόδου. 

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος έχει λάβει ειδική παράταση χρονικής διάρκειας 

µεγαλύτερη των 15 ηµερών ως αφετηρία λαµβάνεται η επόµενη µέρα από τη λήξη της 

παράτασης. 

 90



Στην περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο διακόψει οριστικά της εργασίες του 

πριν το τέλος φορολογικής περιόδου, έχει προθεσµία µέχρι την 20η µέρα από τη λήξη 

των εργασιών του, να υποβάλλει δήλωση. Η δήλωση που θα υποβληθεί την 21η µέρα 

θεωρείται εκπρόθεσµη και επιβάλλεται πρόστιµο 1,5% 

 
  

 
5.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
 

Όπως, έχουµε καταλάβει κάθε φορολογική περίοδος είναι αυτοτελής ως προς την 

υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης και την καταβολή χρεωστικού 

υπόλοιπου που τυχόν προκύπτει. 

Κατά συνέπεια ο υποκείµενος στο φόρο έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την 

αρχική του δήλωση στην περίπτωση που είναι ελλιπής ή λανθασµένη, υποβάλλοντας 

µια τροποποιητική δήλωση. Η τροποποιητική δήλωση συµπληρώνεται µε τον ίδιο 

τρόπο που συµπληρώνεται και η αρχική δήλωση µε τη σωστή συµπλήρωση αυτή τη 

φορά όλων των ενδείξεων. 

Μια περίπτωση που κατατίθεται τροποποιητική δήλωση είναι αυτή κατά την οποία ο 

υπόχρεος έχει καταβάλλει µεγαλύτερο φόρο από αυτόν που του αναλογεί. Ο επιπλέον 

φόρος δεν είναι δυνατόν να καλύψει φόρο επόµενης φορολογικής περιόδου. Ο 

υπόχρεος λοιπόν υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για την περίοδο που καταβλήθηκε 

ο επιπλέον φόρος και το πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει το µεταφέρει για 

συµψηφισµό στην επόµενη φορολογική περίοδο. 

Το ίδιο βέβαια ισχύει και στην περίπτωση που ο υπόχρεος καταβάλλει φόρο 

µικρότερο από αυτόν που οφείλει να καταβάλλει. Υποβάλλει λοιπόν τροποποιητική 

δήλωση αλλά θα πρέπει να επισηµάνουµε πως θα πρέπει να υπολογίσει και την 

προσαύξηση µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της. 

Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουµε πως στις παραπάνω περιπτώσεις από τη στιγµή 

που τροποποιούνται τα δεδοµένα θα πρέπει ο υπόχρεος να υποβάλλει τροποποιητική 

δήλωση και για τις επόµενες περιόδους από εκείνη που έγινε η τροποποίηση. 

 

 91



5.6 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

Η δήλωση που υποβάλλει ο υπόχρεος στο φόρο, είναι δεσµευτική για αυτόν και δεν 

µπορεί να την ανακαλέσει. Στην περίπτωση όµως που ο υπόχρεος δηλώσει λόγους 

πλάνης, ως προς τα πραγµατικά περιστατικά ή ως προς την έννοια των διατάξεων του 

νόµου, µπορεί να ανακαλέσει την δήλωση του. 

Ο τρόπος συµπλήρωσης της ανακλητικής δήλωσης είναι ο ίδιος µε αυτόν της 

αρχικής δήλωσης. 

 
5.7 ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 
 

Υπάρχει περίπτωση ο υποκείµενος στο φόρο, να µην είναι απολύτως σίγουρος για τα 

στοιχεία τα οποία παρουσιάζει στις δηλώσεις του. Για το λόγο αυτό ο νόµος του δίνει 

το δικαίωµα πάνω στη δήλωση να σηµειώσει την ένδειξη <<µε επιφύλαξη>>, 

Προκείµενου να αποφύγει τις συνέπειες της ανακρίβειας ή της µη υποβολής της 

δήλωσης. Η δήλωση µε επιφύλαξη, αφορά συγκεκριµένη φορολογητέα αξία ή 

εφαρµογή διαφορετικού συντελεστή. Εφόσον ο χώρος που υπάρχει επάνω στην δήλωση 

δεν επαρκή προκειµένου να διατυπωθεί ο λόγος της επιφύλαξης, θα πρέπει τη δήλωση 

να συνοδεύεται από ένα έγγραφο της επιχείρησης και στο οποίο να αναγράφονται οι 

λόγοι της επιφύλαξης. 

 
 
5.8 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται µε τους εξής τρόπους: 

Για τους υποκείµενους στο φόρο, των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12, 

και τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας,  θα πρέπει να υποβάλλουν την δήλωση µέχρι την 10η 

µέρα του πέµπτου µήνα που ακολουθεί την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, σύµφωνα 

µε το τελευταίο ψηφίο στο οποίο λήγει ο Α.Φ.Μ. τους και ολοκληρώνεται µέσα σε 11 

εργάσιµες µέρες. 

Η διαχειριστική περίοδος µιας επιχείρησης συνήθως είναι δωδεκάµηνη. Υπάρχουν 

όµως και οι παρακάτω περιπτώσεις: 

A.  Είναι δυνατόν η διαχειριστική περίοδος να είναι µικρότερη του δωδεκαµήνου 

όταν πρόκειται για έναρξη, λήξη ή διακοπή της δραστηριότητας, 

B.  Να είναι µεγαλύτερη του δωδεκαµήνου και το πολύ µέχρι 24 µήνες, στην 

περίπτωση που τηρηθούν προαιρετικά ή υποχρεωτικά βιβλία γ’ κατηγορίας. 
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Στην περίπτωση που η ηµέρα υποβολής της δήλωσης είναι επίσηµη ή τοπική αργία ή 

ακόµα και τοπικά µη εργάσιµη µέρα, τότε µεταφέρεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη 

µέρα και κατ'επέκταση µεταφέρονται οι προθεσµίες υποβολής όλων των υπολοίπων 

που ακολουθούν. 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε πως από τις 28/02/2007, τέθηκε σε εφαρµογή και η 

υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης µέσω του TAXISnet, για όσους τηρούν Α’ και 

Β’ κατηγορίας βιβλία. Προς το παρόν όµως δεν έχουν ανακοινωθεί προθεσµίες 

υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης  για αυτούς που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. 

 

 
5.9 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ Η’ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 
Στην περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής της εκκαθαριστικής 

δήλωσης, το πρόστιµο που επιβάλλεται κυµαίνεται από 117 € µέχρι 1173 €, το οποίο 

ύστερα από διακανονισµό µπορεί να περιοριστεί στο 1/3. Όπως στην περιοδική 

δήλωση, έτσι και στην περίπτωση της εκκαθαριστικής, το πρόστιµο που θα επιβληθεί 

εξαρτάται από την αρµόδια κατά περιοχή ∆.Ο.Υ. 

 
 
5.10 ∆ΗΛΩΣΗ INTRASTAT 
 

Ο υποκείµενος στο φόρο, έχει την υποχρέωση, από τη στιγµή που πραγµατοποιεί 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές, να υποβάλλει εκτός των άλλων δηλώσεων και δήλωση 

Intrastat. Όταν αναφερόµαστε σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εννοούµε τις 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις που πραγµατοποιεί µια χώρα. Ειδικότερα 

ως «ενδοκοινοτική παράδοση», εννοούµε το σύνολο των πωλήσεων που πραγµατοποιεί 

ένας κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλα κράτος-µέλος. Αντίστοιχα όταν 

µιλάµε για «ενδοκοινοτικές αποκτήσεις», εννοούµε το σύνολο των αγορών που 

πραγµατοποιεί ένα κράτος-µέλος από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η δήλωση intrastat, συµπληρώνεται µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, προκειµένου να αντληθούν πληροφορίες που 

αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των κρατών 

µελών της Ε.Ε. Κατά συνέπεια το έντυπο της συγκεκριµένης δήλωσης είναι καθαρά 

πληροφοριακό και χρησιµοποιείται για στατιστικούς σκοπούς. 
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Όπως και στις προηγούµενες δηλώσεις, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, 

υποχρεωµένοι να υποβάλλουν δήλωση είναι οι ακόλουθοι : 

1) Οι υποκείµενοι στο Φ.Π.Α. που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές 

εφόσον εκδίδεται για αυτές φορολογικό στοιχείο. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 

πραγµατοποίησης ενδοκοινοτικής συναλλαγής µε σκοπό την έκθεση του αγαθού σε 

εκθεσιακό χώρο. 

2) Οι υπόχρεοι που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές µεγαλύτερες από 

κάποιο όριο που καθορίζεται σε ετήσια βάση από τους αρµόδιους υπουργούς και 

καλείται << κατώφλι εξοµοίωσης>>. Για το έτος 2007 το κατώφλι αυτό έχει 

καθοριστεί στο ποσό των 55.000 €, τόσο για τις εισαγωγές που πραγµατοποίησε η 

επιχείρηση το έτος 2006 όσο και για τις εξαγωγές που πραγµατοποίησε επίσης το 

έτος 2006.Αυτό σηµαίνει πως στην περίπτωση που η επιχείρηση µέχρι την 

31.12.2006 δεν είχε υπερβεί τις 55.000 € στις εισαγωγές και εξαγωγές δεν ήταν 

υποχρεωµένη να υποβάλλει δήλωση intrastat. 

3) Οι υπόχρεοι, οι οποίοι µεταπωλούν µεταχειρισµένα αγαθά και αντικείµενα 

καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής αξίας, καθώς επίσης και όσοι πραγµατοποιούν 

πωλήσεις σε δηµοπρασίες. Στην περίπτωση αυτή επειδή οι πράξεις αυτές δεν 

θεωρούνται ενδοκοινοτικές, δεν εµφανίζονται στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης, 

µε αποτέλεσµα να υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της δήλωσης intrastat και της 

περιοδικής δήλωσης. 

4) ∆ήλωση intrastat, υποβάλλεται και στην περίπτωση που µεταφέρονται αγαθά από 

ένα κράτος-µέλος σε άλλο χωρίς την έκδοση τιµολογίου ή όταν πρόκειται για 

αποστολή ή άφιξη µε σκοπό εργασία φασών ή για επισκευή. 

5) Στην περίπτωση που έχουµε τριγωνική συναλλαγή, υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση 

είναι ο αρχικός αποστολέας, µε φορολογητέα αξία αυτή που χρεώνει τον ενδιάµεσο 

συµβαλλόµενο ή ο τελικός παραλήπτης, µε φορολογητέα αξία αυτή που χρεώνεται 

από τον ενδιάµεσο συµβαλλόµενο. 

6) Ιδιαίτερη περίπτωση είναι και αυτή κατά την οποία αποστέλλονται αγαθά  σε άλλο 

Κράτος-µέλος, µε σκοπό την επισκευή. Στην περίπτωση αυτή ο αποστολέας θα 

πρέπει να υποβάλλει δήλωση intrastat, µε την ένδειξη << αποστολή>>, στην οποία 

αναγράφεται η πραγµατική αξία του αγαθού κατά το χρόνο της αποστολής. Όταν το 

αγαθό επιστρέψει επισκευασµένο πλέον, ο αρχικός αποστολέας υποβάλλει δήλωση 

intrastat  µε την ένδειξη << άφιξη >>, και θα πρέπει στα αντίστοιχα πεδία να 

αναφέρει τόσο την αξία της επισκευής όσο και την αρχική αξία του αγαθού 
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προσαυξηµένη κατά την αξία της επισκευής. Από τη µεριά του παραλήπτη θα πρέπει 

να γίνουν οι αντίστοιχες κινήσεις. 

7) Επίσης, όταν µια επιχείρηση πραγµατοποιεί µετακινήσεις αγαθών από ένα κράτος-

µέλος σε άλλο, οι οποίες εξυπηρετούν τους σκοπούς της ίδιας επιχείρησης, π.χ. 

αποθήκευση, και προορίζονται να πωληθούν, τότε υποβάλλεται δήλωση intrastat, ως 

εξής : 

Α) Αν έχει εκδοθεί τιµολόγιο για το σύνολο των εµπορευµάτων αλλά η αποστολή 

γίνεται τµηµατικά, τότε η δήλωση υποβάλλεται µε την έκδοση του τιµολογίου, 

Β) Αν τα εµπορεύµατα τα συνοδεύει δελτίο αποστολής, η δήλωση θα πρέπει να 

υποβληθεί µε την έκδοση του δελτίου αποστολής. 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε πως δήλωση δεν υποβάλλεται στην περίπτωση που 

χορηγούνται ή λαµβάνονται εκπτώσεις λόγω τζίρου, τρόπου διακανονισµού ή 

ελαττωµατικών αγαθών, καθώς και στις περιπτώσεις παροχής ή λήψης υπηρεσιών. 

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., είτε ταυτόχρονα είτε 

προγενέστερα από την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., ενώ από τον Ιανουάριο του 2003 έχει 

τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής δηλώσεων Intrastat, το οποίο 

εξυπηρετεί 37.616 επιχειρήσεις και 3.954 λογιστές, ενώ έχουν υποβληθεί συνολικά 

528.437 δηλώσεις.  

 
 

5.11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT 
 

Η τροποποιητική δήλωση intrastat, υποβάλλεται, όταν συντρέχουν οι ακόλουθες 

περιπτώσεις : 

1) Αν αλλάξουν τα στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται σε συγκεκριµένη δήλωση, τότε 

θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, η οποία θα περιλαµβάνει τα σωστά 

στοιχεία, 

2) Στην περίπτωση που έχουµε επιστροφές προγενέστερων ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων, θα πρέπει να συµπληρωθεί δήλωση αποστολής, ενώ στην περίπτωση 

που έχουµε επιστροφές προγενέστερων ενδοκοινοτικών παραδόσεων, θα πρέπει να 

συµπληρωθεί δήλωση άφιξης, 

3) Στην περίπτωση που λόγω εσφαλµένης ποσοτικής ή εσφαλµένης κατ’αξιαν 

χρέωσης, χορηγούνται εκπτώσεις, τότε θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική 

δήλωση intrastat, προκειµένου να εµφανιστεί το ισόποσο της καθαρής αξίας, 

4) Μια πολύ συχνή περίπτωση είναι και αυτή κατά την οποία ο προµηθευτής ενώ 

τιµολογεί µεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που τελικά αποστέλλει εκδίδει 
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πιστωτικό τιµολόγιο, σε διαφορετική φορολογική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει ο αγοραστής να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση µε την ένδειξη 

<<άφιξη>>, συµπληρώνοντας τα πεδία που απαιτούνται και αφορούν την 

φορολογική περίοδο που έγινε η αρχική τιµολόγηση. Υπάρχει όµως και η περίπτωση 

ο προµηθευτής να αποστείλει την ποσότητα που υπολείπεται σε µεταγενέστερη 

φορολογική περίοδο. Ο αγοραστής από τη µεριά του θα πρέπει να υποβάλλει 

τροποποιητική δήλωση για τη φορολογική περίοδο που έγινε η αρχική τιµολόγηση 

συµπληρώνοντας τα απαιτούµενα πεδία µε την ποσότητα που πράγµατι παρελήφθη 

αρχικά. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλει και συµπληρωµατική δήλωση για την 

συµπληρωµατική ποσότητα που παρέλαβε, µε την ένδειξη << άφιξη >>. Στις 

αντίστοιχες ενέργειες θα πρέπει να προβεί και ο προµηθευτής. 

5) Όταν κάποιος Έλληνας πολίτης πουλήσει σε κάποιο πελάτη άλλου Κράτους-µέλους 

και του επιστραφεί ένα µέρος από την πουληµένη ποσότητα, τότε ο Έλληνας 

πωλητής θα πρέπει να υποβάλλει στην συγκεκριµένη φορολογική περίοδο τη 

δήλωση intrastat µε την ένδειξη<< άφιξη>>, συµπληρώνοντας τα πεδία σύµφωνα µε 

το πιστωτικό τιµολόγιο που έχει εκδοθεί. Αν δεν έχει εκδοθεί πιστωτικό τιµολόγιο, 

τότε στα αντίστοιχα πεδία αναγράφεται η µονάδα(1), και η στατιστική αξία 

προκύπτει κατ’εκτίµηση σύµφωνα µε την κανονική αξία του αγαθού. 

 
5.12 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

INTRASTAT. 
 

Από τη δήλωση Intrastat, απαλλάσσονται οι ακόλουθοι: 

1) Οι ιδιώτες, 

2) Οι µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν 

περιοδική δήλωση, λόγω του ύψους των ακαθάριστων εσόδων τους(µέχρι 10.000 

ευρώ), 

3) Όσοι υπόχρεοι πραγµατοποίησαν µεν, το προηγούµενο έτος, ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές αλλά δεν υπερέβησαν το <<κατώφλι εξοµοιώσεις>>, το οποίο έχει 

καθοριστεί για το έτος 2007 σε 55.000€ τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις 

εξαγωγές. 

 

 96



5.13 ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING 
 

Ο πίνακας listing, ο οποίος καλείται και «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ», 

συµπληρώνεται από κάθε πρόσωπο που έχει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., και πραγµατοποιεί 

πωλήσεις και αποστολές αγαθών σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε., χωρίς χρέωση Φ.Π.Α. 

Τον ίδιο πίνακα συµπληρώνει επίσης, κάθε πρόσωπο που παραλαµβάνει αγαθά από 

αλλά κράτη µέλη της Κοινότητας. Να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο πως δεν 

περιλαµβάνεται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η λήψη υπηρεσιών από αλλά κράτη-

µέλη, καθώς επίσης και οι εισαγωγές από τρίτες µη κοινοτικές χώρες. Πιο 

συγκεκριµένα στον πίνακα αυτόν αναγράφονται: 

1) Οι παραδόσεις αγαθών προς άλλα κράτη-µέλη εξατοµικευµένα µε αριθµό µητρώου 

Φ.Π.Α. 

2) Η αποστολή υλικών και αντικειµένων σε άλλο υποκείµενο, ο οποίος είναι 

εγκατεστηµένος σε κράτος-µέλος, µε σκοπό την παραγωγή, κατασκευή ή ακόµα και 

τη συναρµολόγηση τους και την επιστροφή τους στον εργοδότη. Τέτοια περίπτωση 

είναι οι εργασίες φασών. Σε αυτή τη περίπτωση δεν αναγράφεται η αξία, αλλά 

γράφεται ένα Χ στη στήλη 7. 

3) Η αποστολή προϊόντων που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν ή συναρµολογήθηκαν 

µε υλικά εργοδότη, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος-µέλος. Στην 

περίπτωση αυτή αναγράφεται µόνο η αξία της εργασίας φασών. 

4) Η παράδοση καινούργιων µεταφορικών µέσων προς πρόσωπα µε Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. τα 

οποία είναι εγκατεστηµένα σε άλλο κράτος-µέλος. 

5) Η πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών τριγωνικών συναλλαγών, η αξία των οποίων 

καταχωρείται σε ειδική στήλη, 

6) Οι εκπτώσεις και οι επιστροφές που πραγµατοποιούνται για ενδοκοινοτικές 

παραδόσεις, οι οποίες έχουν αναγραφεί ήδη σε προηγούµενο τιµολόγιο, είτε µέσα 

στο ίδιο ηµερολογιακό τρίµηνο είτε σε παλαιότερο. 

Στον πίνακα αυτό συµπληρώνονται τα εξής στοιχεία: Α) Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. στην 

οποία υποβάλλεται ο πίνακας, Β) Ακριβώς από κάτω θα πρέπει να συµπληρωθεί η 

περίοδος κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, Γ) Στον 

πίνακα Α συµπληρώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου που υποβάλλει τον πίνακα, ∆) 

Στον πίνακα Β συµπληρώνονται η χώρα του προµηθευτή, το πρόθεµα της χώρας, ο 

Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του προµηθευτή, η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων 

και τέλος υπάρχει και µια στήλη στην οποία αναγράφονται οι αξίες από  τριγωνικές 

συναλλαγές. 
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Πιο πάνω αναφέραµε πως στον πίνακα υπάρχει στήλη στην οποία συµπληρώνεται το 

πρόθεµα της χώρας του προµηθευτή. Ενδεικτικά θα αναφέρουµε µερικά από αυτά 

προκειµένου να έχουµε µια εικόνα για το πώς συµβολίζεται η κάθε χώρα : 

Αυστρία (ΑΤ), Βέλγιο (ΒΕ), Βουλγαρία(ΒG), Γαλλια(FR), Γερµανία(DE), 

∆ανία(DK), Ελλάδα(GR), Ισπανία(ES), Ιταλία(IT), Κύπρος(CY), Λουξεµβούργο(LU), 

Μάλτα(MT), Ουγγαρία(HU), Πολωνία(PL), Πορτογαλία(PT), Ρουµανία(RO), 

Σουηδία(SE), Τσεχία(CZ) και Φινλανδία(FI). Στην επόµενη σελίδα, παραθέτουµε έναν 

ανακεφαλαιωτικό πίνακα προκειµένου να έχουµε µια εικόνα του πως ακριβώς είναι και 

του τρόπου µε τον οποίο συµπληρώνεται. 

Ενδεικτικά θα αναφέρουµε ένα παράδειγµα, προκειµένου να κατανοήσουµε τον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας, και η διορθωτική υποβολή 

του: Έστω ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του έτους 2006, 

πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις προς έναν Ιταλό αγοραστή αξίας 1500 € και εκπτώσεις 

1700 €.Ο αρχικός πίνακας ο οποίος υποβλήθηκε περιελάµβανε µόνο τις πωλήσεις. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός πίνακας µέσα στο µήνα Μάιο του 

2006, στο οποίο θα αναγράφεται και το ποσό των –1700 €, µε τον τρόπο που φαίνεται 

στην επόµενη σελίδα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις για τις οποίες θα πρέπει να 

υποβληθεί διορθωτικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας όπως π.χ. στην περίπτωση που 

αναγράφει ποσό σε κάποιο πελάτη ενώ αφορά κάποιον άλλο πελάτη, καθώς επίσης και 

στην περίπτωση που γράφουµε λανθασµένο Α.Φ.Μ. σε κάποιο πελάτη.   
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5.14 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ LISTING 
 

Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται κάθε τρίµηνο. Ειδικότερα για τον αρχικό πίνακα 

listing, η υποβολή του από τη στιγµή που είναι εµπρόθεσµη, γίνεται µόνο µέσω του 

TAXISnet µέχρι την 26η µέρα του µήνα που ακολουθεί το ηµερολογιακό τρίµηνο.  

Υπάρχουν περιπτώσεις που η υποβολή του πίνακα Listing, επιβάλλεται να γίνει 

χειρόγραφα, και µάλιστα σε τρία αντίτυπα. Η προθεσµία υποβολής στις περιπτώσεις 

αυτές είναι µέχρι την 20η µέρα του µήνα που ακολουθεί και σχετίζεται µε το ψηφίο στο 

οποίο λήγει το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται παρακάτω: 

Α) Όταν µία επιχείρηση δηλώσει πως βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, 

αδράνειας, παύσης ή εκκαθάρισης, 

Β) Επίσης, στην περίπτωση που µια επιχείρηση βρίσκεται σε στάδιο µετατροπής, 

µετασχηµατισµού, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης, 

Γ) Τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν περιοδικές 

δηλώσεις Φ.Π.Α., µπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφο πίνακα , 

∆) Τέλος, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου καθώς επίσης και το ∆ηµόσιο, 

έχουν το δικαίωµα χειρόγραφης υποβολής του πίνακα.  

Κατά τη στιγµή που υποβάλλεται ο πίνακας θα πρέπει να επιδεικνύονται και τα 

αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α., που αντιστοιχούν σε κάθε µήνα του 

συγκεκριµένου τριµήνου προκειµένου να γίνει επαλήθευση των στοιχείων που 

αναφέρονται. Στην περίπτωση που στο συγκεκριµένο τρίµηνο δεν πραγµατοποιήθηκαν 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές τότε δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής του πίνακα. 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως όταν µια επιχείρηση υποβάλλει δήλωση οριστικής 

παύσης των εργασιών της,  θα πρέπει να υποβάλλει τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα µαζί 

µε την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής περιόδου, µέσα στο 

ηµερολογιακό τρίµηνο που υποβλήθηκε η δήλωση διακοπής.  

 
5.15 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ LISTING 
 

Στην περίπτωση που κάποια στοιχεία του πίνακα είναι λανθασµένα ή έχουν 

παραληφθεί κάποια, θα πρέπει να υποβληθεί νέος πίνακας, ο οποίος θα περιέχει τόσο τα 

σωστά στοιχεία του αρχικού όσο και τα στοιχεία που προέρχονται από τη διόρθωση. Η 

υποβολή του νέου πίνακα θα πρέπει να γίνει µέχρι την 20η µέρα του µήνα που 

ακολουθεί το εκάστοτε τρίµηνο κατά το οποίο διαπιστώθηκαν ή πραγµατοποιήθηκαν οι 

διορθώσεις υπό τη µορφή εντύπου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
 
 

 Η αλλαγή των συντελεστών του Φ.Π.Α. 

 Ο τρόπος εφαρµογής της αλλαγής και οι επιπτώσεις που είχε 

στην οικονοµία 

 ∆ηµοσιεύµατα εφηµερίδων 
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6.1. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 

Με τους νέους αυξηµένους συντελεστές Φ.Π.Α. επιβαρύνεται οποιοδήποτε 

φορολογικό στοιχείο εκδίδεται µε ηµεροµηνία έκδοσης από την 1η Απριλίου του 2005 

και µετά. Ύστερα από εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο Οικονοµικών έγιναν οι εξής 

αλλαγές: 

• Νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. 

1. Ο κανονικός συντελεστής αυξήθηκε από 18% σε 19%. 

2. Για ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες, που υπάγονται σε συντελεστή 

8%, αυξάνεται σε 9%. 

3. Για αγαθά και υπηρεσίες που προβλέπεται µείωση του φόρου κατά 

50%, ο συντελεστής 4%, αυξάνεται σε 4,5%. 

Επισηµαίνεται ότι για τους συντελεστές Φ.Π.Α. που εφαρµόζονται στα νησιά του 

Αιγαίου εξακολουθεί να ισχύει η µείωσή τους κατά 30% και ως εκ τούτου οι 

συντελεστές αυτοί δεν αυξάνονται αλλά παραµένουν οι ίδιοι, δηλαδή 13%, 6% και 3%. 

• Χρόνος εφαρµογής των νέων συντελεστών 

Με το ίδιο άρθρο του νόµου, ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από την 1η 

Απριλίου του 2005. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται µετά την 1η 

Απριλίου επιβαρύνεται µε τους νέους αυξηµένους συντελεστές. 

Τονίζεται ότι µε τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., θα επιβαρύνονται και τα 

φορολογικά στοιχεία που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

εκδίδονται µε ηµεροµηνία έκδοσης από 01/04/2005 και εφεξής και αναφέρονται σε 

περιπτώσεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά 

το χρονικό διάστηµα που ίσχυαν οι παλιοί συντελεστές. 

•  Νέα έντυπα περιοδικών δηλώσεων 

Για τις φορολογικές περιόδους από την 1η Απριλίου και µετά χρησιµοποιήθηκαν τα 

νέα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., στα οποία αναγράφονταν οι νέοι 

συντελεστές Φ.ΠΑ. και είχαν την εξής ένδειξη: «ΕΚ∆ΟΣΗ 2005 050-Φ.Π.Α.» και 

«ΕΚ∆ΟΣΗ 2005 051-Φ.Π.Α.». 

Μέχρι την εκτύπωση των νέων εντύπων, λόγω του ότι υπήρχε µεγάλο απόθεµα 

παλαιών εντύπων περιοδικών δηλώσεων, κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν µέχρι 

εξαντλήσεως τους, αφού προηγουµένως διορθώθηκαν χειρόγραφα οι παλιοί 

συντελεστές και στη θέση τους αναγράφηκαν οι νέοι. 
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6.2. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
Η αλλαγή των συντελεστών του Φ.Π.Α. από 8% σε 9% και από 18% σε 19%, ήταν 

ένα µέτρο που αποφασίστηκε µέσα σε µια νύχτα και έφερε αναστάτωση στην αγορά, 

αφού όλοι οι έµποροι την επόµενη µέρα έπρεπε να προσαρµόσουν τις φορολογικές 

ταµειακές µηχανές σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα. Τις πρώτες µέρες, έπειτα από 

εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµικών Αδάµ Ρεγκούζα, η αναγραφή των νέων 

συντελεστών, γινόταν χειρόγραφα ώστε να δώσουν περιθώριο στους λιανέµπορους να 

προσαρµόσουν τις φορολογικές ταµειακές µηχανές. Σε συνέντευξη του Υπουργού 

Οικονοµικών, αναφέρεται πως το µέτρο αυτό πάρθηκε αφού πιστοποιήθηκε στις αρχές 

του µήνα Απριλίου το έλλειµµα οπότε και κρίθηκε σκόπιµο να ληφθούν 

συµπληρωµατικά µέτρα. 

Μία άλλη παράµετρος που θα πρέπει να αναφέρουµε είναι η αύξηση κατά 1% σε 

8.500 µορφές φαρµάκων, το οποίο ίσχυσε από τις 16 Απριλίου και µετά. Στις χονδρικές 

και νοσοκοµειακές τιµές δεν περιλήφθηκε Φ.ΠΑ., µόνο στις λιανικές τιµές µπήκε 

συντελεστής 9%. Στις περιοχές βέβαια που ίσχυαν οι µειωµένοι συντελεστές, τα 

φάρµακα πουλήθηκαν σε λιανικές τιµές φθηνότερα κατά 2,75%. Τα φαρµακεία κατά 

την υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. απέδωσαν το φόρο µε βάση τους νέους 

συντελεστές, αλλά ταυτόχρονα στο σκέλος των εισροών αφαιρέθηκε µια µονάδα του 

πρώτου δεκαπενθηµέρου του Απριλίου, ώστε να µην έχουν καµία επιβάρυνση. 

Γενικότερα, το µέτρο αυτό έφερε αναστάτωση τόσο σε καταναλωτές όσο και σε 

λιανέµπορους, αφού εκφράστηκαν φόβοι για νέο κύµα ανατιµήσεων και ακρίβειας. Η 

αλλαγή αυτή επηρέασε κατά κύριο λόγο τις εµπορικές και ειδικότερα τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνταν να απορροφήσουν το σύνολο σχεδόν της αύξησης 

του Φ.Π.Α. Σε δηµοσίευµα οικονοµικής εφηµερίδας αναφέρεται πως «οι αρµόδιοι 

παράγοντες θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στα γνωστά ολιγοπώλια παροχής 

υπηρεσιών, δικτύου διανοµών, εµπορίου και βιοµηχανίας, τα οποία καθορίζουν τους 

κανόνες του παιχνιδιού, επηρεάζοντας αυξητικά τα κοστολόγια των επιχειρήσεων, τη 

διαµόρφωση των τιµών στην αγορά και τροφοδοτούν τον υψηλό πληθωρισµό ώστε να 

διατηρηθούν  οι τιµές στα ίδια επίπεδα».1  Γενικότερα, υπήρξε αδυναµία από τους 

παράγοντες της αγοράς να απορροφήσουν το κόστος από τα νέα έκτακτα φορολογικά 

µέτρα της κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν επιπτώσεις στον πραγµατικό τζίρο 

των εµπόρων. Εν κατακλείδι, οι επιπτώσεις από την αλλαγή των συντελεστών ήταν η 
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µείωση της ανταγωνιστικότητας, η αποµάκρυνση των καταναλωτών, γεγονός που 

µοιραία οδήγησε σε δραστική πτώση των πωλήσεων, το οποίο έφερε σε δυσµενή θέση 

τόσο τις υγιείς όσο και τις «καρκινοβατούσες» µονάδες της εγχώριας 

επιχειρηµατικότητας. 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι συνετέλεσαν στο γεγονός να στραφούν οι καταναλωτές στα 

private label (ιδιωτικής ετικέτας) προϊόντα και εν γένει στα φθηνότερα προϊόντα από 

ανταγωνιστικότερες οικονοµίες, όπως για παράδειγµα εκείνη της Κίνας, η οποία όπως 

παρατηρούµε µέρα µε τη µέρα καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο µερίδιο της 

Ελληνικής αγοράς. 

Προκειµένου να κατανοήσουµε ακόµα καλύτερα το πόσο επηρέασε η αλλαγή των 

συντελεστών του Φ.Π.Α. την οικονοµία, θα παραθέσουµε την εικόνα της οικονοµίας 

µετά την αλλαγή. Υπήρξε αύξηση κατά 1,9% του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό 

εµπόριο ενώ παράλληλα ο δείκτης του όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εµπόριο 

µειώθηκε κατά 2,9%. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη µείωση των πωλήσεων κατά 10,6% 

σε όλα τα είδη εκτός των ειδών διατροφής. Την ίδια περίοδο παρατηρείται αύξηση της 

τιµής των διοδίων στις εθνικές οδούς. Η µικρότερη τιµή για τα Ι.Χ. καθορίζεται από το 

1,4 που ίσχυε µέχρι τώρα στα 2 ευρώ. 

Ένα ακόµα µέτρο, το οποίο έφερε σύγχυση στην Ελληνική αγορά και το οποίο 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου του 2005, ήταν η θέσπιση του Φ.Π.Α. στα νεόδµητα 

και το οποίο συνοδεύτηκε από αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων, εντός 

και εκτός σχεδίου πόλεως, πιθανή µείωση του φόρου µεταβίβασης, επιβολή φόρου 

κατοχής και ενίσχυση των φοροαπαλλαγών για δωρεές. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην 

αγοραία τιµή του ακινήτου και µόνο κατά την πρώτη απόκτησή του από τον 

κατασκευαστή. 

 

6.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 
 

Για την καλύτερη κατανόηση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, παραθέτουµε 

κάποια δηµοσιεύµατα εφηµερίδων των ηµερών εκείνων για την αντικειµενικότερη 

διεξαγωγή συµπερασµάτων. 
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Το ΒΗΜΑ υποστηρίζει ότι «το πρώτο κύµα της φορολογικής επιδροµής της 

κυβέρνησης, που θα αφαιρέσει από τους Έλληνες καταναλωτές 765 εκατ. Ευρώ εφέτος 

και 1.190 εκατ. Ευρώ το 2006, ξέσπασε. Κάθε οικογένεια καλείται να πληρώσει 

επιπλέον φόρο 480 ευρώ το χρόνο». 

Σύµφωνα µε ΤΑ ΝΕΑ, «φοροεπιδροµή εξαπέλυσε η κυβέρνηση παίρνοντας τα 

ρέστα από τις πενιχρές αυξήσεις που έδωσε σε µισθωτούς και συνταξιούχου. Από την 

Παρασκευή αυξάνονται οι συντελεστές Φ.Π.Α. και οι φόροι σε ποτά και φθηνά 

τσιγάρα. Οι αυξήσεις βάζουν φωτιά στον πληθωρισµό και κάνουν φτωχότερους όλους 

τους φορολογούµενους». 

Η ΧΩΡΑ, αναφέρει «ήπια αντιµετωπίζει η κυβέρνηση τα τεράστια ελλείµµατα που 

κληρονόµησε από την προηγούµενη κυβέρνηση. Οι νέες αυξήσεις στα καταναλωτικά 

αγαθά θεωρούνται περιορισµένες και δεν θίγουν τα χαµηλά εισοδήµατα». 

Ο ΛΟΓΟΣ, αναφέρει «µε δέσµη διαρθρωτικών αλλαγών, φορολογικών 

επιβαρύνσεων και περικοπών δαπανών, οι οποίες αναµένεται να έχουν µεγάλες 

επιπτώσεις στα καθηµερινά έξοδα απλών πολιτών, µισθωτών και συνταξιούχων, τι 

οικονοµικό επιτελείο επιχειρεί να εξοικονοµήσει 5 δις ευρώ έως το τέλος του 2006, 

προκειµένου να µειωθεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα κάτω από το 3% του Α.Ε.Π. Τα 

µέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Γιώργος Αλογοσκούφης και θα εφαρµοστούν από την 1η 

Απριλίου, επικεντρώνονται στην αύξηση κατά µία µονάδα των συντελεστών Φ.Π.Α. 

από 8% σε 9% και από 18% σε 19% αντίστοιχα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 

αλκοολούχα ποτά και του ελάχιστου φόρου στα τσιγάρα». 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, µπορούµε να πούµε µε σιγουριά 

πως η αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. είχε αλληλένδετες επιδράσεις. Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι η αύξηση των συντελεστών περιόρισε και προβληµάτισε 

τους καταναλωτές σε µεγάλο βαθµό, µε αποτέλεσµα να περιορίσουν τις αγορές τους 

στα απολύτως απαραίτητα αγαθά για αυτούς. Από την άλλη µεριά, οι επιχειρήσεις 

συνέχισαν µε τον ίδιο ρυθµό να παράγουν τα προϊόντα τους, χωρίς να λαµβάνουν το 

µήνυµα που «έστελναν» οι καταναλωτές από τη µεριά τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, 

τη µείωση των πωλήσεών τους ενώ παράλληλα το κόστος για την παραγωγή των 

προϊόντων αυτών αυξανόταν. Η κατάσταση αυτή θα µπορούσαµε να πούµε µε 

επιφύλαξη, πως διαιωνίζεται µέχρι σήµερα. Ο καταναλωτής δεν µπορεί να αντεπεξέλθει 

στις συνεχόµενες ανατιµήσεις που γίνονται στα αγαθά, µε αποτέλεσµα να περιορίζει τις 

αγορές του σε µεγάλο βαθµό. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιληφθούν την κατάσταση 

αυτή το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου να αποφύγουν το ενδεχόµενο της 
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πτώχευσης. Και ίσως να ακούγεται υπερβολικό, αλλά αν σκεφτούµε πως η κάθε 

επιχείρηση παράγει προϊόντα, τα οποία όµως δεν καταλήγουν στους καταναλωτές αλλά 

µετατρέπονται σε αποθέµατα, τους δηµιουργεί πρόβληµα ρευστότητας που έχει ως 

επακόλουθο την αδυναµία της να αποπληρώσει τους προµηθευτές της και πόσο µάλλον 

να δηµιουργήσει έσοδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 
 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ 
 
 
 
 

 Γενικά περί του συστήµατος του Φ.Π.Α. στην Κύπρο 

 Οι συντελεστές του Φ.Π.Α. 

 Φορολογικές δηλώσεις, καταβολή του φόρου και πιστώσεις 

 Intrastat 
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7.1.ΓΕΝΙΚΑ 
 

Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Κύπρο, ο Φ.Π.Α. είναι ένας έµµεσος φόρος, ο 

οποίος επιβαρύνει τον καταναλωτή. Είναι έµµεσος γιατί µεταξύ του καταναλωτή, που 

πληρώνει το Φ.Π.Α. ενσωµατωµένο στην τιµή κτήσης ενός προϊόντος, και της 

Υπηρεσίας του Φ.Π.Α., µεσολαβεί ο επιχειρηµατίας, ο οποίος είναι και ο υποκείµενος 

στο φόρο, και ο οποίος εισπράττει το φόρο από τους πελάτες του και τον αποδίδει στο 

δηµόσιο. 

Ο Φ.Π.Α. λοιπόν επιβάλλεται, σε όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε 

κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τόσο των αγαθών όσο και των υπηρεσιών, 

αλλά και στα σταδία µεταφοράς και διανοµής αυτών. 

Υποκείµενος στο φόρο, είναι κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, 

το οποίο ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο του 

Φ.Π.Α. Οι Κρατικές Αρχές, οι Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και οι οργανισµοί 

∆ηµοσίου ∆ικαίου, δεν θεωρούνται υποκείµενα στο φόρο εκτός από κάποιες 

εξαιρέσεις. 

Οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών για να είναι φορολογητέες θα 

πρέπει να πραγµατοποιούνται µε αντάλλαγµα. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου 

µια παράδοση αγαθού ή µια παροχή υπηρεσίας, µπορεί να είναι φορολογητέες ακόµα 

και αν πραγµατοποιούνται χωρίς αντιπαροχή. 

 
7.2. ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  
 

Σηµαντικές διαφορές εντοπίζονται στους συντελεστές του Φ.Π.Α. που ισχύουν στην 

Κύπρο σε σχέση µε την Ελλάδα. Έτσι, στην Κύπρο ισχύουν πολύ χαµηλότεροι 

συντελεστές, οι οποίοι είναι : 

Α) Με 5 % επιβαρύνονται οι υπηρεσίες γραφείων κηδειών, οι υπηρεσίες 

συγγραφέων, καλλιτεχνών, οι παραδόσεις λιπασµάτων, ζωοτροφών, νερού µη 

εµφιαλωµένου, βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδικών, παγωτών, ξηρών καρπών, η 

µεταφορά προσώπων και οι αποσκευές αυτών µε αστικά και αγροτικά λεωφορεία 

καθώς και η µίσθωση χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα. 

Β) Με συντελεστή 8 %, επιβαρύνονται από 01/01/2005, η µεταφορά επιβατών και οι 

αποσκευές αυτών, στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, µε αστικό, υπεραστικό και 

αγροτικό ταξί καθώς και µε υπεραστικά λεωφορεία. Επίσης, µε τον ίδιο συντελεστή 

επιβαρύνονται από 01/01/2006, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, η 
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διαµονή σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα. Από 01/01/2006 επιβαρύνονται µε 

συντελεστή φορολογίας 8 % και η θαλάσσια εγχώρια µεταφορά επιβατών. 

Γ) Με συντελεστή 15 % φορολογούνται οι παραδόσεις αγαθών, οι παροχές 

υπηρεσιών και οι εισαγωγές αγαθών. Ενώ, µε τον ίδιο συντελεστή φορολογείται και η 

πώληση οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας και κρασιού. 

∆) Τέλος, µε 0%(µηδενικό συντελεστή), φορολογούνται ορισµένες παραδόσεις 

αγαθών ή παροχές υπηρεσιών ή εισαγωγές αγαθών, όπως π.χ. οι παραδόσεις, µισθώσεις 

ή επιδιορθώσεις πλοίων και αεροπλάνων, οι παραδόσεις αγαθών που τίθενται σε 

τελωνειακό καθεστώς και οι παραδόσεις φαρµάκων και τροφίµων. Οι παραδόσεις 

αγαθών υπόκεινται σε µηδενικό συντελεστή, µε την προϋπόθεση ότι η Έφορος Φ.Π.Α. 

πεισθεί ότι τα αγαθά έχουν αποκτηθεί από εγγεγραµµένο πρόσωπο σε άλλο Κράτος-

µέλος. 

Μια πολύ σηµαντική αλλαγή που επήλθε µε την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. την 

1η Μαΐου 2004, είχε να κάνει µε το δικαίωµα που απέκτησε ο κύπριος εµπορευόµενος 

να µπορεί να επιβάλλει µηδενικό συντελεστή στις παραδόσεις προς άλλα Κράτη-µέλη. 

Όµως, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

1) Ο αγοραστής του άλλου Κράτους-µέλους θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο 

Μητρώο Φ.Π.Α. της χώρας του. 

2) Ο πωλητής θα πρέπει να καταχωρήσει στα βιβλία  και αρχεία του, τον αριθµό 

εγγραφής Φ.Π.Α. του αγοραστή, 

3) Τόσο ο αριθµός εγγραφής Φ.Π.Α. του αγοραστή όσο και του πωλητή, θα πρέπει 

να αναγράφονται επάνω στο τιµολόγιο πώλησης, 

4) Τα αγαθά θα πρέπει να µεταφέρονται σε άλλο Κράτος-µέλος, 

5) Ο πωλητής θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία θα 

πιστωποιούν πως τα εµπορεύµατα µεταφέρθηκαν σε άλλο Κράτος-µέλος, 

6) Τέλος, όπως ισχύει και στη χώρα µας, ο πωλητής θα πρέπει να υποβάλλει τον 

Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων στην Υπηρεσία Φ.Π.Α.  

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειώσουµε πως οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, 

λαχεία, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, αθλητισµός, και υπηρεσίες 

πολιτιστικού χαρακτήρα δεν επιβαρύνονται µε κάποιο συντελεστή Φ.ΠΑ. 
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7.3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
 
 

Κάθε υποκείµενος στο φόρο έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε τρίµηνο 

Φορολογικές δηλώσεις- έντυπο Φ.ΠΑ.4- και να καταβάλλει τον τυχόν φόρο που 

προκύπτει. Οι φορολογικές δηλώσεις, όπως αναφέραµε και πιο πάνω αφορούν 

συγκεκριµένες περιόδους, οι οποίες ανακοινώνονται στον υποκείµενο κατά το στάδιο 

της εγγραφής του στο Μητρώο του Φ.Π.Α. και αποστέλλονται σε αυτών από την 

Υπηρεσία του Φ.Π.Α. Η υποβολή των δηλώσεων µπορεί να γίνει είτε µέσω 

ταχυδροµείου, είτε δια χειρός στα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., είτε µε 

ηλεκτρονική µορφή µέσω του TAXISnet. 

Στην περίπτωση που προκύπτει φόρος προς καταβολή, ο υποκείµενος µπορεί να 

πληρώσει σε οποιαδήποτε Εµπορική Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυµα, που συνεργάζεται 

µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α., αλλά σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή η πληρωµή 

στα Επαρχιακά γραφεία της Υπηρεσίας. 

Στις φορολογικές αυτές δηλώσεις, ο υποκείµενος καλείται να υπολογίσει το φόρο 

εκροών του και το φόρο εισροών του. Στη συνέχεια συµψηφίζει τα δυο ποσά και αν 

προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, το καταβάλλει στην Έφορο Φ.Π.Α., αλλιώς αν 

προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο το µεταφέρει στην επόµενη φορολογική περίοδο προς 

συµψηφισµό. 

 
7.4.INTRASTAT 
 

Η δήλωση Intrastat, υποβάλλεται κάθε µήνα από τον υποκείµενο, ο οποίος 

πραγµατοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τόσο αποστολές όσο και αφίξεις αγαθών. 

Πρόκειται για µια δήλωση που βοηθάει στη συλλογή πληροφοριών προκείµενου να 

διασφαλίζεται η εγκυρότητα των στατιστικών του ενδοκοινοτικού εµπορίου, ύστερα 

από την κατάργηση των Ενιαίων ∆ιοικητικών Εγγράφων(Ε.∆.Ε.), τα οποία είχαν 

αναλάβει την συλλογή πληροφοριών για το εξωτερικό εµπόριο. 

Βασική προϋπόθεση για να υποβάλλει κάποιος δήλωση Intrastat, είναι να έχει 

υπερβεί τα στατιστικά κατώφλια, τα οποία διακρίνονται σε « όρια απαλλαγής» και 

«όρια απλούστευσης», τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές. Τα στατιστικά 

κατώφλια ορίζονται κάθε φορά από το Υπουργικό Συµβούλιο µε διάταγµα του, και 

είναι δυνατόν να αλλάζουν κάθε χρονιά. Για το έτος 2007 έχουν οριστεί ως εξής: Για 

τις µεν αφίξεις αγαθών: όριο απαλλαγής £25.000, όριο απλούστευσης £500.000, ενώ 

για τις αποστολές αγαθών : όριο απαλλαγής £25.000 και όριο απλούστευσης 
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£500.000. Στην περίπτωση που η συνολική αξία είτε των αφίξεων είτε των αποστολών 

για το έτος 2006, έχει υπερβεί το όριο απαλλαγής που καθορίστηκαν για το 2007, θα 

πρέπει ο υπόχρεος να ειδοποιήσει την Υπηρεσία Φ.Π.Α. προκειµένου να εγγραφεί στο 

Μητρώο Intrastat και να υποβάλλει δήλωση Intrastat. 

Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία Φ.ΠΑ. µέχρι την 10η µέρα που 

ακολουθεί το τέλος του µήνα στον οποίο αναφέρεται η δήλωση Intrastat. Σε περίπτωση 

µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης επιβάλλεται πρόστιµο το οποίο 

ανέρχεται σε 5£ για κάθε εργάσιµη µέρα και µέχρι 30 µέρες. Εάν ο υπόχρεος µετά την 

πάροδο των 30 ηµερών εξακολουθεί να µην υποβάλλει τη δήλωση τότε υπόκειται σε 

ποινική δίωξη και στην περίπτωση καταδίκης του επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 1500£. 

Ακόµα και στην περίπτωση που έχει υποβάλλει δήλωση αλλά κάποια στοιχεία είναι 

λανθασµένα και δεν ενηµερώσει την Έφορο Φ.Π.Α. εντός 30 ηµερών του επιβάλλεται 

πρόστιµο το οποίο ανέρχεται σε 30£. 
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Σύµφωνα λοιπόν µε όσα έχουν αναφερθεί στο παρόν σύγγραµµα, ο Φόρος 

Προστιθέµενης Αξίας,είναι για το ελληνικό κράτος, ένας πολύ σηµαντικός 

εισπρακτικός φόρος, αφού όλες οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στην ελληνική 

επικράτεια επιβαρύνονται µε το φόρο αυτό. Χαρακτηριστικό είναι µάλιστα το 

γεγονός,που έλαβε χώρα το έτος 2005. Η µείωση του φορολογικού συντελεστή, κατά 

60%, στα εισοδήµατα που αποκτά η εκκλησία, επέφερε µετά από 4 µήνες την αύξηση 

των συντελεστών του Φ.Π.Α. κατά 1 ποσοστιαία µονάδα (1%). Και είναι απολύτως 

κατανοητή αυτή η κίνηση, αφού ο Φ.Π.Α., επιβάλλεται σε κάθε συναλλαγή που 

πραγµατοποιείται στην ελληνική επικράτεια. 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα µπορούσαµε να πούµε πως από τη µία αποτελεί 

τροχοπέδη για την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητά τους, από την άλλη όµως λόγω των 

ειδικών περιπτώσεων που µπορεί να ισχύουν και που αναλύσαµε παραπάνω, στην 

παράγραφο για την επιστροφή του Φ.Π.Α., έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πίσω ένα 

µέρος του ποσού του Φ.Π.Α. ή ακόµα και όλο το ποσό του Φ.Π.Α. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στην εφαρµογή του συστήµατος του Φ.Π.Α. 

στην Κύπρο. Κάνοντας, λοιπόν, µία σύγκριση µεταξύ των δύο χωρών, µπορούµε να 

εξάγουµε το συµπέρασµα πως η Κυπριακή φορολογία είναι πιο «ελαφριά» από την 

Ελληνική, όσον αφορά το θέµα του Φ.Π.Α.. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι οι συντελεστές µε τους οποίους επιβαρύνονται οι συναλλαγές είναι πιο 

χαµηλοί από αυτούς που ισχύουν στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγµα ενώ στην Ελλάδα 

η µεταφορά επιβατών φορολογείται µε 9% συντελεστή Φ.Π.Α. στην Κύπρο ο 

αντίστοιχος συντελεστής είναι 8%. Ίσως, ένας λόγος στον οποίο θα µπορούσαµε να 

αποδώσουµε το γεγονός αυτό, να είναι η καλύτερη οργάνωση που ενδεχοµένως να έχει 

η Κύπρος στον τοµέα της οικονοµίας. 

Συµπερασµατικά, ο Φ.Π.Α. είναι ένας φόρος, ο οποίος έχει καταφέρει να εδραιωθεί 

σε κάθε συναλλαγή. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις όµως, θα πρέπει να κατανοήσουν, πως 

µία κρίση στην οικονοµία δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί µε «σπασµωδικές 

κινήσεις»,οι οποίες µάλιστα θα επιφέρουν, στο µέλλον, µεγαλύτερα προβλήµατα, αλλά 

θα πρέπει να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα αυτά στην πηγή τους. Και αυτό το λέµε 

στηριζόµενοι στη συµπεριφορά των καταναλωτών µετά την αύξηση των συντελεστών 

του Φ.Π.Α. Η αποµάκρυνση των καταναλωτών από την ελληνική αγορά, δηµιουργεί 

στις επιχειρήσεις πρόβληµα ρευστότητας µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο ποσοστό αυτών να 

βρίσκονται µπροστά σε επικείµενη πτώχευση. 
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Ευελπιστούµε, πως µε το σύγγραµµά µας αυτό, καταφέραµε να αποδώσουµε τις 

βασικότερες έννοιες και τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το σύστηµα του Φ.Π.Α. 

γενικά, αλλά και ειδικά στις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας και ευελπιστούµε στο µέλλον η 

ελληνική οικονοµία να µην χρειάζεται καµία αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. 

προκειµένου να ανακάµψει την πορεία της.  
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