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1.1. Γενικά περί φόρων 
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Φόρος είναι η υποχρεωτική εισφορά σε χρήμα που πληρώνουν οι πολίτες ή οι 

επιχειρήσεις στο κράτος ή σε άλλα νομικά πρόσωπα (δήμους, κοινότητες κτλ.) για την 

αντιμετώπιση δαπανών που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.  

 

Αναλυτικότερα: 

 Ο φόρος αποτελεί κατά κανόνα χρηματική παροχή των πολιτών προς το κράτος 

και κατ΄ εξαίρεση σε είδος. Παρακρατείτε η παροχή σε είδος ή υπό μορφή υπηρεσίας 

ως π.χ. εργασία. 

Η αγοραστική αυτή δύναμη η οποία μεταβιβάζεται από τους πολίτες στο κράτος ή 

από την ιδιωτική στην δημόσια οικονομία αποτελεί επιβάρυνση του φορολογούμενου 

κατά το ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα του, συμμετοχή δε του κράτους στην 

ανακατανομή του κοινωνικού εισοδήματος. 

Ο φόρος είναι έσοδο του κράτους το οποίο και χρησιμοποιεί για δημόσιες δαπάνες 

και κατάλληλη πολιτική μπορεί να αυξήσει το κοινωνικό εισόδημα. 

 Η παροχή του φορολογούμενου δεν αντιστοιχεί σε μία ειδική αντιπαροχή που 

προσφέρεται από το κράτος στους φορολογούμενους πολίτες. 

 Στην έννοια του φόρου υπάρχει η ιδέα του νομικού καταναγκασμού γιατί το 

κράτος επιβάλει το φόρο μονομερώς χωρίς δηλαδή ειδική αντιπαροχή. 

 Ο φόρος επιβάλλεται και εισπράττεται βάση κανόνων οι οποίοι είναι 

προκαθορισμένοι και όχι κατ΄ αυθαίρετο τρόπο από τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχει γίνει 

συνταγματική αρχή και υπάρχει σε όλα τα Συντάγματα των σύγχρονων Κρατών ή Αρχή 

της Βεβαιότητας του Φόρου. 

 Με τα έσοδα από τη φορολογία αντιμετωπίζονται δαπάνες γενικής ωφέλειας και 

όχι δαπάνες συγκεκριμένων ατόμων ή δαπάνες μη δημοσίου συμφέροντος. 

 

1.2.Διάκριση φόρων 

 

Οι φόροι διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 

 Άμεσους και έμμεσους 

Τα κριτήρια διάκρισης ενός φόρου ως άμεσου ή έμμεσου δεν είναι ευδιάκριτα και 

συχνά υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. 
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Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι άμεσοι φόροι είναι εκείνοι που 

επιβάλλονται από την φορολογούσα αρχή : 

 

Επί στοιχείων, που προσδιορίζουν την φοροδοτική ικανότητα του 

φορολογούμενου, δηλαδή την οικονομική του δυνατότητα να πληρώνει τους φόρους 

στο κράτος και 

Με την πρόθεση να επιβαρύνουν το πρόσωπο που είναι κατά νόμο υπόχρεο για 

την πληρωμή του φόρου π.χ. το φυσικό πρόσωπο που φορολογείται με ένα φόρο 

εισοδήματος υφίσταται μείωση του εισοδήματος είναι ένας άμεσος φόρος. 

 

Κατά αντιδιαστολή, έμμεσοι χαρακτηρίζονται οι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται από 

το κράτος :  

 

Επί στοιχείων που αποτελούν ενδείξεις μόνο της φοροδοτικής ικανότητας του 

φορολογούμενου, όπως είναι οι φόροι κατανάλωσης και 

Με την πρόθεση να επιβαρύνουν τα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται ο κατά 

νόμο υπόχρεος για την πληρωμή του φόρου στο δημόσιο πχ ο έμπορος ποτών είναι 

κατά νόμο υπόχρεος να καταβάλει στο κράτος τον ειδικό φόρο οινοπνεύματος πλην 

όμως δεν υφίσταται προς τούτο μείωση των κερδών του, αλλά εισπράττει τους φόρους 

από τους καταναλωτές του αλκοόλ υψώνοντας ανάλογα το τίμημα πώλησης του 

προϊόντος.  

 

Η πρόθεση όμως του φορολογικού νομοθέτη να επιβαρύνει τον κατά νόμο υπόχρεο 

για την καταβολή του φόρου στην περίπτωση των άμεσων φόρων ή τα πρόσωπα με τα 

οποία συναλλάσσεται ο κατά νόμο υπόχρεος (έμμεσοι φόροι), δεν πρέπει να συγχέεται 

με αυτό που συμβαίνει στις σχέσεις των συναλλασσόμενων. 

Είναι δυνατόν, δηλαδή, ο έμπορος ποτών όταν λειτουργεί σε μία αγορά η οποία 

είναι έντονα ανταγωνιστική να μην καταφέρει από τις συνθήκες που επικρατούν στον 

ανταγωνισμό, να αυξήσει την τιμή τόσο όσο με το φόρο που αυτός θα κληθεί να 

καταβάλει στο κράτος. Συνεπώς, η δυνατότητα μετάθεσης του φορολογικού βάρους 

από τον κατά νόμο υπόχρεο σε τρίτους δεν αποτελεί ασφαλή βάση για την διάκριση 

των φόρων σε άμεσους και έμμεσους. 
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1.3 Άμεση φορολογία 

 

 Η συνεχής μεταβολή των κεφαλαίων σε εμπορεύματα τα οποία μεταπουλούμε 

προσαυξημένα, με το Μικτό Κέρδος, μας δίνει τη δυνατότητα να καταβάλουμε τις 

δαπάνες λειτουργίας (από το μικτό κέρδος) και ότι απομείνει δικαιούται η εφορία τον 

άμεσο φόρο εισοδημάτων (φόρος φορολογητέων κερδών) και οι μέτοχοι ιδιοκτήτες το 

μέρισμα. 

 Αυτή η διαδικασία αποκαλείται στην Φορολογική νομοθεσία, κλείσιμο 

αποτελέσματος οικονομικής μονάδας, μία φορά του έτος και απόδοση του φόρου 

εισοδήματος που αναλογεί στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Αυτή η φορολογία είναι 

η άμεση φορολογία(Άμεσος φόρος ή φόρος εισοδήματος). 

Δηλαδή μέρος των καθαρών κερδών αποδίδουμε στο δημόσιο και αυτό γιατί η 

πολιτεία παρέχει υποδομές, επενδύσεις εξυπηρετήσεις, δάνεια προς την επιχείρηση και 

με την έννοια της ανταποδοτικότητας επιβάλλεται συνεισφορά στο κόστος υποδομής 

των δημόσιων έργων, που χρησιμοποιεί και για να αναπτυχθεί και να αποκτήσει 

περισσότερα κέρδη.  

 

 

            Αριθμητικό δείγμα ροής των δράσεων της επιχείρησης : 

 

ΠΟΡΟΙ  35000,00 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  15000,00 

ΔΑΝΕΙΑ(ΔΗΜΟΣΙΟ)  25000,00 

ΑΓΟΡΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ  10000,00 

ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ  12000,00 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ    7000,00 

ΦΘΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ 10%    1200,00 

 

 

Το Μικτό Κέρδος υπολογίζεται με 500% , το Καθαρό Κέρδος , η προστιθέμενη 

αξία και ο φόρος 40% επί των κερδών. Θα προσδιορίσουμε τι χρήματα θα λάβουν οι 

μέτοχοι σαν μέρισμα, με την προϋπόθεση ότι όλες οι αγορές είναι πουλημένες. 

 5



 Μετατρέπουμε το κόστος αγοράς των εμπορευμάτων σε τιμές πώλησης : 

  

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ  10000,00 

 +ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(10000*500%)  50000,00 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ(ΕΚΡΟΕΣ Η ΕΣΟΔΑ)  60000,00 

 - ΚΟΣΤΟΣ  -10000,00 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ  50000,00 

 - ΔΑΠΑΝΕΣ  -7000,00 

 - ΦΘΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ(ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ)  -1200,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ  41800,00 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ  41800,00 

 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(40%)  -16720,00 

ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ(ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)  25080,00 

 

Βλέπουμε λοιπόν πως τα χρήματα των πολλών (τα δάνεια της τράπεζας προς την 

επιχείρηση), έγινε εμπόρευμα και το οποίο εμπόρευμα, με τη σειρά του έφερε, 

πωλούμενο, μία αξία προστιθέμενη 50000,00€ , από όπου αφαιρέθηκε η δαπάνη 

λειτουργίας και ο φόρος για να μείνει το καθαρό κέρδος. 

  Μέσα από την διαδικασία αυτή αποκτά, ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση 

κεφάλαια-κέρδη και το δημόσιο το φόρο για να ασκεί την πολιτική του σε σχέση με τις 

κοινωνικές δαπάνες. Η αμεσότητα του φόρου, συμπερασματικά, βρίσκεται στο 

εισόδημα της επιχείρησης. 

 Η επιχείρηση, μέσα από συνεχείς αγορές προσαυξάνοντας τις με Μικτό Κέρδος, 

για να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας και να προσδιορίσει Καθαρό Κέρδος, από το 

οποίο το δημόσιο εν είδη συμμέτοχου δικαιούται τον άμεσο φόρο λόγω και έργο 

αποδοτικότητας. 
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1.4Έμμεση φορολογία 

 

Εκτός από την άμεση απόδοση φόρου, υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης να 

εισπράττει και να αποδίδει τον έμμεσο φόρο που πληρώνει ο καταναλωτής και όχι η 

επιχείρηση. 

 Το κράτος παρεμβαίνει στην τιμή πώλησης των αγαθών που πουλάει η 

επιχείρηση και προσθέτει με συντελεστή % στα αγαθά μία δεύτερη επιπλέον αξία που 

είναι ο έμμεσος φόρος. Η επιχείρηση εισπράττει τον έμμεσο φόρο που πληρώνει ο 

καταναλωτής, μέσω της τιμής πώλησης και τον αποδίδει στο δημόσιο. Πρέπει να 

τονίσουμε πως ο έμμεσος φόρος (ΦΠΑ) , δεν επηρεάζει το καθαρό αποτέλεσμα της 

επιχείρησης γιατί απλά εισπράττουμε μέσω της τιμής πώλησης του αγαθού, κάποιο 

φόρο για λογαριασμό του δημοσίου. 

 Η επιχείρηση όταν προσδιορίζει την τιμή πώλησης προς την κατανάλωση του 

αγαθού της, υπολογίζει εκτός από το περιθώριο κέρδους και την ανάλογη επί τις % 

προσαύξηση λόγω του έμμεσου φόρου, του φόρου προστιθέμενης αξίας. Παρεμβαίνει 

λοιπόν το δημόσιο στην προστιθέμενη αξία της επιχείρησης. 

Τέλος, στην άμεση φορολογία, προσδιορίζεται το καθαρό κέρδος και εισπράττει 

μέρος (35%) των καθαρών κερδών το δημόσιο άμεσα μία φορά το χρόνο (δήλωση 

εισοδήματος)  

 Στην έμμεση φορολογία, προσδιορίζεται η προστιθέμενη αξία της επιχείρησης 

και με φορολογητέα βάση αυτήν την αξία επιβάλλει έναν έμμεσο φόρο με συντελεστή 

έμμεσης φορολογίας στον καταναλωτή και όχι στην επιχείρηση, μέσω της τιμής 

πώλησης των αγαθών. 

 Έτσι η επιχείρηση, εισπράττει ΦΠΑ από τους καταναλωτές και πληρώνει ΦΠΑ 

στους προμηθευτές της. Η διαφορά του φόρου που εισέπραξε μέσω της πώλησης των 

αγαθών μείον την αξία του ΦΠΑ που πλήρωσε μέσω των εμπορευμάτων και δαπανών, 

αποτελεί την μηνιαία απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο. Αδιαμφισβήτητα, η επιχείρηση 

εισπράττει τον έμμεσο φόρο, μέσω της πώλησης από τον καταναλωτή, αλλά δεν είναι 

έσοδο της, είναι είσπραξη για λογαριασμό του δημοσίου. 

 Για το λόγο αυτό, η πολιτεία έχει θεσπίσει κανόνες και αρχές, που βάσει αυτών, 

η κάθε επιχείρηση, κάθε μήνα αποδίδει προς το δημόσιο τον Φόρο Προστιθέμενης 

Αξίας , που εισέπραξε από τις πωλήσεις της. Τα έσοδα της επιχείρησης είναι η 

είσπραξη μειωμένη κατά το ΦΠΑ που εισπράττει.  
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 Η διάκριση άμεσου και έμμεσου φόρου γίνεται κατανοητή αν λάβουμε υπ΄ όψην 

μας, πως ο άμεσος φόρος επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης και δεν έχει 

εισπραχθεί από πουθενά και είναι μέρος των καθαρών κερδών. 

 Αντίθετα, ο έμμεσος φόρος επιβάλλεται στην τιμή του αγαθού που πουλάει η 

επιχείρηση και το καταβάλει μεν ο καταναλωτής, τον εισπράττει δε η επιχείρηση, για 

να τον αποδώσει στην αρμόδια εφορία της έδρας, που βρίσκεται και δρα η επιχείρηση 

κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο(για μικρές επιχειρήσεις). 

 

1.5. Υπόχρεοι στο φόρο 

 

Με βάση το άρθρο 28 του ν. 1462/1986 υπόχρεος στο φόρο είναι η επιχείρηση η 

οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και ενεργεί πράξεις για λογαριασμό της και 

για λογαριασμό άλλου προσώπου εγκατεστημένο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 

Με τον όρο επιχείρηση εννοούμε τόσο το φυσικό όσο και το νομικό πρόσωπο ή 

ένωση προσώπων. 

Υπόχρεο στο φόρο είναι το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή ένωση προσώπων όπως 

αυτό εμφανίζεται στις συναλλαγές και όχι τα επιμέρους μέλη του νομικού προσώπου. 

Από άποψη ΦΠΑ δεν ερευνάται αν η πράξη ασκείται νόμιμα ή παράνομα. Άρα και 

οι πράξεις που γίνονται παράνομα από τη στιγμή που πραγματοποιούνται μέσα στα 

πλαίσια άσκησης της επιχείρησης, υπάγονται στο ΦΠΑ. 

Υπόχρεος στο φόρο δεν είναι μόνο ο αντιπρόσωπος της επιχείρησης η οποία είναι 

εγκατεστημένη στο εσωτερικό της χώρας αλλά και ο αντιπρόσωπος της επιχείρησης 

που εδρεύει στο εξωτερικό, καθώς και ο λήπτης αγαθών και υπηρεσιών, όταν η 

επιχείρηση που πουλάει τα αγαθά ή παρέχει τις υπηρεσίες είναι εγκατεστημένη στο 

εξωτερικό ή οποιοδήποτε πρόσωπο αναγράφει το φόρο στα τιμολόγια που εκδίδει ή σε 

άλλα εξομοιωμένα με αυτά στοιχεία.  

 

1.6. Απαλλαγές από το φόρο 

 

Οι απαλλαγές από το ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 18-22 του νόμου 2859/2000 

διακρίνονται στις απαλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές , στη διεθνή διακίνηση των 

αγαθών, στις απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας και στις ειδικές απαλλαγές. 
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1.6.1 Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας 

 

 

1) Απαλλαγές οικονομικού περιεχομένου :  

 

Απαλλάσσονται από το φόρο οι εργασίες που αναφέρονται στο συνάλλαγμα, τα 

χαρτονομίσματα και το νομίσματα, όπως είναι η αγοραπωλησία ξένων 

τραπεζογραμματίων και επιταγών. Επομένως εάν κάποιος χρηματιστής αγοράσει 

μετοχές για λογαριασμό μας η αγορά δεν φορολογείται. Εάν όμως οπισθογραφήσουμε 

το αποθετήριο για την παραλαβή των εμπορευμάτων στις γενικές Αποθήκες , θα 

φορολογηθούμε. Επίσης α φορολογηθούμε, εάν δώσουμε τις μετοχές στην τράπεζα 

προς φύλαξη. 

Απαλλάσσονται οι καταθέσεις και ειδικότερα το άνοιγμα και κλείσιμο 

λογαριασμών, τα εμβάσματα, οι απαιτήσεις, οι επιταγές, οι πληρωμές, οι μεταφορές 

καταθέσεων, οι πιστωτικοί τίτλοι και λοιπά αξιόγραφα. Όμως, η προμήθεια των 

τραπεζών φορολογείται. 

Επίσης, δεν φορολογείται η πώληση των δελτίων ΠΡΟΠΟ, των κρατικών λαχείων, 

δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τα κέρδη από αυτά, τα οποία υπάγονται στο φόρο 

κεφαλαίου. Οι προμήθειες των πρακτορείων φορολογούνται από τον ΦΠΑ. 

Απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθώσεις ακινήτων (αστικών, αγροτικών ή 

εμπορικών, επιπλωμένων ή μη ). Διατηρείται το χαρτόσημο των ενοικίων στις 

αποδείξεις. 

 

2) Απαλλαγές εκπαιδευτικής δραστηριότητας : 
 

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, είτε παρέχεται από 

ιδιωτικά είτε από δημόσια εκπαιδευτήρια, εφόσον οι τιμές τους έχουν εγκριθεί από τις 

αρμόδιες αρχές, δεν φορολογείται. 

Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο, τα συγγραφικά δικαιώματα, η παράδοση 

μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και οι υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται με 

τον αθλητισμό και τη σωματική αγωγή, από τη στιγμή που παρέχονται από σωματεία 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και απευθύνονται σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον 

αθλητισμό και την σωματική αγωγή. Αποκλείονται, επομένως, οι ΠΑΕ και άλλα νομικά 

πρόσωπα. 
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3) Απαλλαγές κοινωνικού και εκπολιτιστικού περιεχομένου : 

 

Απαλλάσσονται από το φόρο οι υπηρεσίες που παρέχονται από δικηγόρους και 

συμβολαιογράφους, από καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης, εκτός από αυτές 

που παρέχονται αμέσως στο κοινό, η παροχή ύδατος μη εμφιαλωμένου. Επίσης, δεν 

φορολογούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), 

τα Εθνικά Δίκτυα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ και ΝΕΤ) εκτός από τις 

διαφημίσεις. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων και 

αρχαιολογικών χώρων και τέλος, η οργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων και 

εκδηλώσεων. 

 

4) Απαλλαγές ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης : 
 

Απαλλάσσονται από τη φορολογία η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όμως, απαιτείται προηγουμένως υποβολή αίτησης και 

χορήγηση άδειας από τον Οικονομικό φορέα της περιοχής. Επίσης, δεν φορολογούνται 

οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους ιατρούς, νοσοκόμους, φυσιοθεραπευτές, μαίες, 

κτηνιάτρους, οδοντοτεχνίτες και η μεταφορά ασθενών και τραυματιών με ειδικά 

οχήματα. 

 

1.6.2. Απαλλαγές στις εισαγωγές 

 

Απαλλάσσονται από τη φορολογία τα αγαθά, που είχαν εξαχθεί σε χώρα της Ε.Ε για 

να τελειοποιηθούν και να επανεισαχθούν. Οι φόροι για τελειοποιήσεις των αγαθών 

αυτών καταβάλλονται στο κράτος-μέλος της Ε.Ε , όπου πραγματοποιούνται. 

Τα αγαθά που είχαν εισαχθεί και επανεισάγονται, είτε γιατί ήταν ελαττωματικά, είτε 

γιατί δεν είχαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, είτε για άλλους λόγους, μόνο αν η 

επανεισαγωγή γίνεται από το ίδιο πρόσωπο, που είχε κάνει την εξαγωγή. 

Η εισαγωγή αγαθών, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο στο εσωτερικό, όπως 

είναι η αξία χαρτιού των τραπεζογραμματίων  για την οποία προβλέπεται απαλλαγή και 

στο εσωτερικό της χώρας και η εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών. 

Η εισαγωγή προϊόντων αλιείας από αλιευτικές επιχειρήσεις στην κατάσταση που 

αλιεύθηκαν ή εφόσον υποβλήθηκαν σε εργασίες μόνον συντήρησης και όχι 

κονσερβοποίησης κλπ με σκοπό την εμπορία.  
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Επίσης, δεν φορολογούνται, κατά την εισαγωγή και τα εξής αγαθά: 

 Τα αντικείμενα επιστημονικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τα είδη 

 ιματισμού, που προορίζονται για φοιτητές. 

 Οι αποσκευές στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων. 

 Τα καπνιστικά προϊόντα και τα οινοπνευματώδη ποτά μέχρι ενός ποσού. 

 Τα αγαθά μικρών αποστολών, τα οποία αποστέλλονται από ιδιώτες του 

 εξωτερικού σε ιδιώτες στην Ελλάδα 

 Τα καύσιμα που περιέχονται σε δεξαμενές αυτοκινήτων. 

 Χημικές ουσίες και πειραματόζωα, που προορίζονται για έρευνα. 

 Αντικείμενα , τα οποία προορίζονται για γεωργική χρήση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

2.1. Γενικά περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας , τον οποίο για λόγους συντομίας ονομάζουμε ΦΠΑ 

καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον νόμο 1642/1986 τον προέβλεψε η ΕΟΚ έπειτα από 

την Έκτη Κοινοτική Συμφωνία της συνθήκης της Ρώμης και άρχισε να εφαρμόζεται 

από την 1η Ιανουαρίου του 1987. Οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την εισαγωγή του 

ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι οι εξής : 

 Μείωση του οικονομικού , κοινωνικού και δημοσιονομικού κόστους της 

 φορολογίας. 

 Άσκηση απλής και δίκαιης φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής. 

 Εναρμόνιση των έμμεσων φόρων μέσα στην κοινότητα. 

 

2.2. Χαρακτηριστικά του ΦΠΑ 

 

Στο συγκερκιμένο υποκεφάλαιο παραθέτουμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του 

φόρου προστιθέμενης αξίας, τα οποία είναι: 

 

1) Ο ΦΠΑ είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος, ο οποίος επιβαρύνει την εγχώρια 

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

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

από τους τομείς της οικονομίας(δημόσιο, απαλλασσόμενες δραστηριότητες) οι οποίοι 

απαλλάσσονται και εξομοιώνονται με τελικούς καταναλωτές. Έτσι φορολογούνται οι 

εισαγωγές αγαθών από άλλα κράτη ενώ αποφορολογούνται πλήρως οι εξαγωγές 

αγαθών προς άλλα κράτη-μέλη της Κοινότητας. 

 

2) Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή, 

εισαγωγή, χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο) και επιβαρύνει κάθε φορά την προστιθέμενη 

αξία κάθε σταδίου. Αυτό επιτυγχάνεται στο επίπεδο κάθε μιας επιχείρησης, με τη μη 

χρέωση φόρου σε ολόκληρη την αξία της πώλησης των αγαθών και των υπηρεσιών, 

δαπανών κλπ. και την απόδοση 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 (εγχώρια, εισαγόμενα) 

                τον αριθμό των παραγωγικών σταδίων από τα οποία διέρχεται ένα αγαθό 

   μέχρι να διατεθεί στην τελική κατανάλωση. 

 

4) Ο ΦΠΑ σε σχέση με τους φόρους τους οποίους αντικατέστησε, είναι πιο 

αποτελεσματικός όσον αφορά την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής διότι παρέχει τη 

δυνατότητα: 

α) Πλήρους απαλλαγής των επενδύσεων και των εξαγωγών συμβάλλοντας 

έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

β) Δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών με την καθιέρωση 

χαμηλότερου συντελεστή στα αγαθά και τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. 

γ) Απλούστερης διαχείρισης του φόρου αυτού τόσο για το δημόσιο όσο και 

για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τους διάσπαρτους νόμους που 

αντικατέστησε. 

 

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

του και 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. 

 

 

2.3. Υποκείμενο και Αντικείμενο του Φ.Π.Α.  

 

Υποκείμενο του Φ.Π.Α. είναι ο έμπορος, ο βιομήχανος, ο βιοτέχνης, ο 

επαγγελματίας, η Ο.Ε., η Ε.Ε., η Ε.Π.Ε., η Α.Ε. και γενικά κάθε νομικό ή φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα οπουδήποτε και άσχετα με το σκοπό 

που επιδιώκει. Δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν υπάγονται στο νόμο οι 

μισθωτοί που βρίσκονται σε εξαρτημένες εργασίες με εργοδότη το Κράτος, το Δήμο, 

την Κοινότητα και τα Ν.Π.Δ.Δ. Αν όμως είναι στην θέση του επιχειρηματία είναι 

υποκείμενα του φόρου. Επίσης υπόκεινται στο φόρο ο Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.Ρ.Τ., Ο.Α.Σ. 

κτλ. 
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Αντικείμενο του ΦΠΑ είναι: 

  Η παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών εφόσον γίνεται στην ελληνική επικράτεια με 

  αντιπαροχή από πρόσωπα που υπόκειται στο φόρο και ενεργεί με αυτή του την 

  ιδιότητα. 

  Η εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών από το εξωτερικό 

 

Συμπεραίνουμε πως για να είναι ένα αγαθό ή μία υπηρεσία αντικείμενο του ΦΠΑ 

πρέπει να γίνεται με αντιπαροχή και όχι δωρεά. Πρέπει η παράδοση των αγαθών ή 

υπηρεσιών να γίνεται από υποκείμενο του φόρου και για την άσκηση του επαγγέλματος 

του. 

 

 

2.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Φ.Π.Α. 

 

2.4.1. Πλεονεκτήματα του Φ.Π.Α. 

 

Ο Φ.Π.Α. παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες μορφές 

έμμεσων φόρων στη δαπάνη. 

 

1) Καταρχήν, ο φόρος είναι ουδέτερος, καθώς δεν συγκεντρώνει τη φορολογική 

επιβάρυνση σε ένα μόνο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, όπως συμβαίνει με τους 

φόρους κατανάλωσης στα στάδια της παραγωγής, του χονδρικού εμπορίου και του 

λιανικού εμπορίου – αλλά την κατανέμει σε όλα τα στάδια, χωρία να παρουσιάζει τα 

μειονεκτήματα του σωρευτικού φόρου επί της δαπάνης1, γιατί πλήττει την 

προστιθέμενη αξία και όχι την συνολική αξία. 

 

Παράδειγμα: 

 

Η «Α» πουλάει στην «Β» ένα προϊόν 100,00€. Με ΦΠΑ έστω 19% η «Β» θα 

πληρώσει 100,00+19,00=119,00€. Η «Α» θα αποδώσει στην εφορία τον ΦΠΑ των 

19,00€. Όταν η «Β» μετά την επεξεργασία – παραγωγική διαδικασία πουλήσει στον 

τελικό καταναλωτή το προϊόν έστω 200,00€ + ΦΠΑ = 200,00+38,00=238,00€  και θα 

αποδώσει στην εφορία 38,00€ ΦΠΑ που εισέπραξε μείον 19,00€  που είχε πληρώσει = 

19,00€ απόδοση σε εφορία(κράτος). 
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Συνεπώς, ο ΦΠΑ δεν προκαλεί αποκλίσεις από την άριστη κατανομή των 

παραγωγικών μέσων και δεν ωθεί τις επιχειρήσεις σε κάθετη συγκέντρωση, γιατί το 

ποσό του φόρου που πληρώνει η κάθετα συγκεντρωμένη επιχείρηση είναι ίσο με το 

άθροισμα των ποσών του φόρου που πληρώνουν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις ( οι 

οποίες παράγουν ομοειδή προϊόντα ) στα επιμέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασ1 

Σωρευτικός φόρος επί της δαπάνης υπολογίζεται επί της αξίας των συναλλαγών 

(τζίρος) σε όλα τα στάδια της παραγωγής, για παράδειγμα αναλογιστείτε μία εφάπαξ 

φορολόγηση επί του τζίρου 5 τοις χιλίοις. 

Ουδετερότητα όμως του φόρου περιορίζεται μόνο στο θέμα αυτό. Εξεταζόμενος ο 

φόρος από την πλευρά του υπερβάλλοντος βάρους δεν είναι ουδέτερος αν επιβάλλεται, 

όπως συνήθως γίνεται, με περισσότερους φορολογικούς συντελεστές. Έτσι η επιβολή 

διαφορετικών συντελεστών στις διαφορετικές κατηγορίες αγαθών προκαλεί μεταβολή 

των σχετικών τιμών, επηρεάζει τις αποφάσεις των καταναλωτών όσον αφορά την 

κατανομή της δαπάνης και επομένως περιορίζει την ουδετερότητα του. 

Ο φόρος είναι επίσης ουδέτερος και όσον αφορά τις διεθνείς συναλλαγές. Αυτό 

συμβαίνει γιατί επιβαρύνει το ίδιο τα εισαγόμενα αγαθά και απαλλάσσει τις εξαγωγές. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαγωγές ο ΦΠΑ επιτρέπει την πλήρη φορολογική του 

απαλλαγή κάτι που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί με τους σωρευτικούς φόρους  στη 

δαπάνη. Το πλεονέκτημα ισχύει εφόσον ο φόρος επιβάλλεται με βάση την αρχή της 

χώρας προορισμού. Αν ο φόρος επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας προέλευσης 

και υπάρχουν μεταξύ των συναλλασσόμενων χωρών διαφορές στην φορολογική 

μεταχείριση μεταξύ  εισαγόμενων και εγχωρίων παραγόμενων προϊόντων με συνέπεια 

να επηρεασθεί και το εμπορικό ισοζύγιο των χωρών. 

 

2) Η υποχρέωση των συναλλασσόμενων να αναγράφουν χωριστά από την τιμή το 

ποσό του φόρου (ΦΠΑ)  στα εκδιδόμενα στοιχεία αποτρέπει την πυραμιδοποίηση – με 

την προϋπόθεση ότι ο ΦΠΑ καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής – και 

διευκολύνει την πλήρη μετακύλιση του στους καταναλωτές. Επομένως , η κατανομή 

των φορολογικών βαρών γίνεται σύμφωνα με τη θέληση της φορολογούσας Αρχής, 

χωρίς να ευνοούνται ορισμένοι καταναλωτές (πχ αυτοί που έχουν ισχυρή προτίμηση για 

αγαθά, των οποίων η παραγωγή και η διανομή διέρχεται από λίγα στάδια ) σε βάρος 

άλλων. 
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3) Ενθαρρύνει τις επενδύσεις γιατί οι παραγωγοί μπορούν να προμηθεύονται τα 

κεφαλαιουχικά αγαθά χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση αφού είναι δυνατή η 

εκτίμηση του ακριβούς ποσού του φόρου που είναι ενσωματωμένο στην τιμή πώλησης. 

 

4) Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στις διεθνείς αγορές γιατί 

επιστρέφεται στους εξαγωγείς το ακριβές ποσό του φόρου με το οποίο έχουν 

επιβαρυνθεί τα εξαγόμενα προϊόντα και έτσι τα προϊόντα γίνονται φθηνότερα. 

 

5) Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος  φοροδιαφυγής , γιατί ο φόρος που πληρώνει το 

κάθε στάδιο εκπίπτει από την ακαθάριστη φορολογική υποχρέωση του επόμενου 

σταδίου, όπως είδαμε προηγουμένως στο παράδειγμα, συνεπώς ο αγοραστής έχει 

συμφέρον να απαιτεί από τον πωλητή την αναγραφή στο τιμολόγιο του ακριβούς ποσού 

ΦΠΑ που πλήρωσε ο πωλητής στο δημόσιο γιατί κάθε υποεκτίμηση του ποσού αυτού 

μειώνει το ποσό της έκπτωσης που δικαιούται ο αγοραστής, δηλαδή αυξάνει την 

καθαρή φορολογική του υποχρέωση. 

 

Είναι ευνόητο ότι η αυτόματη αυτή διασταύρωση των πληροφοριών ως προς τη 

φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων δεν αφορά στους εμπόρους λιανικής 

πώλησης, που συναλλάσσονται με τον τελικό αγοραστή, γιατί αυτός δεν προβαίνει σε 

περαιτέρω συναλλαγές επί του αγαθού. Πλην όμως , η προστιθέμενη αξία στο στάδιο 

του λιανικού εμπορίου αντιπροσωπεύει μικρό μόνο ποσοστό (30%) της συνολικής 

αξίας του αγαθού, οπότε τυχόν υποεκτίμηση της φορολογητέας ύλης από τους 

εμπόρους λιανικής πώλησης θα οδηγούσε σε περιορισμένη απώλεια φορολογικών 

εσόδων (εάν και έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά κατά την πώληση στον τελικό 

καταναλωτή π.χ. οι έφοδοι εάν έχει κοπεί απόδειξη στον καταναλωτή κλπ). 

 

 

2.4.2 Μειονεκτήματα του Φ.Π.Α. 

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας όμως εμφανίζει και σειρά από μειονεκτήματα, τα 

οποία είναι τα εξής: 

 

1) Το σημαντικότερο από αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Και είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι ο φόρος αυτός είναι ευρείας εφαρμογής. Έτσι 
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δημιουργεί διαχειριστικά προβλήματα στους φορολογούμενους και ιδιαίτερα στις 

μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν επαρκή λογιστική οργάνωση αλλά και στις 

φορολογικές αρχές. Τα προβλήματα αυτά αυξάνουν όσο αυξάνει ο αριθμός των 

φορολογικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των λογιστικών και 

τις αγορές και πωλήσεις που πρέπει να τηρούνται χωριστά για κάθε φορολογικό 

συντελεστή. 

 

2) Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του φόρου είναι ότι δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως μέσο άσκησης κοινωνικοοικονομικής πολιτικής 

μέσω εξαιρέσεων ανάλογα με το βαθμό πολυτελείας των αγαθών. Αυτό συμβαίνει γιατί 

η εξαίρεση μιας επιχείρησης μπορεί να είναι σε βάρος. Το καταρχήν παράδοξο αυτό 

φαινόμενο εξηγείται ως εξής :  αν η εξαιρούμενη επιχείρηση βρίσκεται σε κάποιο 

ενδιάμεσο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας οι αγοραστές των προϊόντων της δεν θα 

μπορούν να εκπέσουν το φόρο που έχει καταβληθεί στα προηγούμενα στάδια και έχει 

ενσωματωθεί στην τιμή με συνέπεια το προϊόν να γίνεται ακριβότερο. Αν η επιχείρηση 

βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας η εξαίρεση της προκαλεί 

εμπόδια στη λειτουργία του φόρου και αύξηση της φοροδιαφυγής. Αυτό συμβαίνει γιατί 

οι εξαιρούμενες επιχειρήσεις δεν θα έχουν λόγους να ζητάνε τιμολόγιο για τις αγορές 

τους οι προμηθευτές τους από τους δικούς τους προμηθευτές. 

 

 

2.5. Κατηγορίες του Φ.Π.Α 

 

Προστιθέμενη αξία είναι η διάφορα μεταξύ της αξίας των πωλήσεων μια 

επιχείρησης και της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε για να παράγει το προϊόν 

της (πρώτες ύλες, υπηρεσίες). Φόρος προστιθέμενης αξίας είναι κατά συνέπεια ο φόρος 

που επιβάλλεται στο τμήμα της συνολικής αξίας του προϊόντος που προστίθεται σε 

κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. 

Υπάρχουν τρεις κατηγόριες φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.): 1) φόρος 

προστιθέμενης αξίας εισοδηματικού τύπου, 2) φόρος προστιθέμενης αξίας 

καταναλωτικού τύπου και 3) φόρος προστιθέμενης αξίας καταναλωτικού και 

κεφαλαιουχικού τύπου, οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 
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1) Ο φόρος εισοδηματικού τύπου έχει ως βάση την καθαρή αξία των πωλήσεων 

μια επιχείρησης μείον την αξία των εισροών (αγορών) και τις αποσβέσεις. Δηλαδή ότι 

φόρος αυτός έχει την ίδια φορολογική βάση με ένα φόρο εισοδήματος φυσικών 

προσώπων χωρίς εκπτώσεις και απαλλαγές. 

2) Ο φόρος προστιθέμενης αξίας καταναλωτικού τύπου έχει ως βάση την 

ακαθάριστη αξία των πωλήσεων μιας επιχείρησης μείον την αξία των εισροών της και 

επιβάλλεται μόνο στα καταναλωτικά αγαθά. Ο φόρος αυτός ισοδυναμεί με ένα φόρο 

κατανάλωσης στο στάδιο του λιανικού εμπορίου και αποδίδει τα ίδια με αυτόν έσοδα 

εφόσον έχει τον ίδιο φορολογικό συντελεστή. Δηλαδή οι δυο τύποι φόρου διαφέρουν 

ως προς την αντιμετώπιση των κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Ο φόρος καταναλωτικού τύπου απαλλάσσει τα κεφαλαιουχικά αγαθά ενώ ο φόρος 

εισοδηματικού τύπου τα φορολογεί αλλά απαλλάσσεις τις αποσβέσεις. 

Σε τελική ανάλυση και οι δυο τύπου φορολόγησης απαλλάσσουν τα κεφαλαιουχικά 

αγαθά από την φορολογική υποχρέωση αλλά διαφέρουν μεταξύ τους έως προς τον 

χρόνο απαλλαγής. Στην περίπτωση του εισοδηματικού τύπου η φορολογική απαλλαγή 

γίνεται τμηματικά ανάλογα με την διάρκεια ζωής των κεφαλαιουχικών αγαθών και την 

απόσβεση τους. Πρακτικά η διάφορα αυτή σημαίνει   ότι   ο   φόρος   καταναλωτικού   

τύπου   πλεονεκτεί   έναντι   του   φόρου εισοδηματικού τύπου στο ότι είναι 

διαχειριστικά ευκολότερο. Επίσης ενθαρρύνει περισσότερο τις επενδύσεις γιατί 

αποδεσμεύει κεφαλαία και μειώνει το κόστος των κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Εξεταζόμενος όμως από την πλευρά των εσόδων ο φόρος καταναλωτικού τύπου 

μειονεκτεί 

3) Ο φόρος προστιθέμενης αξίας καταναλωτικού και κεφαλαιουχικού τύπου 

επιβαρύνει το ίδιο καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά και ισοδυναμεί με ένα φόρο 

κατανάλωσης στο στάδιο του λιανικού εμπορίου που φορολογεί το ίδιο όλα 

ανεξαιρέτως τα αγαθά. Συγκρινόμενα ο φόρος αυτός με τις παραπάνω δυο κατηγορίες 

υπερτερεί από ταμιακής πλευράς αλλά μειονεκτεί στο ότι ασκεί δυσμενή επίδραση στις 

επενδύσεις. 

Επίσης σε σχέση με τις συναλλαγές της χώρας με το εξωτερικό ο Φ.Π.Α. μπορεί να 

διακριθεί σε δυο κατηγόριες : στο φόρο που επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας 

προέλευσης και στο φόρο που επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας προορισμού. 

Ο φόρος που επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας προέλευσης επιβαρύνει τα 

εγχώριος παραγόμενα προϊόντα ανεξάρτητα από το αν αυτό καταναλώνονται στο 

εσωτερικό ή εξάγονται. Αντίθετα απαλλάσσει τα εισαγόμενα προϊόντα γιατί αυτά έχουν 
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ήδη φορολογηθεί στη χώρα από την οποία προέρχονται. Έτσι αν υπάρχουν διαφορές 

στην φορολογική βάση ή στους συντελεστές του φόρου ανάμεσα στις 

συναλλασσόμενες χώρες τα εισαγόμενα θα έχουν διαφορετική φορολογική επιβάρυνση 

από τα ομοειδή προϊόντα εγχώριας παραγωγής, κάτι που έχει συνέπειες στην κατανομή 

των παραγωγικών μέσων ,στην κατανομή του εισοδήματος και στο εμπορικό ισοζύγιο 

της κάθε χώρας. 

Ο φόρος που επιβάλλεται με βάση την αρχή της χώρας προορισμού επιβαρύνει τα 

εγχώριος καταναλισκόμενα προϊόντα ανεξάρτητα από το αν αυτά εισάγονται ή 

παράγονται στο εσωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που εξάγονται 

απαλλάσσονται από το φόρο γιατί θα φορολογηθούν στην χώρα προορισμού Αντίθετα 

τα εισαγόμενα προϊόντα φορολογούνται το ίδιο με τα αντίστοιχα προϊόντα που 

παράγονται στο εσωτερικό. 

 

 

2.6. Συντελεστές του Φ.Π.Α. (Κατ’ είδος) 

 

Οι συντελεστές του Φ.Π.Α. εκφράζουν το ποσοστό με το οποίο θα πολλαπλασιαστεί 

η φορολογητέα αξία για να βρεθεί ο Φ.Π.Α. Για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. 

εφαρμόζονται οι συντελεστές του Φ.Π.Α. που ισχύουν κατά το χρόνο που ο Φ.Π.Α. 

γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1462/86, το οποίο 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 2093/92 οι συντελεστές υπολογισμού του 

Φ.Π.Α. που σήμερα ισχύουν είναι οι εξής : 

1) Συντελεστής 0%, ο οποίος εμπεριέχεται στην υγεία, την παιδεία, τα 

τσιγάρα και το νερό. 

2) Συντελεστής 4,5%, που εφαρμόζεται στα βιβλία. 

3) Συντελεστής 9%, ο οποίος εφαρμόζεται στα τρόφιμα και στα ποτά, 

εκτός των οινοπνευματωδών. 

4) Συντελεστής 19%, ο οποίος εφαρμόζεται για όλα τα υπόλοιπα είδη 

καταναλώσεως. 
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    2.7.  Μειωμένοι συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου  

 

Στην περιοχή των νησιών των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Λέσβου, Χίου, 

Κυκλάδων, καθώς και στα νησιά Σαμοθράκη, Σκύρο, Θάσο και Βόρειες Σποράδες, 

εφαρμόζονται οι συντελεστές του Φ.Π.Α. μειωμένοι κατά 30% έναντι των συντελεστών 

που ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι συντελεστές που προκύπτουν από τη μείωση 

αυτή στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Κατά συνέπεια οι 

μειωμένοι συντελεστές είναι 3%, 6% και 13%. 

Οι μειωμένοι αυτοί συντελεστές εφαρμόζονται : 

1) Στις παραδόσεις (πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα νησιά αυτά, εφόσον 

κατά το χρόνο που ο Φ.Π.Α. γίνεται απαιτητός ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις : 

 τα αγαθά βρίσκονται στα νησιά αυτά και 

 παραδίδονται από υποκείμενο εγκαταστημένο στα νησιά αυτά. 

 

 

2) Στις πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από τη λοιπή Ελλάδα 

προς τα νησιά αυτά, εφόσον πληρούνται οι σωρευτικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 ο αγοραστής είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α. ή μη υποκείμενο στο 

  Φ.Π.Α. Νομικό Πρόσωπο. 

 ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος στα νησιά αυτά και 

 τα αγαθά έχουν προορισμό στα νησιά αυτά και μεταφέρονται σε 

  αυτά. 

 

3) Στις παραγγελιοδοχικές εργασίες αγοράς και πώλησης αγαθών. 

Σε περίπτωση πώλησης αγαθών από παραγγελιοδόχο τα οποία του είχαν αποσταλεί 

από τον παραγγελέα, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις. Η πραγματική 

παράδοση από τον παραγγελιοδόχο προς τον αγοραστή των αγαθών και η πλασματική 

μεταξύ του παραγγελέα και του παραγγελιοδόχου. 

4) Στις  εισαγωγές  αγαθών που  πραγματοποιούνται  στα  νησιά  αυτά  οι 

μειωμένοι   συντελεστές   εφαρμόζονται   ,   εφόσον   η   εισαγωγή   και   ο 

τελωνισμός των εισαγόμενων  αγαθών γίνεται στα νησιά αυτά, χωρίς να 

εξετάζεται αν η εισαγωγή πραγματοποιείται από υποκείμενο στο Φ.Π.Α. 

(επιτηδευματία) ή οποιοδήποτε  μη  υποκείμενο στο Φ.Π.Α.  Νομικό ή 
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Φυσικό    Πρόσωπο    (ιδιώτη    κ.λ.π.),    που    όμως    πρέπει    να    είναι 

εγκατεστημένα ή να έχουν τη συνήθη κατοικία ή διαμονή τους στα νησιά αυτά. 

5) Στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, δηλαδή στις αποστολές αγαθών 

από άλλο κράτος μέλος, για τα οποία ο τόπος άφιξης των αγαθών είναι τα 

νησιά αυτά και ο αποκτών είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α. ή μη υποκείμενο 

στο Φ.Π.Α. Νομικό Πρόσωπο, που ενεργεί όμως με την ιδιότητα του 

υποκείμενου στο Φ.Π.Α., εγκατεστημένο στα νησιά αυτά. 

 

 

2.8.   Μειωμένοι   συντελεστές   στην   παροχή υπηρεσιών 

 

Οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές Φ.Π.Α. στις πιο πάνω νησιώτικες περιοχές 

ισχύουν και για τις παροχές υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω 

δύο προϋποθέσεις : 

 παρέχονται από υποκείμενους στο Φ.Π.Α. που έχουν την εγκατάσταση τους στις 

  εν λόγω νησιώτικες περιοχές και 

 ολοκληρώνεται υλικά η εκτέλεση τους εντός των περιοχών αυτών. 

 

 

2.9. Λογιστική διάσταση του Φ.Π.Α. 

 

Υπόχρεοι τήρησης ιδιαίτερου λογαριασμού Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 

1462/86 περί Φ.Π.Α. παράγραφοι Ιβ, Ιγ, Ιδ, Ιε. 

Η υποκείμενη στο Φ.Π.Α. επιχείρηση υποχρεούται να : 

 Εκδίδει ή να παραδίδει σε υποκείμενο ή στο φόρο, κατά το χρόνο γένεσης 

της φορολογικής υποχρέωσης, απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο ή 

άλλο στοιχεί το οποίο προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

 Τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό Φ.Π.Α. 

 Αναγράφει στο τιμολόγιο και στα λοιπά στοιχεία τα οποία επέχουν θέση 

τιμολογίου, τη φορολογητέα αξία και το ποσό του φόρου χωριστά κατά 

συντελεστή,   ή   ένδειξη   «χωρίς   φόρο   προστιθέμενης   αξίας»,   στην 

περίπτωση φορολογικής απαλλαγής. 
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 Τηρεί   βιβλία   Β'   ή   μεγαλύτερης  κατηγορίας του   Κ.Β.Σ.  ,   καταχωρεί 

χωριστά   κατά   συντελεστή   φόρου   τα   εμπορεύματα   και   τα   αγαθά 

επένδυσης και συντάσσει οπωσδήποτε απογραφή. 

 

 

2.10. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο συντελεστής Φ.Π.Α. 

 

Χρεώνεται: 

 

1) Με το φόρο που αναλογεί στις αγορές επενδυτικών-κεφαλαιουχικών 

αγαθών, π.χ. μηχανήματα, κτίρια, έπιπλα σκεύη, μεταφορικά μέσα κ.α. 

,που εκτός του ότι είναι περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αποτελούν 

συγχρόνως και αξία ενεργού χρήσης γι' αυτή, δηλαδή χρησιμοποιούνται 

οπωσδήποτε για την απρόκοπη λειτουργία της. 

2) Με το φόρο που αναλογεί στις λήψεις υπηρεσιών ( σε αμοιβές τρίτων) π.χ   από   

επιχειρήσεις   που   εκδίδουν   τιμολόγια   ή   δελτία   παροχής 

υπηρεσιών (σιδηρουργία, τόρνοι), μηχανουργία επισκευών, διαφημιστικά 

γραφεία ή από ελεύθερους επαγγελματίες (ηλεκτρολόγοι, εκκαθαριστές, 

λογιστές κ.α.), κ.λ.π. 

3) Με το φόρο που αναλογεί στις αγορές ή στις εισαγωγές εμπορεύσιμων 

αγαθών (εισροές). Για παράδειγμα αγορές εμπορευμάτων ή προϊόντων, 

αναλώσιμων   υλικών   για   τις   επιχειρήσεις   εκμεταλλεύσεων,   αγορές 

πρώτων υλών κ.λ.π. 

4) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις αγορές υλικών συσκευασίας για τα μη 

επιστρεφόμενα, στις αγορές καυσίμων ως πηγή ενέργειας κ.α. 

5) Με το φόρο που αναλογεί στις εκπτώσεις τις οποίες χορηγεί η επιχείρηση 

στους πελάτες αρνητικά στη χρέωση. 

6) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις δαπάνες για τις οποίες παρέχεται 

δικαίωμα φόρου, όπως είναι τα γενικά έξοδα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.α.). 

7) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις αγορές ή εισαγωγές κεφαλαιουχικών 

αγαθών. Για παράδειγμα οικόπεδα κτίρια κ.α. τα οποία είναι περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης, όμως δεν αποτελούν αξία ενεργού χρήσης, 

δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται για την λειτουργίας της. 
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8) Με το φόρο (διάφορα) που μεταφέρεται στον επόμενο μήνα και αποτελεί 

χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. του τρέχοντος μήνα για συμψηφισμό. 

 9) Με το φόρο που καταβάλλεται με βάση τις περιοδικές δηλώσεις, την 

εκκαθαριστική δήλωση αποθεμάτων στο Δημόσιο. 

10)  Με το φόρο που αντιστοιχεί στις επιστροφές πωλήσεων που ενεργούν οι 

πελάτες της αρνητικά στη χρέωση. 

 

Πιστώνεται: 

 

1) Με το  φόρο που  αναλογεί στις παροχές υπηρεσιών και  πάνω στα ακαθάριστα    

έσοδα,    αφορά   ξενοδοχεία    ή    άλλες   επιχειρήσεις   με εκμεταλλεύσεις, πάνω στα 

έσοδα από τους κλάδους εκμετάλλευσης τους. 

2) Με το φόρο που αναλογεί στις πωλήσεις ή στις εξαγωγές εμπορεύσιμων αγαθών    

(εκροές) π.χ.    πωλήσεις   πρώτων    υλών,    προϊόντων    ή εμπορευμάτων κ.λ.π. και 

πάνω στα ακαθάριστα έσοδα. 

3) Με    το    φόρο    που    αντιστοιχεί    στις    πωλήσεις    επενδυτικών    και 

κεφαλαιουχικών αγαθών, δηλαδή μηχανημάτων, κτιρίων, οικοπέδων κ.α. και πάνω στα 

ακαθάριστα έσοδα. 

4) Με το φόρο που επιστρέφεται από το Δημόσιο. 

5) Με το φόρο (διάφορα) του τρέχοντος μήνα αυτού που μεταφέρεται στον επόμενο 

μήνα για συμψηφισμό. 

6) Με το φόρο που αντιστοιχεί στα υλικά συσκευασίας που επιστρέφονται στους 

προμηθευτές, μόνο εάν αυτά παρακολουθούνται χωριστά από το περιεχόμενο τους. 

7) Με το φόρο που αντιστοιχεί στις επιστροφές αγορών που ενεργούν οι 

προμηθευτές αρνητικά στη πίστωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ 
 

 

3.1 Κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. 

 

Στο κανονικό καθεστώς επιχειρήσεων του Φ.Π.Α. ανήκουν οι επιχειρήσεις, οι 

αντιπρόσωποι, όσοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή παρέχουν 

υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, οι λήπτες υπηρεσιών, οι παραλήπτες 

αγαθών, οι εισαγωγείς κλπ. που τηρούν βιβλία (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) β' 

κατηγορίας (βιβλίο εσόδων - εξόδων) ή γ' κατηγορίας (βιβλία διπλογραφικού 

συστήματος) του Κ.Β.Σ. (άρθρο 28). 

           Ο κάθε υποκείμενος στο Φ.Π.Α. που ανήκει στο κανονικό καθεστώς έχει 

υποχρέωση να υποβάλλει τις παρακάτω έντυπες 

δηλώσεις που δίνονται δωρεάν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  (άρθρο 29 παρ. 1 Εγκ. Υπ. 

Οικ. 1131481/91). 

α) Δήλωσης έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την 

έναρξη των εργασιών αυτών. 

ΣΗΜ. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης 

συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης. Προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα, ως 

χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. 

β) Δήλωση μεταβολών - μετάταξης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στις 

περιπτώσεις: α) έναρξης ή παύσης πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών, β) 

της αλλαγής των τηρουμένων βιβλίων Κ.Β.Σ. και του καθεστώτος Φ.Π.Α. (περίπτωση 

μετάταξης) που ανήκει κλπ. όχι όμως από καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, 

διότι τότε υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών, γ) αλλαγής επωνυμίας, δ) αλλαγής 

του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης (κεντρικού ή έδρας), του αντικειμένου 

εργασιών, της ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστημάτων. 

γ) Η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών για τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται 

μέσα σε 10 μέρες από το χρόνο οριστικής παύσης των εργασιών, ενώ για τα νομικά 

πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων μέσα σε 30 μέρες από 

τη λύση τους (άρθρο 29 παρ. ιγ Ν. 1642/86). Η δήλωση που υποβάλλεται μετά την 

προθεσμία αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το πρόστιμο και ο πρόσθετος 

φόρος των άρθρων 1 και 4 του Ν. 2523/97. 

 

 24



3.1.1 Υποχρεώσεις Των Υποκείμενων Στο Κανονικό Καθεστώς Φ.Π.Α. 

 

Ο κάθε υποκείμενος στο Φ.Π.Α. που τηρεί βιβλία β' ή γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα 

πρέπει: 

1. Να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία του  Κ.Β.Σ.  Στα βιβλία ή σε 

καταστάσεις θα πρέπει να αναγράφονται οι αγορές και τα έσοδα χωριστά 

κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή και χωριστά ο Φ.Π.Α. κατά τρόπο 

που να διευκολύνει την ορθή συμπλήρωση των εντύπων του Φ.Π.Α. 

(περιοδικής    δήλωσης,    εκκαθαριστικής    δήλωσης,    VIES    κλπ.)    και 

απόδοσης του Φ.Π.Α. 

      Αναλυτικότερα: Η καταχώρηση εγγραφών θα πρέπει να γίνεται χωριστά κατά 

συντελεστή Φ.Π.Α. και χωριστά για τις απαλλασσόμενες πράξεις, τις αγορές, 

εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και χωριστά τις αντίστοιχες πωλήσεις, 

εξαγωγές (απαλλασσόμενες) και ενδοκοινοτικές παραδόσεις (απαλλασσόμενες) 

αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών - προϊόντων, παγίων), τη 

λήψη κοστολογήσιμων και την παροχή υπηρεσιών, τις πράξεις λήπτη, τις 

αυτοπαραδόσεις αγαθών, τις αυτοπαροχές υπηρεσιών και τα λοιπά έσοδα. Ειδικά τα 

γενικά έξοδα μπορούν να παρακολουθούνται ενιαία αλλά με διάκριση ανάμεσα σε 

αυτά που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (ολικό ή μερικό) και στα απαλλασσόμενα, 

εξαιρούμενα και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (Εγκ. Υπ. Οικ. 1131481/πολ. 

1282/1992). 

2. Να επιδίδει στη Δ.Ο.Υ. τις προβλεπόμενες από το άρθρο 31 δηλώσεις 

του Φ.Π.Α. (περιοδική δήλωση και εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α.) 

3. Να  υποβάλλει  στη Δ.Ο.Υ.  δήλωση  για  καταβολή  του  Φ.Π.Α.,  στην 

περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων του άρθρου 6, πριν από τη σύνταξη 

του συμβολαιογραφικού εγγράφου (από 1.1.2002). 

4. Να   ορίζει   φορολογικό   αντιπρόσωπο   του,   πριν   από   την   ενέργεια 

οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης στην Ελλάδα, εφόσον πρόκειται για 

υποκείμενο   στο   Φ.Π.Α.   που   δεν  είναι   μόνιμα   εγκατεστημένος  στο 

εσωτερικό της χώρας. 

5. Να τηρεί ιδιαίτερο λογ/σμό με τίτλο " Φόρος Προστιθέμενης Αξίας" 

Ο Φ.Π.Α. των εισροών και των εκροών, για όλες τις κατηγορίες βιβλίων του 

Κ.Β.Σ., θα πρέπει να παρακολουθείται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. σε ξεχωριστές στήλες 

ή σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, κατά τρόπο που να διευκολύνεται η ορθή 
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συμπλήρωση όλων των εντύπων του Φ.Π.Α. (Εγκ. Υπ. Οικ. 113148/92). Αν το 

υπόλοιπο του λογ. 54.00 "Φ.Π.Α." στις 31.12 με γ' κατηγορίας βιβλία είναι πιστωτικό, 

τότε το ποσό αυτό μεταφέρεται στο λογ. 33.13.90 "Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση 

Φ.Π.Α.". 

Δηλαδή, το τυχόν χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού Φ.Π.Α. 

στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, δεν θα μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης, 

αλλά θα μεταφέρεται στη νέα διαχειριστική χρήση για έκπτωση ή επιστροφή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 27. 

Οι διαφορές Φ.Π.Α., που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο και βάσει οριστικών 

στοιχείων και οι οποίες αφορούν προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις, 

παρακολουθούνται σε ειδικό λογαριασμό που δεν είναι αποτελεσματικός (Απόφ. Υπ. 

Οικ. Π. 6792/86). 

Να τηρεί θεωρημένο ειδικό βιβλίο όπου θα καταγράφει τα αγαθά που απέστειλε 

ή μετέφερε ή τα οποία απεστάλησαν ή μεταφέρθηκαν για λογαριασμό του σε άλλο 

κράτος - μέλος για τις ανάγκες των πράξεων εργασιών φασών και λοιπών εργασιών 

παροχής υπηρεσιών (άρθρο 29 παρ. 4στ). Π.χ. εγκαταστημένη στην Ιταλία επιχείρηση 

στέλνει (μέχρι 24 μήνες) στην Ελλάδα, σε Ελληνική τεχνική επιχείρηση, ένα 

ανυψωτικό μηχάνημα. Η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει να το συμπεριλάβει στο 

"ειδικό βιβλίο" (Εγκ. Υπ. Οικ. 1051009/97). 

 

3.1.2 Ειδικές Υποχρεώσεις Υποκείμενων Στο Φ.Π.Α.  Που Ενεργούν 

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές 

 

Όσοι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δηλαδή 

όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (άρθρα 10 α και 10 β), ή 

ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών προς άλλο κράτος - μέλος (άρθρο 22 α), έχουν τις 

παρακάτω ειδικές υποχρεώσεις: 

α) Να υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα (listing) για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις 

αγαθών που πραγματοποιούν. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την 20 η 

μέρα του μήνα που ακολουθεί το κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, π.χ. για το πρώτο 

τρίμηνο μέχρι 20.4 κλπ. δηλαδή μαζί με την περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. της 

αντίστοιχης φορολογικής περιόδου. Επίσης, να υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα 

(listing) για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούν. 
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Ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, που υπόκειται σε Φ.Π.Α., θεωρείται η 

πράξη με την οποία αποκτά ένα πρόσωπο το δικαίωμα να κατέχει ως κύριος ενσώματα 

κινητά αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο κράτος -μέλος στην 

Ελλάδα από τον πωλητή ή τον αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για 

λογαριασμό τους (άρθρο 10 α παρ. 1). 

Για να θεωρείται μια πράξη ως "ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών" θα πρέπει να 

συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

1. να πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος 

- μέλος, 

2. ο αγοραστής και ο πωλητής να είναι πρόσωπα υποκείμενα στο Φ.Π.Α., 

3. η συναλλαγή να γίνεται με αντάλλαγμα μέσα στα πλαίσια άσκησης της 

οικονομικής δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή. 

Δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγορά αγαθών από τα κράτη - μέλη 

που πραγματοποιείται από τα παρακάτω πρόσωπα (άρθρο 10 α παρ. 2) : 

1. από    νομικά    πρόσωπα,    τα    οποία   πραγματοποιούν   πράξεις    μη 

υπαγόμενες στο Φ.Π.Α. (Δημόσιο, ΟΤΑ, σύλλογοι κλπ.) 

2. από πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες 

από το Φ.Π.Α., για τις οποίες δεν τους παρέχεται κανένα δικαίωμα 

έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών τους όπως (γιατροί, φροντιστήρια κλπ.) ή 

μικρές επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 και 

3.  από αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 33. 

 

 

3.2 Φ.Π.Α. Ειδικοί Καθεστώτος 

 

Εκτός από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. υπάρχουν ορισμένα ειδικά καθεστώτα 

Φ.Π.Α. Τα καθεστώτα αυτά έχουν επιχειρήσεις οι οποίες λόγω του είδους των 

εργασιών τους, της οργάνωσης τους, του μεγέθους τους ή της οικονομικής τους 

συγκρότησης αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να 

"ανταποκριθούν" στις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος. 
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Στα ειδικά καθεστώτα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 

o των μικρών επιχειρήσεων. 

o των αγροτών. 

o των πρακτορείων ταξιδιών. 

o των καπνοβιομηχανιών προϊόντων. 

o των πετρελαιοειδών.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

Η επιχείρηση ενεργεί, οργανώνεται, αποσκοπεί και δρα με αντικειμενικό σκοπό 

και στόχο την επίτευξη του μεγαλύτερου κέρδους, ελαχιστοποιώντας το κόστος 

παραγωγής της. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται μέσα από την καταγραφή στα βιβλία 

της, της προστιθέμενης αξίας, που προκύπτει από τη διαφορά τιμής πώλησης (χωρίς 

ΦΠΑ) μείον την τιμή κτήσης (χωρίς ΦΠΑ). Στον ενιαίο λογαριασμό της επιχείρησης 

που ονομάζεται Γενική Εκμετάλλευση (Λ 80.00.000), συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα 

στοιχεία κόστους { ομάδα 2 - κόστος πωληθέντων (αα+α-τα),ομάδα 6 κόστος 

λειτουργίας και εσόδων }, που έχουν καταγραφεί στα βιβλία της και απεικονίζεται το 

αποτέλεσμα από τη δραστηριότητα της. 

Η επιχείρηση καταγράφει το οικονομικό αποτέλεσμα μα βάσει τη 

προστιθέμενη της αξία. Η επιχείρηση αποδίδει τον ΦΠΑ με την ίδια ακριβώς βάση, τη 

προστιθέμενη αξία. Η διαφορά είναι πως η οικονομική μονάδα αποδίδει τον ΦΠΑ 

(έμμεσος) κάθε μήνα, ενώ τον φόρο εισοδήματος (άμεσος) τον καταβάλλει στην εφορία 

κάθε έτος. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως, ο φόρος κερδών αποτελεί μέρος των 

καθαρών κερδών ενώ ο ΦΠΑ αποτελεί μέρος της τελικής τιμής πώλησης του αγαθού 

που καταβάλλει ο τελευταίος καταναλωτής. 

Επίσης, άλλη διαφορά είναι πως, ο άμεσος φόρος στερεί εισόδημα του 

μετόχου, ενώ ο έμμεσος στερεί εισόδημα του καταναλωτή, άσχετα πως και οι δύο 

φορολογίες καταβάλλονται (δεν επιβάλλονται) από την επιχείρηση. 
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4.1 Συγκεντρωτική Κατάσταση Φπα Έτους 

 

Ο προσδιορισμός της συγκεντρωτικής του ΦΠΑ είναι αναγκαίο στοιχείο της 

επιχείρησης και όχι της εφορίας. Η τήρηση σε μηνιαία βάσει της συγκεντρωτικής παρά 

το γεγονός ότι το δημόσιο τη ζητάει μια φορά το έτος κρίνεται αναγκαία για τους 

ακόλουθους λόγους: 

  Η σωστή καταχώρηση των μηνιαίων στοιχείων εξασφαλίζει τις 

βάσεις δεδομένων για το οικονομικό αποτέλεσμα μηνός. 

  Η σωρευτική παρακολούθηση των στοιχείων του ΦΠΑ ανά μήνα, 

μας   διευκολύνει    να   παίρνουμε   το    οικονομικό    αποτέλεσμα 

αυτοτελώς του μήνα, αλλά και της περιόδου , από τον Ιανουάριο 

μέχρι και τον τρέχοντα μήνα. 

  Γίνεται συσχέτιση των στοιχείων του ΦΠΑ για την περίοδο από τον 

Ιανουάριο μέχρι και τον τρέχοντα μήνα και έτσι επιτυγχάνουμε 

κάθε μήνα να υπολογίζουμε, την συγκεντρωτική κατάσταση   του 

ΦΠΑ μέχρι και τον τρέχοντα μήνα, αποφεύγοντας έτσι λάθη και τις 

τροποποιητικές μηνιαίες δηλώσεις του ΦΠΑ. 

  Με την ενημέρωση των στοιχείων του ΦΠΑ μήνα η σωρευτικότητα 

των στοιχείων, λειτουργεί σαν διαχειριστική περίοδος και έτσι στις 

επόμενες σελίδες,  μετά το κεφάλαιο του ΦΠΑ, υπολογίζεται η 

ανάλυση του οικονομικού αποτελέσματος λογιστικά και με βάσει τις 

αρχές  του   ενιαίου  λογιστικού   σχεδίου.   Η   ομάδα   6,   η  οποία 

εκφράζει τις κινήσεις τέλους της χρήσεως είναι έτοιμη με οδηγούς 

και σχεδιασμό κινήσεων για τα στελέχη των επιχειρήσεων, έτσι 

ώστε  να   είμαστε  οργανωτικά   έτοιμοι,   έχοντας  το   οικονομικό 

αποτέλεσμα, ανά πάσα στιγμή, γνωστό, για να το επιβεβαιώσουμε, 

κλείνοντας τα βιβλία της επιχείρησης. 

 

        Οι πίνακες της συγκεντρωτικής δήλωσης του ΦΠΑ είναι περισσότεροι από τον 

μηνιαίο. Παρακάτω θα αναλύσουμε αυτούς τους πίνακες : 

 

1. Εισροές Εμπορευμάτων α’ υλών - υπηρεσιών. Σ' αυτόν το πίνακα 

προσδιορίζεται το κόστος αγοράς των αποθεμάτων (ομάδα 2) κατά 

μήνα, κατά συντελεστή ΦΠΑ και φυσικά τα σωρευτικά σύνολα κάθε 
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περιόδου. Ο πίνακας αυτός καταγράφει και συμφωνεί με την ομάδα 2 

του ισοζυγίου του λογιστηρίου κάθε επιχείρησης, εδώ έχει εφαρμογή 

οποιασδήποτε   μορφής   επιχείρηση,   δηλαδή   εμπορική,   βιομηχανική, 

υπηρεσιών ή βιοτεχνική. 

2. Εισροές Παγίων.     Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει το κόστος αγοράς 

των παγίων στοιχείων  (ομάδα 1) κατά μήνα, κατά συντελεστή ΦΠΑ και 

τα σωρευτικά σύνολα κάθε περιόδου. Και σ' αυτόν τον πίνακα κάθε 

μορφής   επιχείρηση,   δηλαδή   εμπορική,   βιοτεχνική,   βιομηχανική   ή 

υπηρεσιών, έχει εφαρμογή. Ο πίνακας  αυτός καταγράφει και συμφωνεί 

με την ομάδα 1 του ισοζυγίου του λογιστηρίου κάθε επιχείρησης. 

3. Εισροές   Δαπανών   Εδώ   προσδιορίζεται   το   κόστος   αγοράς   των 

δαπανών λειτουργίας (ομάδα 6) κατά μήνα, κατά συντελεστή ΦΠΑ και 

βεβαίως   τα   σωρευτικά   σύνολα   κάθε   περιόδου.   Όπως   και   στους 

προηγούμενους πίνακες,  έτσι  και  σε αυτόν,  οποιασδήποτε  μορφής 

επιχείρηση έχει εφαρμογή. Ο πίνακας αυτός καταγράφει και συμφωνεί 

με την ομάδα 6 του ισοζυγίου του λογιστηρίου κάθε επιχείρησης. 

4. Πίνακας   Μικτών   Κερδών   ειδικού   κανονικού   καθεστώτος   και 

απαλλασσόμενων εκροών τουριστικού γραφείου. Στον πίνακα αυτόν 

προσδιορίζεται το ΦΠΑ του τουριστικού γραφείου, σαν μοναδικής επιχείρησης, 

με διαφορετικό τρόπο. Και εδώ ισχύει το κριτήριο του μήνα ,απλά διαχωρίζεται 

σε κανονικό και ειδικό καθεστώς.    Στο τουριστικό γραφείο προσδιορίζεται 

αυτόματα το μικτό κέρδος και καταλογίζεται ο ΦΠΑ του μήνα. 

5. Πίνακας Εκροών Είναι ο πίνακας που προσδιορίζει τις εκροές κατά μήνα, κατά 

συντελεστή ΦΠΑ και τα σωρευτικά σύνολα κάθε περιόδου. Εδώ έχει εφαρμογή 

οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση, δηλαδή βιομηχανική, εμπορική, βιοτεχνική ή 

υπηρεσιών. Ο πίνακας αυτός καταγράφει και συμφωνεί με την ομάδα 7 του 

ισοζυγίου του λογιστηρίου κάθε επιχείρησης. 

6. Πωλήσεις  Παγίων,  επιχείρηση πολλές φορές αναγκάζεται λόγω 

λειτουργίας και φθοράς, να πωλεί αρκετά πάγια στοιχεία της, τα οποί 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ. Και σ' αυτήν την περίπτωση 

ακολουθούμε την ίδια δομή  και  λογική  ,  δηλαδή  κατά  μήνα,  κατά 

συντελεστή ΦΠΑ και σωρευτικά. 

7. Ειδικό καθεστώς τουριστικού γραφείου για υπηρεσίες 

εκτός Ε.Ε. υπάρχουν τουριστικά γραφεία που κάνουν out going και 
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επειδή λογιστικά και φορολογικά οι πράξεις αυτές εξομοιώνονται με 

εξαγωγές και βάσει του νόμου απαλλάσσονται από ΦΠΑ επειδή όμως 

αποτελούν   έσοδα   της   επιχείρησης   και   προσδιορίζουν   εισόδημα, 

καταχωρούμε στον πίνακα αυτό κατά μήνα τα έσοδα. 

8. Πίνακας Εκροών - Εισροών Και Πρόσθετου Φόρου. ΑΥΤΟΣ 

ο   πίνακας   είναι   από   τους   σημαντικότερους   του   προγράμματος 

προσδιορισμού του ΦΠΑ και αυτό επειδή, εδώ έρχονται αυτομάτως όλα 

τα στοιχεία και τα παρακολουθούμε κατά μήνα και συσσωρευμένα. Είναι 

απλή αυτόματη μεταφορά των στοιχείων των φορολογητέων βάσεων και 

του ΦΠΑ χωρίς συντελεστή. Ξεκινάει από τον Ιανουάριο και καταλήγει 

στον Δεκέμβριο. 

Δηλαδή λειτουργεί με κριτήριο το μήνα. 

    Συγκεντρώνουμε: 

 

- Το ΦΠΑ που εισπράξαμε από τις πωλήσεις μας (εκροές), δηλαδή 

ΦΠΑ    εκροών. 

-    Το ΦΠΑ που πληρώσαμε : για αποθέματα, για πάγια και για δαπάνες λειτουργίας. 

Αυτό το άθροισμα (αποθέματα+πάγια+δαπάνες λειτουργίας) το αποκαλούμε ΦΠΑ 

εισροών. Το ποσό του ΦΠΑ που αποδίδουμε τον μήνα είναι η  μαθηματική 

διαφορά{ΦΠΑ εκροών - ΦΠΑ εισροών}. Αν η διαφορά είναι αρνητική, τότε το 

δημόσιο, μας οφείλει ΦΠΑ το οποίο δεν μας επιστρέφει, απλά, το συμψηφίζουμε 

τον επόμενο μήνα. 

      Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε να λειτουργεί σε δύο σκέλη. Στο πρώτο (αριστερό), 

παρουσιάζονται οι βάσεις που εισπράξαμε ΦΠΑ, με κριτήρια τον συντελεστή του ΦΠΑ 

και το άθροισμα του σε ετήσια κλίμακα που εισπράξαμε για λογαριασμό του δημοσίου. 

Στο δεύτερο σκέλος (δεξιό) είναι οι βάσεις των εισροών (αποθέματα, πάγια και 

δαπάνες) με κριτήρια τον συντελεστή του ΦΠΑ και το άθροισμα που πληρώσαμε στους 

προμηθευτές μας. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το ΦΠΑ που εισέπραξαν οι 

προμηθευτές μας το αποδίδουν και αυτοί στο δημόσιο μέσω των λογιστηρίων τους. 9. 

Πίνακας : Στοιχεία από Τελικό Ισοζύγιο Κατά Ομάδα Σ' αυτόν το πίνακα 

αντιπαραθέτουμε τις αξίες του τελικού ισοζυγίου του λογιστηρίου κατά ομάδα { 1-

πάγια, 2-αποθέματα, 6-δαπάνες } και { 7-έσοδα ,}με τις ετήσιες αξίες του ΦΠΑ για να 

τις συγκρίνουμε. Αυτή η εργασία γίνεται κάθε τέλος του μήνα και κάθε τέλος του 

έτους. Με τον τρόπο αυτό συγκρίνουμε τα κονδύλια, κάθε ομάδας του ισοζυγίου 
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{1,2,6,7}, με το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά γίνεται αυτοέλεγχος, 

προκειμένου να διερευνήσουμε το λάθος μας. Αν δεν υπάρχει διαφορά έχει αποδοθεί 

σωστά και ηθικά το ΦΠΑ προς το δημόσιο, το οποίο του ανήκει και έτσι μπορούμε να 

αρχίσουμε τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος του 

έτους. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 

5.1    Περιπτώσεις    Παροχής    Του   Δικαιώματος Έκπτωσης Του Φ.Π.Α 

 

Η επιχείρηση δικαιούται να αφαιρέσει από το Φ.Π.Α. που εισέπραξε από τις 

υποκείμενες στο φόρο πωλήσεις της ή από τις παροχές υπηρεσιών της, ή από 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών των παραγράφων 3 και 4 του 

άρθρου 12, το Φ.Π.Α. που πλήρωσε κατά την αγορά ή την εισαγωγή των αγαθών της 

και παγίων της, καθώς επίσης και τον Φ.Π.Α. των δαπανών της. Η επιχείρησης δεν 

χάνει το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του Φ.Π.Α., αν τυχόν δεν τα έχει 

καταχωρήσει εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία ή αν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις 

δηλώσεις του Φ.Π.Α. , στην περίπτωση που η επιχείρηση υποβάλλει δήλωση έναρξης 

δραστηριότητας και κατέχει τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια κ.λ.π.) που 

έχουν εκδοθεί μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης. 

Αν η επιχείρηση ενεργεί υποκείμενες και μη υποκείμενες στο Φ.Π.Α. πράξεις, 

το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. περιορίζεται στα έσοδα που αντιστοιχούν μόνο στις 

υπαγόμενες στο Φ.Π.Α. πράξεις της. Πράξεις οι οποίες είναι υπαγόμενες στο Φ.Π.Α. 

είναι π.χ. οι πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων που γίνονται στο εσωτερικό της 

χώρας, ενώ πράξεις μη υποκείμενες στο Φ.Π.Α. είναι π.χ. οι αμοιβές από ασφαλιστικές 

εργασίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, τα έσοδα από 

εκμετάλλευση ιαματικών πηγών κ.α. 

Το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών γεννάται τη στιγμή που 

πραγματοποιείται η φορολογητέα πράξη της παράδοσης παροχής υπηρεσιών, αγαθών 

και της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών και επομένως τη στιγμή εκείνη ο 

υποκείμενος έχει δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α. 
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Για τα εισαγόμενα αγαθό, το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που 

γίνεται αποδεκτό το παραστατικό της εισαγωγής, σύμφωνα με τις τελωνειακές 

διατάξεις. 

Όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν καταβάλλεται ουσιαστικά ο 

Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτές, απλά γίνεται μια μόνο λογιστική τακτοποίηση του 

Φ.Π.Α. το οποίο αναλογεί στις πράξεις των ενδοκοινοτικών αυτών αποκτήσεων, χωρίς 

στην ουσία να καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. αυτός. Επομένως, με την παραλαβή ή αποστολή 

των αγαθών και την έκδοση των σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή άλλου 

κράτους-μέλους, πιστώνεται ο λογαριασμός του Φ.Π.Α. και ταυτόχρονα γίνεται και 

ισόποση χρέωση του. Όσον αφορά την αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης, 

καταχωρείται στα βιβλία του υποκείμενου ως εισροή, σε χωριστό λογαριασμό, το 

κόστος αυτής και λαμβάνεται ως φορολογητέα αξία της συγκεκριμένης πράξης αυτή 

που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15και ως εκροή σε χωριστό 

λογαριασμό το ίδιο ποσό. 

Ο Φ.Π.Α. της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών εκπίπτει όταν παρέχεται από 

το νόμο ολικό δικαίωμα έκπτωσης. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αποκλεισμός του 

δικαιώματος έκπτωσης ή επιμερισμός του Φ.Π.Α. που εκπίπτει σε περίπτωση 

επιμερισμού του Φ.Π.Α., δηλαδή καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. 

 

5.2   Περιπτώσεις    Μη   Παροχής   Έκπτωσης Δικαιώματος Του Φ.Π.Α. 

 

Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. δε δικαιούται να εκπέσει το Φ.Π.Α. με τον οποίο 

έχουν επιβαρυνθεί οι παραπάνω δαπάνες - αγορές. 

α) Οι δαπάνες για δεξιώσεις, φιλοξενία και ψυχαγωγία γενικά. Ο Φ.Π.Α. που 

αναλογεί στις δαπάνες αυτές δεν εκπίπτει αλλά προστίθεται στο κόστος αγοράς τους. 

β) Η αγορά, η εισαγωγή ή η ενδοκοινοτική απόκτηση οινοπνευματωδών ποτών, 

εφόσον αυτά διατέθηκαν για την πραγματοποίηση μη φορολογικών πράξεων. Π.χ. η 

αγορά ή η εισαγωγή και στη συνέχεια η διάθεση οινοπνευματωδών ποτών (κρασί, 

μπύρα, λικέρ κ.α. ή οποιουδήποτε άλλου ποτού που περιέχει οινόπνευμα) για μια 

δεξίωση που κάνει η επιχείρηση 'δώρα που στέλνει στους πελάτες της. Και σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο Φ.Π.Α. των αγορών προστίθεται στο κόστος τους (δεν εκπίπτει). 

γ) Η αγορά, η εισαγωγή ή η ενδοκοινοτική απόκτηση καπνοβιομηχανιών 

προϊόντων που αναφέρονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 36. 
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Τέτοια προϊόντα είναι τα τσιγάρα, τα πούρα, ο καπνός μασήματος, τα πουράκια 

κ.α. που αγοράζονται ή εισάγονται από πρατηριούχους, λιανοπωλητές ή από αυτούς 

που θέλουν να τα κάνουν δώρα στους πελάτες τους κ.λ.π. για όλα αυτά δεν εκπίπτει ο 

Φ.Π.Α. των αγορών από το Φ.Π.Α. των εκροών (πωλήσεων), αλλά προστίθεται στην 

αντίστοιχη αξία αγορών και αυξάνει το κόστος τους. 

δ) Οι δαπάνες στέγασης, ποτών, τροφής, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το 

προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις δαπάνες 

αυτές δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση αλλά προστίθεται και αυξάνει το κόστος των 

αντίστοιχων δαπανών. 

Εξαιρούνται οι δαπάνες που γίνονται σε εκτέλεση αναγκαστικής υποχρέωσης 

της επιχείρησης π.χ. η χορήγηση ειδικού κράνους στους τεχνίτες της ΔΕΗ κ.λ.π. καθώς 

και οι δαπάνες μεταφοράς του προσωπικού των επιχειρήσεων με Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω 

των 9 θέσεων από την κατοικία στον τόπο της δουλειάς και την επιστροφή του. Στις 

περιπτώσεις αυτές δηλαδή, η επιχείρηση εκπίπτει το Φ.Π.Α. των δαπανών αγοράς ή 

μεταφοράς. 

Επίσης, η επιχείρηση εκπίπτει το Φ.Π.Α. και όταν η μεταφορά του προσωπικού 

γίνεται με μισθωμένα Δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα Πούλμαν. Όταν όμως η μεταφορά 

του προσωπικού πραγματοποιείται με Ταξί τότε για να εκπέσει το Φ.Π.Α. της δαπάνης 

αυτής θα πρέπει να μην υπάρχει άλλο μεταφορικό μέσο Δημόσιας Χρήσης. 

ε) Οι δαπάνες αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) μέχρι 9 θέσεων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, 

σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, τα οποία προορίζονται για αθλητισμό ή 

αναψυχή, καθώς επίσης και οι δαπάνες για καύσιμα, επισκευή, συντήρηση, μίσθωση 

και κυκλοφορία των μέσων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα μικτής χρήσης. 

Δηλαδή και στα αυτοκίνητα που στην άδεια τους χαρακτηρίζονται   ως   «αυτοκίνητα   

μικτής   χρήσης»   δεν   παρέχεται   δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που βαρύνει την 

αγορά τους, την επισκευή και συντήρηση τους ή και τη μίσθωση κ.λ.π. 

Έτσι, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση ο Φ.Π.Α. ο οποίος έχει καταβληθεί κατά 

την εισαγωγή, την αγορά ή την ενδοκοινοτική απόκτηση καθώς και για δαπάνες 

λειτουργίας (καύσιμα, επισκευή, συντήρηση κ.α.) όλων των παραπάνω μεταφορικών 

μέσων, αλλά προστίθεται και προσαυξάνει το αντίστοιχο κόστος αγοράς ή δαπάνης. 

Τέλος, οι σχολές οδηγών και οι επιχειρήσεις που αγοράζουν επιβατικά αυτοκίνητα 

μέχρι 9 θέσεων για μίσθωση ή μεταφορά προσωπικού, έχουν δικαίωμα έκπτωσης 
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Φ.Π.Α. με το οποίο επιβαρύνθηκε η αγορά τους και του Φ.Π.Α. με το οποίο 

επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης και καυσίμων αυτών. 

 

 

5.3  Περιπτώσεις  Διακανονισμού  Εκπτώσεων Φ.Π.Α. 

 

ΣΤΟ τέλος του έτους γίνεται διακανονισμός των εκπτώσεων του Φ.Π.Α. που 

έγιναν με τις περιοδικές δηλώσεις , οι οποίες υποβλήθηκαν από τον υποκείμενο στο 

Φ.Π.Α. , καθ' όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. 

Ο διακανονισμός αυτός γίνεται με σκοπό να αποκατασταθεί το ακριβές ποσό 

των εκπτώσεων εκείνων , για τις οποίες το ύψος του ποσού που αφαιρέθηκε 

μεταβλήθηκε για οποιαδήποτε αιτία μέσα στο έτος , αλλά μετά όμως από το χρόνο 

υποβολής των περιοδικών δηλώσεων. 

Μετά την υποβολή της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ενεργείται ο 

παραπάνω διακανονισμός και προβλέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Όταν μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, έγιναν μεταβολές που δεν 

είχαν ληφθεί υπ' όψη για τον καθορισμό του ακριβούς ποσού της έκπτωσης του 

Φ.Π.Α. Με την προϋπόθεση ότι όλες αυτές οι μεταβολές πραγματοποιούνται μέσα 

στην ίδια χρήση, αλλά μετά από την λήξη του χρόνου υποβολής των περιοδικών 

δηλώσεων και πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α. ( 

άρθρο 26, παράγραφος 1β ). Οι μεταβολές μπορεί να συμβούν για παράδειγμα 

λόγω συμπληρωματικής έκπτωσης χορηγούμενης από τον προμηθευτή ή λόγω 

μεταγενέστερης μείωσης της τιμής για παροχές υπηρεσιών ή παραδόσεις αγαθών 

που ενήργησε η επιχείρηση ή λόγω ακύρωσης αγοράς ή πώλησης. 

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

δηλώσεων είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη απ1 αυτήν που είχε δικαίωμα να 

ενεργήσει η επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει π.χ. για τις επιχειρήσεις που ενεργούν 

πράξεις απαλλασσόμενες και πράξεις υποκείμενες στο Φ.Π.Α. ( άρθρο 26 παρ. 1 

α). 

γ) Όταν αγοράζονται πάγια περιουσιακά στοιχεία ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν στις 

παραπάνω περιπτώσεις , επιπλέον όμως για τα πάγια γίνεται και πενταετής 

διακανονισμός. Ο διακανονισμός αυτός γίνεται για το Φ.Π.Α. που κρατήθηκε για 

την απόκτηση τους. Δηλαδή αν μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια, από τότε που 

άρχισε η επιχείρηση να χρησιμοποιεί το πάγιο αυτό αγαθό , αλλάξει εργασίες οι 
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οποίες να συνεπάγονται και μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης τότε μόνο σ' αυτή 

την περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να κάνει διακανονισμό για το 1/5 του 

συνολικού Φ.Π.Α. του πάγιου αυτού στοιχείου για κάθε χρόνο που άλλαξε 

εργασίες. Αυτό συμβαίνει γιατί το αγαθό επένδυσης εξυπηρετεί την επιχείρηση για 

πέντε χρόνια. 

     Επίσης μεταβολή  στο δικαίωμα έκπτωσης μπορεί να υπάρξει τη χρονιά εκείνη όπου 

κατά την διάρκεια της, η επιχείρηση πουλήσει το πάγιο αγαθό επένδυσης ή πάψει να 

χρησιμοποιεί αυτό το αγαθό σε φορολογητέες πράξεις, για τους δύο αυτούς λόγους 

γίνεται διακανονισμός του Φ.Π.Α. της αγοράς του, που αναλογεί στο χρόνο που 

πουλήθηκε ή έπαψε να χρησιμοποιείται και μετά, μέχρι τέλους της πενταετίας. 

 

Όταν λέμε " μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης "εννοούμε , ανεξάρτητα όμως 

από το αν η δραστηριότητα της επιχείρησης κατά το χρόνο πώλησης ή παύσης της 

χρησιμοποίησης του αγαθού σε φορολογητέες πράξεις είναι ολικά ή μερικά υποκείμενη 

στο Φ.Π.Α. ότι α) Ή κατά το χρόνο που άρχισε η επιχείρηση να χρησιμοποιεί το πάγιο 

αγαθό επένδυσης να ασχολείται εν μέρει με φορολογητέες δραστηριότητες με δικαίωμα 

έκπτωσης ( π.χ. με 60% ) και εν μέρει με αφορολόγητες δραστηριότητες ( π.χ. με 40% 

), ενώ η πώληση του παγίου να έχει υπαχθεί σε Φ.Π.Α. β) Ή κατά το χρόνο έναρξης 

λειτουργίας του παγίου η επιχείρηση ν' ασχολείται ή 100% με φορολογητέες 

δραστηριότητες ή εν μέρει με φορολογητέες και εν μέρει με αφορολόγητες 

δραστηριότητες, αλλά το πάγιο όμως κατά το χρόνο της πώλησης του να μην είναι 

υπαγόμενο στο Φ.Π.Α. ( π.χ. ακίνητο ). 

Κρίσιμα λοιπόν στοιχεία, για τη διενέργεια του διακανονισμού κατά την 

πώληση αγαθού επένδυσης ή την παύση χρησιμοποίησης του σε φορολογητέες πράξεις 

μέσα στην πενταετία είναι: 

Η αναλογία έκπτωσης του Φ.Π.Α. κατά την απόκτηση του αγαθού Η υπαγωγή ή μη του 

αγαθού σε Φ.Π.Α., κατά την πώληση του και Το  έτος πώλησης  ή  παύσης 

χρησιμοποίησης του  σε  φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία. 

Ως υπαγόμενη στο Φ.Π.Α. θεωρείται και η παράδοση , η οποία απαλλάσσεται 

από το Φ.Π.Α. με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 20, 22 και 22 α. Έτσι όταν γίνεται εξαγωγή επενδυτικού αγαθού ή 

αποστολή του σε άλλο κράτος - μέλος, θεωρείται ότι για την υπόλοιπη πενταετία 

χρησιμοποιήθηκε σε φορολογητέες πράξεις. 
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ΣΗΜ: α) Ως ημερομηνία για την έναρξη χρησιμοποίησης των επενδυτικών 

αγαθών λαμβάνεται πάντοτε η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα με τον 

πραγματικό χρόνο που χρησιμοποιήθηκε το αγαθό μέσα στο έτος αυτό. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
  

Ο Φ.Π.Α. επιστρέφεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις : 

1. Αν η διαφορά η οποία προκύπτει από τον Φ.Π.Α. έκπτωσης που είναι 

μεγαλύτερος από τον οφειλόμενο Φ.Π.Α.  στην ίδια φορολογική περίοδο δεν 

είναι δυνατόν να συμψηφιστεί μέσα στην επόμενη διαχειριστική περίοδο και 

εφόσον φυσικά το σχετικό δικαίωμα επιστροφής δεν έχει παραγραφεί. Π.χ. 

όταν η επιχείρηση είναι  κατά κύριο λόγο εξαγωγική και δεν μπορεί να 

καλυφθεί ο Φ.Π.Α. των αγορών που βαρύνουν τα εξαγόμενα προϊόντα από 

τις πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας, ή όταν η επιχείρηση υπόκειται σε 

σχετικό έλεγχο για την τύχη των τυχόν αποθεμάτων, παγίων και λοιπών 

εργασιών εφόσον έχει διακόψει οριστικά τις εργασίες της, ή όταν οι εκροές 

υπάγονται π.χ. σε συντελεστή 9%, ενώ οι εισροές σε συντελεστή 19%, ή 

λόγο αποδεδειγμένης κλοπής απώλειας, κλοπής ή καταστροφής έχει πάθει η 

επιχείρηση ζημιά για την οποία δεν έλαβε αλλά ούτε και δικαιούται να λάβει 

αποζημίωση για την ζημιά αυτή κλπ. 

Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. δικαιούται επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου μέχρι 

τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, η οποία προηγείται του έτους της παραγραφής. 

Η παραγραφή αυτή επέρχεται μετά τη λήξη της τριετίας και αφού λήξει η 

διαχειριστική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας υποβάλλεται η εκκαθαριστική 

δήλωση του Φ.Π.Α. 

2. Επέρχεται διακοπή της διαγραφής για μια ακόμη τριετία η οποία αρχίζει από 

την ημέρα εγγραφής απάντησης της Δ.Ο.Υ. στο αίτημα επιστροφής του 

πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α. που έγινε από τον δικαιούχο   μέσα στην 

παραπάνω τριετία και αν δεν δοθεί απάντηση στο παραπάνω αίτημα, τότε 

μετριέται η καινούργια τριετία παραγραφής μετά από έξι μήνες από την 

υποβολή   της  αίτησης  επιστροφής.   Αν  μέσα  στην  δεύτερη  τριετία  της 

παράτασης δεν γίνει επιστροφή του Φ.Π.Α. και υποβληθεί νέα έγγραφη 

αίτηση για επιστροφή, τότε αρχίζει νέα παράταση και δεν παραγράφεται το 
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αίτημα επιστροφής για άλλη μια τριετία κ.ο.κ.( Εγκ. Υπ. Οικ. 1071252/πολ. 

1166/91). 

3. Αν ο Φ.Π.Α. αφορά τα αγαθά επένδυσης που προβλέπουν οι διατάξεις του 

άρθρου 26 παραγρ. 4. Δηλαδή: 

♦ -Τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση 

και διατίθενται σε διαρκή εκμετάλλευση. Για τα ακίνητα κυριότητας 

τρίτων θα πρέπει η επιχείρηση να έχει τουλάχιστον τη χρήση για 

χρονικό      διάστημα      εννέα       μηνών      και       πάνω       (Εγκ. 

1093877/5869/0014/πολ. 1275/21.12.90), ενώ για τα κινητά αγαθά 

όπως αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ., θα πρέπει να έχει την χρήση 

και την κυριότητα αυτών για να ζητήσει την επιστροφή Φ.Π.Α. και 

♦ Τα    δικαιώματα    χρησιμοποίησης    διπλωμάτων    ευρεσιτεχνίας, 

σχεδίου,  υποδείγματος, εμπορικού ή  βιομηχανικού σήματος και 

άλλων    παρόμοιων,    με    την    προϋπόθεση    να    εξυπηρετούν 

περισσότερες από μια χρήσεις. 

4. Αν η διαφορά Φ.Π.Α. προέρχεται από πράξεις που προβλέπουν τα άρθρα 

20, 21, 22, 22α, και 22γ και οι περιπτώσεις α', β', και δ' της παρ. 2 του 

άρθρου 23 καθώς και οι πράξεις για τις οποίες προβλέπεται αναστολή 

καταβολής του Φ.Π.Α. ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών - 

εισροών   ( άρθρο 27 παρ. 1γ ). 

Δηλαδή: α) για παραδόσεις αγαθών σε υποκείμενους στο Φ.Π.Α. προς άλλο κράτος 

- μέλος, οι οποίες απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. ( άρθρο 20 α ), β) για πράξεις 

απαλλασσόμενες του άρθρου 21 που αφορούν αγαθά τα οποία τίθενται στα ειδικά 

ανασταλτικά καθεστώτα, γ) για πράξεις του άρθρου 22, που αφορούν πωλήσεις σε 

πλοία και αεροσκάφη οι οποίες απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. ή σε πρεσβείες, 

NATO κλπ., δ) για απαλλασσόμενες εργασίες που ο λήπτης είναι εγκαταστημένος 

εκτός της Ε.Ε. και για εργασίες που συνδέονται άμεσα με αγαθά τα οποία 

εξάγονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε., ε) για εξαγωγές αγαθών εκτός της Κοινότητας 

(άρθρο 20) και για πράξεις εξομοιωμένες με εξαγωγές που θα παρείχαν δικαίωμα 

έκπτωσης του Φ.Π.Α. αν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας, στ) για 

παραδόσεις αγαθών από καταστήματα αφορολόγητων ειδών, οι οποίες παραδόσεις 

απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (άρθρο 2 γ), σε 'λες αυτές τις περιπτώσεις 

προβλέπεται επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. στην επιχείρηση. 
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5.   Επίσης, επιστρέφεται στον υποκείμενο στο Φ.Π.Α., ο οποίος είναι εγκαταστημένος 

σε άλλη χώρα της Κοινότητας, ο Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την εισαγωγή αγαθών στο 

εσωτερικό της χώρας ή τα κινητά αγαθά και τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν 

από άλλους υποκείμενους στο Φ.Π.Α., κατά το μέρος που τα αγαθά αυτά και οι 

υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν: 

       Για φορολογητέες πράξεις, ο τόπος φορολογίας των οποίων βρίσκεται 

στο εξωτερικό και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του 

Φ.Π.Α. αν αυτές ενεργούνταν στο εσωτερικό της χώρας.   Π.χ.  η 

αυτοκινητοβιομηχανία Α που εδρεύει στην Αμερική, δικαιούται 

επιστροφής του Φ.Π.Α. που πλήρωσε για την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών που χρειάστηκαν για την κατασκευή περιπτέρου 

συμμετοχής της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

       Για τις παρακάτω απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α. υπηρεσίες μεταφοράς 

και τις στενά συνδεόμενες μ1 αυτές βοηθητικές εργασίες που ενεργούν 

στην Ελλάδα: 

-διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων,  

-μεταφορές αγαθών προοριζόμενων για εξαγωγή,  

-μεταφορές   αγαθών   που   θέτονται   σε   ειδικά   καθεστώτα 

προσωρινής απαλλαγής, 

                              -μεταφορές εισαγόμενων αγαθών, μέχρι του πρώτου τόπου                       

προορισμού στο εσωτερικού της χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών    

συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή. 

       Για τις υπηρεσίες μεσολάβησης για εργασίες που υλικά εκτελούνται 

στο εσωτερικό της χώρας, τόπος υπαγωγής στο Φ.Π.Α. θεωρείται το 

εσωτερικό της Ελλάδας, ανεξάρτητα απ τον τόπο εγκατάστασης του 

προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες μεσολάβησης. Δηλαδή, το 

κριτήριο για να κριθεί αν για μια πράξη μεσολάβησης καταβάλλεται Φ.Π.Α. στην 

Ελλάδα είναι το γεγονός ότι η εργασία αυτή για την οποία έγινε η μεσολάβηση 

εκτελείται υλικά στην Ελλάδα. 

ΣΗΜ. ΟΙ αλλοδαποί υποκείμενοι στο Φ.Π.Α., δεν θεωρείται ότι αποκτούν εγκατάσταση 

στο εσωτερικό της χώρας όταν πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχές 

υπηρεσιών για τις οποίες τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα, επειδή για τις πράξεις 

αυτές την υποχρέωση για την καταβολή του Φ.Π.Α. έχει ο παραλήπτης των αγαθών ή ο 

λήπτης των υπηρεσιών και συνεπώς τα πρόσωπα αυτά λόγω μη υποβολής δηλώσεων 
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στην Ελλάδα δεν μπορούν να εκπέσουν το Φ.Π.Α. των εισροών τους παρά μόνο με την 

διαδικασία της επιστροφής (άρθρο 27 παρ.2). 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να γίνει η επιστροφή του Φ.Π.Α. που 

προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο απαριθμούνται αμέσως παρακάτω: 

α. Να μην πραγματοποίησε στην ελληνική επικράτεια, κατά την διάρκεια 

της περιόδου από 3 μήνες μέχρι ένα έτος, για την οποία απαιτείται την 

επιστροφή του Φ.Π.Α., άλλες πράξεις  

β. Ο εγκαταστημένος σε άλλη χώρα της Κοινότητας υποκείμενος, 

δικαιούχος της επιστροφής να μην έχει στην Ελλάδα την έδρα της 

οικονομικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάσταση του, από την 

οποία να ασκείται η δραστηριότητα αυτή ή ελλείψει αυτών, την κατοικία ή 

διαμονή του. 

         Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 εφαρμόζονται ανάλογα   

και   για   υποκείμενο   στο   Φ.Π.Α.   που   είναι εγκαταστημένος σε χώρα εκτός της 

Κοινότητας με τον όρο ότι η χώρα της εγκατάστασης  του παρέχει   στον   υποκείμενο   

στο   Φ.Π.Α.   που   είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωμα 

επιστροφής του Φ.Π.Α. ή άλλου γενικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει στη χώρα 

αυτή. 

Επίσης, παρέχεται δικαίωμα επιστροφής Φ.Π.Α. στο νομικό πρόσωπο, 

που είναι εγκαταστημένο σε άλλο κράτος - μέλος και δεν είναι υποκείμενο 

στο Φ.Π.Α., στην περίπτωση που ενεργεί εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα το Φ.Π.Α. 

κατά την εισαγωγή αυτών των αγαθών, με την προϋπόθεση ότι τα αγαθά αυτά δεν 

καταναλώνονται στην Ελλάδα, αλλά ο τελικός προορισμός αυτών είναι το άλλο κράτος 

- μέλος στο οποίο το Νομικό Πρόσωπο, που έκανε την εισαγωγή στην Ελλάδα, είναι 

εγκαταστημένο στο άλλο κράτος - μέλος. 

ΣΗΜ. α) Ο Φ.Π.Α. δεν επιστρέφεται από τις Δ.Ο.Υ., όταν οι δικαιούχοι επιτηδευματίες 

και επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει αλλοιωμένα ή εικονικά στοιχεία συναλλαγών ( 

Α.Υ.Ο. 1007061/26.1.95 ). 
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6.1  Διαδικασίες Επιστροφής Του Πιστωτικού Υπολοίπου Φπα 

 

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου Φ Π Α. της κάθε 

φορολογικής περιόδου (Απόφαση Υπ. Οικον. 103179Ω/πολ. 1078/2.4.91) 

Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει μετά την έκπτωση του Φ.Π.Α των εκροών 

μέσα σε μια φορολογική περίοδο (μήνας, δίμηνο κλπ.) των εισροών από το Φ.Π.Α., 

επιστρέφεται στον υποκείμενο του Φ.Π.Α. (επιχείρηση βιοτεχνική, βιομηχανική, 

εμπορική ή παροχής υπηρεσιών), όταν αυτό προέρχεται από τις εξής πράξεις: α) Από 

πωλήσεις (εκροές) υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνο των 

αγορών (εισροών) τους. β)   Από   εξαγωγές   εκτός   της   Κοινότητας   αγαθών   και   

υπηρεσιών   που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (παρ.1 άρθρο 20).γ) Από εισαγωγές, 

αγορές ή κατασκευές επενδυτικών αγαθών (άρθρο 26,παράγραφος 4) για τις οποίες ο 

επενδυτής δεν ακολούθησε τη διαδικασία της   απόφασης   Π.   2869/2389/87,   καθώς   

και   λήψεις   υπηρεσιών  που συνδέονται άμεσα με επενδυτικά αγαθά γενικά. δ) Από 

εισαγωγές και αγορές αγαθών και υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. όπως 

π.χ. πλοίων, αεροσκαφών κλπ. (παρ.1 άρθρου 22). ε) Από πωλήσεις μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού που ενεργούν οι επιχειρήσεις αυτού του είδους σε επενδυτές οι 

οποίοι κάνουν χρήση της διαδικασίας απαλλαγής και κατά συνέπεια δεν εισπράττουν 

Φ.Π.Α. κατά την πώληση, οπότε δικαιούνται επιστροφής του Φ.Π.Α. που κατέβαλαν 

κατά την αγορά ή την εισαγωγή του εξοπλισμού αυτού (Υπ. Εθν. Οικον. Εγκ. 

ΙΕ/6628/87). 

Το ποσό του επιστρεφόμενου Φ.Π.Α. δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του 

Φ.Π.Α. που αναλογεί στις παραπάνω πράξεις β, δ και ε αν αυτές ήταν υποκείμενες στο 

Φ.Π.Α. 

 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων ή αεροσκαφών και όταν ο 

υπολογισμός του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις πράξεις αυτές είναι δύσκολος λόγω της 

ποικιλίας των αγαθών που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α. , ο 

υπολογισμός του ανώτατου επιστρεφόμενου ποσού γίνεται πολλαπλασιάζοντας το 

σύνολο των απαλλασσόμενων πράξεων που ενήργησε η επιχείρηση (εφοδιασμούς 

πλοίων - αεροσκαφών) με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών. 

Ο μέσος σταθμικός συντελεστής εισροών προσδιορίζεται από το κλάσμα με 

αριθμητή το Φ.Π.Α. εισροών και παρανομαστή την αξία των φορολογητέων εισροών 

της ίδιας χρονικής περιόδου που καλύπτει το αίτημα επιστροφής. 
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Όσον αφορά τις πράξεις της περίπτωσης α το ποσό του επιστρεφόμενου Φ.Π.Α. 

δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά του Φ.Π.Α. που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το 

Φ.Π.Α. εισροών που διατέθηκαν για τις εκροές από το Φ.Π.Α. που θα αναλογούσε, αν 

πολλαπλασιάζαμε αυτές τις εκροές με το μέσο σταθμικό συντελεστή των εισροών 

(Α.Υ.Ο. 1049671/91 παρ. 2). 

 

Παράδειγμα   επιστροφής   Φ.Π.Α.   στις   επιχειρήσεις   εφοδιασμού πλοίων ή 

αεροσκαφών 

Έστω ότι μια επιχείρηση Α πραγματοποίησε εφοδιασμούς πλοίων κατά το 

διάστημα από 1.1.00 μέχρι 31.5.00 αξίας € 29.347 με αγαθά που υπάγονται και στους 

δύο συντελεστές του Φ.Π.Α. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η επιχείρηση Α πραγματοποίησε αγορές: 

-αγαθών που υπάγονται στο συντελεστή             9%             € 11.739 

-αγαθών που υπάγονται στο συντελεστή            19%              € 8.804 

                                                             Σύνολο αγορών           €20.543 

 

 

Ο μέσος σταθμικά συντελεστής, βρίσκεται ως εξής: 

 

                    11.739*   9%= 1.057 

                      8.804* 19%= 1.673 

Σύνολα         20.543             2.730 

 

Μέσος σταθμικός συντελεστής 

2.730 : 20.543 = 0.1329 ή 13.29% 

Το ανώτατο όριο επιστροφής είναι λοιπόν:  

29.347 *     13.29%= 3.900 € Φ.Π.Α. 

 

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

ολοκλήρωση κάθε σταδίου κατασκευής και μέχρι το ποσό που αναλογεί στην αξία 

αυτού. 
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Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.  

 

Για την επιστροφή του Φ.Π.Α., η επιχείρηση υποβάλλει ειδική έντυπη αίτηση 

επιστροφής σε δύο αντίτυπα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η αίτηση αυτή χορηγείται δωρεάν 

από την Δ.Ο.Υ. μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή 

ολόκληρη διαχειριστική περίοδο. Το ένα αντίτυπο της αίτησης, μαζί με τα σχετικά 

δικαιολογητικά, παραμένει υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ., ενώ το δεύτερο επιστρέφει στο 

δικαιούχο. Πάνω στην αίτηση τίθεται σφραγίδα της Δ.Ο.Υ. και αναγράφεται η 

συγκεκριμένη ημέρα επιστροφής του Φ.Π.Α. 

Το αιτούμενο ποσό του Φ.Π.Α. επιστρέφεται χωρίς έλεγχο εντός μηνός από την 

υποβολή της αίτησης κατά ποσοστό 90% με την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 

10% με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης. Πιο συγκεκριμένα: Για τις αιτήσεις 

που υποβάλλονται από 1-10 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται η 10η 

ημέρα του επόμενου μήνα, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 11-20 κάθε μήνα 

ορίζεται η 20η ημέρα του επόμενου μήνα και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 21 

- 31 κάθε μήνα ως ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται η τελευταία ημέρα του 

επόμενου μήνα. Οι ημερομηνίες    αυτές    είναι    δεσμευτικές   για    τη    Δ.Ο.Υ.    

(Εγκ.    Υπ.    Οικ.1045781/7.4.95). Αν τα δικαιολογητικά επιστροφής είναι ελλιπή, η 

ημερομηνία καθορίζεται εκ νέου στην ίδια αρχική αίτηση με νέα σφραγίδα. 

Κατ' εξαίρεση, για υποκείμενους στο Φ.Π.Α., των οποίων οι τρεις τελευταίες 

χρήσεις έχουν περαιωθεί με τακτικό έλεγχο (και όχι με τις εκάστοτε αποφάσεις που 

εκδίδονται για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων) και χωρίς απόρριψη των βιβλίων 

της επιχείρησης ή χωρίς να υφίστανται σοβαρές ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, 

η επιστροφή του Φ.Π.Α. γίνεται κατά 100%, το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που η 

αίτηση περιλαμβάνει ολόκληρη διαχειριστική περίοδο. 

Για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση επιστροφής του Φ.Π.Α. για πρώτη 

φορά, θα γίνεται πρώτα προσωρινός έλεγχος με βάση τα βιβλία και τα παραστατικά της 

επιχείρησης και του χώρου εγκατάστασης όταν πρόκειται για επενδύσεις και στη 

συνέχεια, μέσα στην ίδια πάλι προθεσμία του ενός μηνός (δηλαδή για αιτήσεις από 1-

10 του κάθε μήνα την 10η του επόμενου μήνα κλπ.) από την υποβολή της αίτησης 

πραγματοποιείται η επιστροφή του Φ.Π.Α. 

Μαζί με την πιο πάνω αίτηση συνυποβάλλονται : 

1. Φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων για τη χρονική περίοδο που 

ζητείται η επιστροφή, εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση. 
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Ειδικά για τις κατασκευές ακινήτων, την πρώτη  φορά που  υποβάλλεται 

αίτημα   επιστροφής   ,   σχετικά   με   την   κατασκευή   αυτή,   θα   πρέπει   να 

προσκομισθεί σε φωτοτυπία και η σχετική μελέτη της επένδυσης και στη 

συνέχεια  για  κάθε  στάδιο  κατασκευής  πιστοποίηση  των  εκτελεσθέντων 

εργασιών υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό. 

Επίσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

με την οποία δηλώνεται ότι τα επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, 

ότι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων ή 

απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασης τους. 

 

2. Για τις πράξεις των παραπάνω περιπτώσεων β', δ' και ε', υποβάλλεται 

αναλυτική κατάσταση της οποίας η συμπλήρωση θα έχει ως εξής: 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ     

ΕΙΔ
ΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ Ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Α.Φ.Μ. 
'Η 
ΧΩΡΑ 

ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΔΥΟ 

ΑΞΙΑ 
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟ
ΜΕΝΗ ΤΟΥ 
Φ.Π.Α 

ΦΠΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ 

              
              
              
              
              
              
              

 

Η παραπάνω κατάσταση δεν απαιτείται προκειμένου για επιχειρήσεις 

εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών (Εγκ. Υπ. Οικ. 1035546/91). Επίσης, 

οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλίο εσόδων - εξόδων, μπορούν αντί του 

παραπάνω πίνακα να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο της στήλης των εξόδων 

του βιβλίου αυτού. 
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     Το ποσό του Φ.Π.Α., του οποίου ζητείται η επιστροφή, δεν μπορεί να 

μεταφερθεί σε επόμενη φορολογική περίοδο για έκπτωση, εκτός αν 

ανακληθεί εγγράφως η αίτηση πριν από την πραγματοποίηση της 

επιστροφής του Φ.Π.Α., η έκπτωση αυτού ενεργείται κατά τη φορολογική 

περίοδο γνωστοποίησης της απόρριψης της αίτησης ή σε μεταγενέστερη 

φορολογική περίοδο, εφόσον είναι νόμιμος. 

     Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το ποσό που επιστράφηκε είναι 

μεγαλύτερο από αυτό που είχε δικαίωμα η επιχείρηση, για την επιπλέον 

διαφορά θα επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος και τα πρόστιμα των άρθρων 

1 και 4 του Ν. 2523/97). Επιπλέον, η επιχείρηση θα στερείται του 

δικαιώματος άμεσης επιστροφής, σύμφωνα με τη διαδικασία της απόφασης 

αυτής και η επιστροφή, θα γίνεται μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου που 

θα πραγματοποιείται εντός διετίας από την υποβολή της αίτησης. 

 

Παράδειγμα υπολογισμού του ανώτατου ποσού Φ.Π.Α. που μπορεί να επιστραφεί στην 

επιχείρηση (π.χ. πωλήσεις με βάση την Π. 2869/87 ή πωλήσεις στο εξωτερικό κλπ.) 

   Έστω ότι η βιομηχανία Α κατασκευάζει επενδυτικά αγαθά, και τηρεί βιβλία γ' 

κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Το μήνα Μάιο 2000 πραγματοποίησε πωλήσεις αγαθών € 

30.000 από τα οποία € 20.543 προέρχονται από πωλήσεις, με βάση την απόφαση Π. 

2869/87, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις ή σε αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς 

του Φ.Π.Α. και το υπόλοιπο ποσό € 9.457 είναι πωλήσεις με 19% Φ.Π.Α. 

Ο Φ.Π.Α. των εισροών του ίδιου μήνα έστω ότι είναι € 10.000 Σύμφωνα με τα 

δεδομένα αυτά το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. που επιστρέφεται από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. στη βιομηχανία Α για το μήνα αυτό υπολογίζεται ως εξής: 

Φ.Π.Α. εισροών                                     10.000 

- Φ.Π.Α. λοιπών πωλήσεων 9.457 * 19%= -1.797 

Πιστωτικό υπόλοιπο                                       8.203 

 

Από το παραπάνω πιστωτικό υπόλοιπο, η βιομηχανία Α δικαιούται να ζητήσει 

επιστροφή € 3.903 (20.543 * 19%= 3.903), όσος δηλαδή θα ήταν και ο Φ.Π.Α. των 

εκροών της, αν στις πωλήσεις αγαθών της αξίας € 20.543 δεν εκδίδεται απαλλαγή στον 

αγοραστή - επενδυτή. Το υπόλοιπο πιστωτικό υπόλοιπο € 4.696 (€ 8.393 - € 3.903 = € 
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4.490) που δεν επιστρέφεται, εκπίπτει κανονικά από τις επόμενες περιοδικές δηλώσεις 

Φ.Π.Α. που συμπληρώνει η επιχείρηση. 

 

6.2 Διαδικασία Επιστροφής Του Φ.Π.Α, Σε Επιχειρήσεις Άλλων Χωρών Μελών 

Της Κοινότητας 

 

 1) Επιστρέφεται στην  επιχείρηση  του Φ.Π.Α.(υποκείμενη στο Φ.Π.Α.) που είναι 

εγκαταστημένη σε άλλο κράτος- μέλος της Κοινότητας ο 

Φ.Π.Α. τον οποίο κατέβαλε στην Ελλάδα για κινητά ενσώματα αγαθά που 

αγόρασε ή για υπηρεσίες που της παρασχέθηκαν στη χώρα μας ή για 

εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στη χώρα μας, εφόσον πρόκειται 

για πράξεις για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., αν αυτές 

ενεργούν στο εσωτερικό της χώρας 

2)Δεν επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. για πράξεις που αφορούν: 

α) αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για σκοπούς επιχείρησης ξένους προς την 

οικονομική δραστηριότητα της συγκεκριμένης, β) ακίνητα κείμενα στην Ελλάδα γ) 

αγαθά ή υπηρεσίες που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α., π.χ. αγορά 

καπνοβιομηχανιών προϊόντων, οινοπνευματωδών ποτών που διατέθηκαν για την 

πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων, δεξιώσεων, στέγασης κλπ. 

Επίσης, δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του Φ.Π.Α. σ' αυτούς που παρέχουν 

αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α. χωρίς 

δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών ή ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των 

μικρών επιχειρήσεων στη χώρα τους ή είναι αγρότες ή ανήκουν στο καθεστώς των 

πρακτορείων ταξιδιών. 

3) Για την επιστροφή του Φ.Π.Α. η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει έντυπη 

αίτηση του υπουργείου οικονομικών εις διπλούν γραμμένη στα Ελληνικά μέσα σε 6 

μήνες από τη λήξη του ημερολογιακού έτους για το οποίο αναφέρεται. 

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή και με 

αντιπρόσωπο που έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή προξενικό έγγραφο στην 

Διεύθυνση Μελετών και Πόρων Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών και καλύπτει 

χρονική περίοδο από 3 μήνες μέχρι 1 έτος. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για το τέλος 

του ημερολογιακού έτους, η χρονική περίοδος που καλύπτεται από την αίτηση μπορεί 

να είναι μικρότερη του τριμήνου. 
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Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Πιστοποιητικό της φορολογικής αρχής της χώρας της, μεταφρασμένο στα 

Ελληνικά. 

β) Τα πρωτότυπα των τιμολογίων ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση 

τιμολογίου ή των τελωνειακών παραστατικών, τα οποία αφορούν τις πράξεις για 

τις οποίες καταβλήθηκε ο προς επιστροφή Φ.Π.Α. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν πραγματοποίησε καμία 

παράδοση αγαθών ή φορολογητέα παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα εκτός 

εκείνων της παρ. 3 του άρθρου 12 Ν. 1642/86, κατά το χρονικό διάστημα που 

αναφέρεται η αίτηση. 

Μέσα σε 6 μήνες από την παραλαβή της αίτησης, η Διεύθυνση Μελετών και 

Πόρων Φ.Π.Α. ή απορρίπτει το αίτημα ή δίνει εντολή στην Γ Δ.Ο.Υ. Αθηνών 

για την καταβολή σε Ευρώ του επιστρεπτέου ποσού Φ.Π.Α. στην επιχείρηση 

του εξωτερικού. 

Στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής αναφέρεται σε πράξεις που καλύπτουν 

χρονική περίοδο ίση ή μεγαλύτερη των τριών μηνών και μικρότερη του ημερολογιακού 

έτους, το ποσό του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 

135.00. 

 

 

6.3 . Όροι  Και  Προϋποθέσεις Επιστροφής Του Φ.Π.Α. 

 

Για την υλοποίηση της επιστροφής του Φ.Π.Α. των παραπάνω πράξεων 

υποβάλλεται αίτηση από την Επιτροπή συνοδευμένη από αναλυτική κατάσταση εις 

διπλούν, στην οποία αναφέρονται οι αγορές των αγαθών και οι λήψεις των υπηρεσιών, 

το συνολικό ποσό αυτών, χωρίς Φ.Π.Α., το ποσό της Κοινοτικής χρηματοδότησης και ο 

Φ.Π.Α. που αναλογεί σ' αυτήν. 

Η αίτηση δύναται να καλύπτει δαπάνες ενός ημερολογιακού έτους ή και 

μικρότερης χρονικής περιόδου και μέχρι ενός τριμήνου. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά των δαπανών, ή τα πρωτότυπα 

των τιμολογίων ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων και εφόσον αυτό δεν 

είναι δυνατόν, φωτοτυπίες αυτών. 

Αρμόδια Αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων, τον έλεγχο αυτών και των 

συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών δαπανών, καθώς και για την έκδοση των 
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σχετικών αποφάσεων επιστροφής του Φ.Π.Α., είναι η 14 η Διεύθυνση Φ.Π.Α. και 

Ειδικών Φορολογιών. 

Τέλος η επιστροφή του Φ.Π.Α. ενεργείται εντός έξι μηνών από τη λήψη της 

σχετικής αίτησης με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 4472/87. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

7.1 Τήρηση βιβλίων – Κατηγορίες 

 

Ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) είναι ένα νομοθέτημα με 

υποχρεωτικές διατάξεις που συγκροτούν ένα σύστημα από κανόνες καταγραφής της 

οικονομικής ζωής των επιτηδευματιών και των επιχειρήσεων δηλαδή με σκοπούς 

καθαρά φορολογικούς. 

Οι σκοποί είναι δύο: Είναι πρώτο η διασταύρωση των συναλλαγών (πώληση 

του ενός επιτηδευματία = αγορά του άλλου) με μοχλό τα αντίθετα συμφέροντα 

ανάμεσα στους επιτηδευματίες. 

(Ο πωλητής θέλει να αποκρύψει έσοδα, αλλά ο αγορασθείς του ίδιο πράγματος 

δεν θέλει να κρύψει το έσοδο αυτό). Μ' αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να μη διαφύγει 

κανένας όγκος εσόδων. 

Δεύτερο σκοπό του κώδικα αποτελεί ο προσδιορισμός του οικονομικού 

αποτελέσματος των επιτηδευματιών, με ακρίβεια στους μεγαλύτερους και με 

προσεγγίσεις μέσα από τεκμήρια, στους μικρότερους. 

Υποχρεώνει λοιπόν ο Κώδικας: 

              1.Να εκδίδονται τα στοιχεία που παριστάνουν και αποδεικνύουν την 

οικονομική πράξη, έτσι όπως τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται στα άρθρα 11 έως και 

16 του Κώδικα. 

              2.Να τηρούνται ορισμένα βιβλία, όπου καταγράφονται οι οικονομικές πράξεις, 

όπως τα βιβλία αυτά προσδιορίζονται από τις   διατάξεις των άρθρων   4   έως  10   του 

Κώδικα Να εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες προκειμένου να προσδιορίζεται το 

οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων όπως ορίζονται στα άρθρα, 26 έως και 25 

του Κώδικα. 
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               3. Να ισχύουν ορισμένοι όροι τήρησης των βιβλίων, όπως αυτοί ορίζονται στα 

άρθρα 17 έως και 25 του Κώδικα. 

Από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο κώδικας σημαντικότερη είναι η τήρηση 

των βιβλίων όπου καταγράφονται οι οικονομικές πράξεις και αυτή είναι που 

εξετάζουμε εδώ. Ο κώδικας που ισχύει τώρα, προβλέπει τρεις κατηγορίες βιβλίων που 

πρέπει να τηρηθούν από όλους τους επιτηδευματίες, που γι’ αυτό το σκοπό οι 

παραπάνω κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες αυτές με βάση διάφορα κριτήρια 

που προσδιορίζουν το επιχειρηματικό μέγεθος του καθενός. 

Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, τα βιβλία της πρώτης και της δεύτερης 

κατηγορίας δεν συνιστούν λογιστικά βιβλία κατά μια έννοια. Δεν πληρούν ούτε καν τα 

στοιχεία της απλογραφίας, απλά καταγράφονται σε αυτά ορισμένα στοιχεία που 

εξυπηρετούν τους σκοπούς του κώδικα και ειδικότερα τη διασταύρωση των 

συναλλαγών, ενώ τον υπολογισμό του αποτελέσματος του επιτηδευματία, χονδρικά και 

κατά τεκμήριο. Η τρίτη κατηγορία είναι η μόνη που συνιστά σύστημα λογιστικών 

βιβλίων και μάλιστα πλήρες. 

 

7.1.1  Πρώτη Κατηγορία - Βιβλία Αγορών 

 

Σε αυτή την κατηγορία τηρείται μόνο ένα βιβλίο το « Βιβλίο Αγορών » σε αυτό 

καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά προέλευσης των παραστατικών τους, όλες οι 

αγορές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας σε ένα ημερολογιακό έτος που συμπίπτει 

άλλωστε με την επιχειρηματική του χρήση. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι επιτηδευματίες που ασκούν μικρεμπόριο, 

δηλαδή έχουν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 100.000€ κάθε διαχειριστική περίοδο. 

 

Βιβλία πρώτης κατηγορίας τηρούν: 

α) Τα πρατήρια καυσίμων (για βενζίνη και πετρέλαιο). 

β) Οι λιανοπωλητές λαϊκών αγορών. 

γ) Τα περίπτερα. 

δ) Οι λιανοπωλητές ψιλικών. 

 

Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία αυτής της κατηγορίας δεν εκδίδουν 

αποδείξεις. 
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Η φορολογητέα ύλη υπολογίζεται σε αυτή την κατηγορία με ένα τεκμαρτό 

κύκλο εργασιών, που προκύπτει με την προσαύξηση των αγορών αγαθών με βάση ένα 

συντελεστή μικτού κέρδους. Πάνω σε αυτόν τον τεκμαρτό κύκλο εργασιών, 

εφαρμόζεται ένας Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Μ.Κ.) ειδικός για 

κάθε επάγγελμα, που προσδιορίζει το καθαρό κέρδος για κάθε επιτηδευματία αυτού του 

επαγγέλματος. 

 

7.1.2 Δεύτερη Κατηγορία - Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων 

 

Σε αυτήν την κατηγορία τηρείται βασικά ένα βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και 

συμπληρωματικά κατά περίπτωση, διάφορα πρόσθετα βιβλία (μη λογιστικά, 

βοηθητικά) ειδικά σε κάθε επάγγελμα. 

ΣΤΟ βιβλίο Εσόδων και Εξόδων καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά 

έκδοσης τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά όλων των συναλλαγών του 

επιτηδευματία. 

Στην δεύτερη κατηγορία βιβλίων εντάσσονται οι μικροί επιτηδευματίες που 

παρέχουν υπηρεσίες. 

• Ο ελεύθερος επαγγελματίες 

• Ο εκτελωνιστής 

• Ο πράκτορας εφημερίδων 

• Ο εκμεταλλευτής αυτοκινήτου 

• Ο παραγωγός ασφαλειών 

• Ο μεσίτης 

• Ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου 

• Ο εκμεταλλευτής φροντιστηρίου 

• Ο εκμισθωτής μηχανημάτων 

• Ο πωλητής χρυσών νομισμάτων 

• Ο πρατηριούχος καπνοβιομηχανιών 

• Ο πωλητής πετρελαιοειδών 

• Ο πρατηριούχος υγραερίου αυτοκινήτων 

• Ο εκμεταλλευτής πλοίου 
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Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία β' κατηγορίας πρέπει να έχουν ακαθάριστα 

έσοδα κάθε διαχειριστική περίοδο από 101.000€ - 1.000.000€, ακόμα υποχρεούνται 

από το νόμο να εκδίδουν αποδείξεις παροχή υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών. 

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος σε αυτήν την κατηγορία 

γίνεται: 

α) Στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών με βάση τα έσοδα και την αφαίρεση 

από αυτά των αντίστοιχων εξόδων επειδή όπως είναι γνωστό στο βιβλίο καταχωρούνται 

τα έσοδα και τα έξοδα με βάση το χρόνο έκδοσης και λήψης αντίστοιχα των σχετικών 

παραστατικών, που σημαίνει ότι πρόκειται για δεδουλευμένα και χωρίς να ενδιαφέρει ο 

χρόνος είσπραξης των εσόδων και πληρωμής των εξόδων. 

β) Στην περίπτωση του εμπορίου και της μεταποίησης με βάση τους Μ.Σ.Κ.Κ. 

και γι1 αυτό απαιτείται η ανάλογη κατάταξη τους. 

 

 

 

7.1.3 Τρίτη Κατηγορία ( Άρθρο 7 ΚΒΣ) 

 

            Στην τρίτη κατηγορία τηρούνται πλήρη λογιστικά βιβλία τα οποία δεν 

προσδιορίζει ειδικά ο κώδικας, αλλά προσδιορίζεται επιστημονικά, δηλαδή ορίζεται ότι 

ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματος του, τηρεί 

λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, 

σύμφωνα όμως με τις αρχές της Λογιστικής. 

Στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές, 

εφαρμόζεται στην οργάνωση του λογιστικού υλικού το Ε.Γ.Λ.Σ.. με τον τρόπο αυτό 

ορίζονται άμεσα, οι πρωτοβάθμιοι και οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί που θα 

τηρηθούν, οι κανόνες λειτουργίας τους, το περιεχόμενο τους και οι κανόνες με τους 

οποίους θα καταρτισθούν ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης. 

Βιβλία Γ Κατηγορίας τηρούν οι επιχειρήσεις Ο.Ε. Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ε.Ε. και οι 

Συνεταιρισμοί. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν ακαθάριστα έσοδα σε κάθε 

διαχειριστική περίοδο από 1.001.000 € και άνω. 

Στην κατηγορία αυτή γίνεται πλήρης παρακολούθηση της επιχείρησης, αυτό 

είναι και το αντικείμενο του βιβλίου αυτού. Όμως, ο Κ.Β.Σ. βάζει ένα περιορισμό. 

Ορίζει ότι από τους λογαριασμούς κάθε βαθμού πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά 

και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, με αποτέλεσμα να γίνεται ευχερής η 
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πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των 

φορολογικών αντικειμένων. 

Τέλος, προβλέπει για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. να τηρούν βιβλία πρακτικών των 

συνελεύσεων, των οργάνων της διοίκησης τους και των εταίρων τους. 

 

 

 

7.1.4 Διπλογραφία Ή Διγραφια 

 

Διπλογραφία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν οι 

επιτηδευματίες οι οποίοι τηρούν Βιβλία Τρίτης Κατηγορίας. Σύμφωνα με αυτή τη 

μέθοδο κάθε καταγραφόμενη συναλλαγή θέτει σε κίνηση δύο τουλάχιστον 

λογαριασμούς ή ομάδες λογαριασμών , κατά την οποία σε κάθε χρέωση ενός 

λογαριασμού αντιστοιχεί και ισόποση πίστωση άλλου ή ομάδας λογαριασμών. 

Οι λογιστικές δυάδες οι οποίες διέπουν τον όρο διπλογραφία ή διγραφία 

αναφέρονται παρακάτω: 

 Η δυάδα αντίθεσης των εννοιών « χρέωση - πίστωση ». 

 Η δυάδα της διαρκούς ισότητας : χρέωση = πίστωση. 

 Η δυάδα των εγγραφών    α) στο ημερολόγιο 

                        β) στο καθολικό 

 Η δυάδα διαφορισμού λογαριασμών Ισολογισμού και Διαχείρισης. 

 Η δυάδα της αντιδιαστολής λογαριασμών αξιών = πραγμάτων και 

λογαριασμών τρίτων (= προσωπικών λογαριασμών). Όσον   αφορά   τον   

όρο   διπλογραφία   πολλοί   θεωρούν   ότι   κακώς χρησιμοποιείται  αντί 

του σωστού    διγραφία., διότι για κάθε συναλλαγή δεν καταχωρείται η 

ίδια εγγραφή εις διπλούν αλλά σε δύο διαφορετικές εγγραφές. . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤ1ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
 

8.1 Η έννοια του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού σχεδίου 

 

Το γενικό λογιστικό σχέδιο αποτελεί σύνολο κανόνων ταξινόμησης των 

λογιστικών μεγεθών και έχει σκοπό την τυποποίηση των τηρούμενων λογαριασμών και 

την λειτουργία του με ενιαίο τρόπο. 

Ταυτόχρονα το λογιστικό σχέδιο αναφέρεται στις αρχές και τις μεθόδους 

αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, στη χρήση και δημιουργία τυποποιημένων 

λογαριασμών και στη σύνταξη και δημοσίευση των λογαριασμών αποτελεσμάτων και 

των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, πίνακας διάθεσης κερδών κτλ.). 

Κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα λογιστικό σχέδιο με βάση το οποίο γίνονται 

οι καταχωρήσεις στα λογιστικά βιβλία, ώστε να είναι εύκολη και αξιόπιστη η λογιστική 

εργασία της. Οι λογαριασμοί καλύπτουν αναλυτικά όλα τα οικονομικά στοιχεία της 

επιχείρησης και έχουν κωδικούς για να είναι εύκολη η χρήση τους. 

Γενικό λογιστικό σχέδιο μιας χώρας είναι το λογιστικό σχέδιο που καταρτίζεται 

σε επίπεδο κράτους και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

επικράτεια του. 

            Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα που τηρούν Λογιστικά Βιβλία Γ Κατηγορίας του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) από το έτος 1992, με το Προεδρικό Διάταγμα 186/92. 

αποτελεί την κοινή λογιστική γλώσσα των επιχειρήσεων και επιτεύχθηκε επιτέλους η 

λογιστική τυποποίηση σε εθνική κλίμακα. 

 

 

8.2 Στόχοι Του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

 

α) Η προσαρμοστικότητα σε όλα τα είδη Λογιστικών συστημάτων, μεθόδων και 

τεχνικών (Η/Υ, κλασικές λογιστικές μηχανές κ.λ.π.). 

β) Η  αυτόνομη τυποποίηση  κάθε οικονομικής  μονάδας από πλευράς Λογιστικού 

σχεδιασμού ανεξάρτητα από πλευράς φύσης, μεγέθους και          νομικής μορφής.  

γ)Αύξηση  της παραγωγικότητας των οικονομικών  μονάδων,   η οποία επιτυγχάνεται 

με την άντληση στοιχείων χρήσιμων για επιχειρησιακή αξιοποίηση εύκολα με ταχύτητα 

και ασφάλεια.  
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δ) Την αναβάθμιση του Λογιστικού επαγγέλματος και την διευκόλυνση της 

εξειδικευμένης διδασκαλίας των λογιστικών μαθημάτων. 

 

8.3 . Οι βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

1. Η αρχή της αυτονομίας, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο λογαριασμών χωρίζεται 

σε τρία μέρη: α) τη γενική λογιστική (ομάδες 1 - 8 ), β) την αναλυτική λογιστική ή 

κοστολόγηση (ομάδα 9) και γ) τους λογαριασμούς τάξης (ομάδα 10). Οι λογαριασμοί 

καθενός από τα μέρη αυτά λειτουργούν σε ανεξάρτητο από τα άλλα λογιστικό 

κύκλωμα, χωρίς να συνδέονται ή να κινούνται μαζί με τους λογαριασμούς των άλλων 

μερών. 

2. Η αρχή της συγκέντρωσης και παρακολούθησης κατ' είδος 

των αποθεμάτων, των εξόδων και των εσόδων. Σύμφωνα με 

την αρχή αυτή οι αναφερόμενοι λογαριασμοί δέχονται μόνο 

χρεοπιστώσεις, ενώ οι μεταφορές και οι λογιστικές εργασίες για την 

κοστολόγηση γίνονται στους λογαριασμούς της αναλυτικής 

λογιστικής (9η ομάδα). 

3. Η     αρχή     της     κατάρτισης     του     λογαριασμού     Γενικής 

Εκμετάλλευσης.    Στο   τέλος   της   χρήσης    μεταφέρονται    στο λογαριασμό αυτό με 

κατάλληλες λογιστικές εγγραφές, κατ' είδος: α) τα αποθέματα αρχής και τέλους χρήσης 

καθώς επίσης και οι αγορές, β) τα οργανικά έξοδα (χρεωστικά υπόλοιπα των λογ/σμών 

60 - 68) και γ) τα οργανικά έσοδα (πιστωτικά υπόλοιπα των λογ/σμών 70 - 78). 

4. Η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

5.  Η εφαρμογή πάγιων μεθόδων κατά την αποτίμηση τν περιουσιακών στοιχείων. 

6. Η αρχή της συντηρητικότητας που περιλαμβάνει: α) σε κάθε χρήση μόνο τα κέρδη 

που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σ' αυτήν, β) λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί 

κίνδυνοι και όλες οι πιθανές ζημιές που αφορούν την τρέχουσα ή τις προηγούμενες 

χρήσεις, γ) υπολογίζονται και καταχωρούνται όλες οι απαραίτητες αποσβέσεις και 

προβλέψεις ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα χρήσεις (κέρδη ή ζημιές) και δ) τα έσοδα 

και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση υπολογίζονται σ' αυτήν ανεξάρτητα από το χρόνο 

της είσπραξης ή της πληρωμής τους. 
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8.4 . Το Περιεχόμενο Του Ε-Γ-Λ-Σ. 

 

 

 

1. Βασικές Αρχές – Διάρθρωση Σχεδίου Λογαριασμών 

2. Γενική λογιστική 

3. Λογαριασμοί Τάξεως 

4. Οικονομικές Καταστάσεις 

5. Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης 

6. Παράρτημα Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης 

(προαιρετικά) 

 

 

8.5 Κωδικοποίηση  Λογαριασμών 

 

Α)  Το  Λογιστικό  Σχέδιο περιλαμβάνει  δέκα  ομάδες,  οι  οποίες αριθμούνται 

από το 1 έως το 0. 

 

♦ Η ομάδα 0 καλύπτει ανάγκες των Λογαριασμών Τάξεως. 

♦ Οι ομάδες 1 έως 8 καλύπτουν ανάγκες Γενικής Λογιστικής. 

♦ Η ομάδα 9 καλύπτει ανάγκες Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλευσης. 

  

Αναλυτικότερα : 

♦ Οι ομάδες 1 εως 3 περιλαμβάνουν Λογαριασμούς Ενεργητικού. 

♦ Οι ομάδες 4 και 5 περιλαμβάνουν Λογαριασμούς Παθητικού. 

♦ Η ομάδα 6 περιλαμβάνει Λογαριασμούς Οργανικών Εξόδων κατ΄ειδος. 

♦ Η ομάδα 7 περιλαμβάνει λογαριασμούς Οργανικών Εσόδων κατ΄ειδος. 

♦ Η ομάδα 8 περιλαμβάνει Λογαριασμούς Γενικής Εκμετάλλευσης, 

Αποτελέσματα χρήσης, Έκτατα και Ανόργανα 

Αποτελέσματα, Αποτελέσματα προς Διάθεση, Λογαριασμό του Ισολογισμού. 

♦ Η ομάδα 9 περιλαμβάνει Λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής 

Εκμετάλλευσης. 

♦ Η ομάδα 0 περιλαμβάνει τους Λογαριασμούς Τάξεως. 
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Β) Σε κάθε ομάδα αναπτύσσονται 10 πρωτοβάθμιοι (το πρώτο ψηφίο 

χαρακτηρίζει την κάθε ομάδα). 

Κάθε      πρωτοβάθμιος      λογαριασμός      αναλύεται      σε      99 

δευτεροβάθμιους. Κάθε δευτεροβάθμιος αναλύεται σε τριτοβάθμιους και 

τεταρτοβάθμιους   λογαριασμούς   κατά   το      δεκαδικό,   εκατοτονταδικό, . χιλιαδικό 

σύστημα κ.ο.κ. 

 

 

Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί οι οποίοι εμφανίζονται στο 

Ε.Γ.Λ.Σ. με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί. Δηλαδή κάθε οικονομική μονάδα 

δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς όπως περιέχονται και 

περιγράφονται στο Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Λογιστικά βιβλία Γ Κατηγορίας 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών 

2. Ημερολόγιο 

3. Γενικό Καθολικό 

4. Αναλυτικά Καθολικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56



8.6 Αποτελέσματα Χρήσης 

 

Οι   επιχειρήσεις  που  τηρούν  βιβλία   Γ1   Κατηγορίας,   στ0  τέλος  κάθε 
διαχειριστικής περιόδου, υποχρεούται από το νόμο να κάνουν  Απογραφή και 

Ισολογισμό.    Επίσης,    έχουν    την    υποχρέωση    να    συντάσσουν πίνακα 

Αποτελεσμάτων, για να φαίνεται μετά το κλείσιμο των βιβλίων της επιχείρησης αν έχει 

κέρδος ή ζημιά. 

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας κλείνουν τη 

διαχειριστική περίοδο στης 30 Ιουνίου ή στης 31 Δεκεμβρίου. Επιτρέπεται, μετάθεση 

του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου μόνο σε περίπτωση που το επιβάλλουν 

σπουδαίοι λόγοι, οι οποίοι ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης. 

 

8.7 Έννοια Της Απογράφης 

 

Απογραφή είναι η λεπτομερής εξακρίβωση, καταμέτρηση, καταγραφή και 

αποτίμηση όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της επιχείρησης. 

Γράφεται μαζί με τον Ισολογισμό στο λογιστικό βιβλίο "Απογραφών και Ισολογισμού". 

 

8.7.1 Είδη Απογράφης :  

 

Ανάλογα με το σκοπό της απογραφής: 

• Σε Τακτική, η οποία γίνεται για κύριο σκοπό τον  

προσδιορισμό της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

• Σε "Έκτακτη, η οποία γίνεται για ειδικούς σκοπούς, π.χ. 

λόγω εκκαθάρισης, συγχώνευσης, πτώχευσης κ.α. 

 

      Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής της απογραφής  

• Σε  Εξωτερική   ή  Εξωλογιστική   ή  Πραγματική   :   Είναι   η 

απογραφή  κατά την οποία τα περιουσιακά  στοιχεία  προσδιορίζονται 

πραγματικά. 

• Εσωτερική ή Εσωλογιστική ή Θεωρητική : Είναι η απογραφή 

κατά την οποία τα στοιχεία της οικονομικής μονάδας προσδιορίζονται από 
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τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων. Δηλαδή η Θεωρητική απογραφή 

στηρίζεται στο υπόλοιπο των λογαριασμών. Για να έχει αξία η Εσωτερική 

απογραφή   πρέπει   να   γίνεται   αντιπαραβολή   με   τα   δεδομένα   της 

Εξωτερικής απογραφής. 

 

 

 

Ανάλογα με την έκταση της απογραφής : 

• Γενική :Περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης.Δηλαδή όταν κάνουμε Γενική απογραφή περιγράφουμε, 

καταμετρούμε και αποτιμούμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης. 

• Μερική :Σ' αυτήν την απογραφή έχουμε περιγραφή, 

καταμέτρηση και αποτίμηση μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων, π.χ. 

εμπορευμάτων ή χρεωστών ή παγίων κ.λ.π. 

 

 

8.7.2. Στάδια Απογραφης 

 

 

Στάδιο Καταμέτρησης : Των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν το είδος, 

την ποσότητα, την ποιότητα και την τιμή μονάδος του κάθε στοιχείου. 

Στάδιο Καταχώρησης : Στο στάδιο αυτό γίνεται η καταχώρηση της 

απογραφής (των καταμετρηθέντων) στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. 

Στάδιο Αποτίμησης : Στο στάδιο αυτό αφού έχει καταχωρηθεί η απογραφή 

γίνεται η αποτίμηση κάθε περιουσιακού στοιχείου με την αξία που έχει την ημέρα της 

απογραφής. 

 

Η σημασία της Απογραφής: είναι μεγάλη διότι απεικονίζει με κάθε λεπτομέρεια 

τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Έτσι έχουμε λεπτομερή και πραγματική 

εικόνα για την κατάσταση της επιχείρησης. Ουσιώδες αντικείμενο των εργασιών της 

απογραφής είναι η κατάστρωση του Ισολογισμού και ο προσδιορισμός του τελικού 

αποτελέσματος της επιχείρησης για κάθε οικονομική χρήση. Ο Ισολογισμός κατά μία 

έννοια είναι ο συνοπτικός πίνακας της Απογραφής. 
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8.8   Γενικές   Διατάξεις   Που   Διέπουν   Τον Ισολογισμό 

 

Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. η κατάσταση του Ισολογισμού καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης. 

Η κατάσταση του Ισολογισμού καταχωρείται στο βιβλίο Απογραφών -

Ισολογισμού και δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τις επιχειρήσεις οι 

οποίες έχουν υποχρέωση δημοσίευσης. 

Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού απεικονίζονται σε δύο στήλες ως εξής: 

Πρώτη στήλη :οι αξίες που εμφανίζονται  στους  αντίστοιχους λογαριασμούς 

κατά το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται ο Ισολογισμός.            

Δεύτερη στήλη : εμφανίζονται οι αξίες στο τέλος της χρήσης. 

Τα αποσβεστέα στοιχεία απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους. Τέλος, εμφανίζονται οι 

συνολικές αποσβέσεις μέχρι τέλους της χρήσης στην  οποία  αναφέρεται ο Ισολογισμός   

και   η   αναπόσβεστη   αξία   καθενός αποσβεστέου στοιχείου. 

 

8.9 Λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα Χρήσης» 

 

Στην κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης ο πρώτος που εμφανίζεται είναι ο κύκλος 

εργασιών. 

Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται: 

Α) Τα έσοδα κυρίων εργασιών της επιχείρησης που περιλαμβάνονται στους παρακάτω 

λογαριασμούς: 

70 " Πωλήσεις Εμπορευμάτων ", 71 " Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιμων και 

Ημιτελών ", 72 " Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων", 73 " Πωλήσεις Υπηρεσιών ". Από 

αυτά αφαιρείται το κόστος πωλήσεων με τα ειδικά έξοδα πωλήσεων. 

 

Στον κύκλο εργασιών δεν περιλαμβάνονται: Α)  Οι  παρεπόμενες  δραστηριότητες  οι  

οποίες  καταχωρούνται  στους λογαριασμούς 74, 75, 76 και 78. 

Β) Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης τα οποία προσδιορίστηκαν από το λογαριασμό 

80.00 «Γενική Εκμετάλλευση» και διαμορφώθηκαν από τη σύγκριση όλων των 

δαπανών της ομάδας 6 και των αναλύσεων αποθεμάτων, με τα έσοδα της ομάδας 7, 

αφού προηγουμένως αφαιρέθηκαν τα έσοδα των λογαριασμών 74,75,76,77,78 και οι 

αναλύσεις αποθεμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων. 
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Διαδικασία προσδιορισμού των Μικτών Αποτελεσμάτων : Μεταφέρεται το υπόλοιπο 

του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 80.01 « Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 

». Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών τα υπόλοιπα των λογαριασμών 

810.01, 80.02 και 80.03 μεταφέρονται στο λογαριασμό 86.00 « Αποτελέσματα Χρήσης 

». Στον ίδιο λογαριασμό μεταφέρονται και τα ποσά των λογαριασμών 81,82,83,84 και 

85, για τον προσδιορισμό του τελικού αποτελέσματος χρήσης, το οποίο μεταφέρεται 

στο λογαριασμό 88.00 « Αποτελέσματα προς Διάθεση ». 

 

 

 

8.10 Αποτελέσματα Για Διάθεση 

 

Ο λογαριασμός 86.00 χρεώνεται : 

 

1. Με τις μικτές ζημιές εκμετάλλευσης της διανυόμενης χρήσης, με 

πίστωση αντίστοιχα του λογαριασμού 80.01. 

2. Με τα έσοδα των λειτουργιών διοικητικής, ερευνών - ανάπτυξης και 

διάθεσης,   με  αντίστοιχη  πίστωση  των  λογαριασμών  80.02.00, 

80.02.01 και 80.02.02. 

3. Με της διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων, με ατ 

έξοδα και τις ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων και  με τους 

χρεωστικούς τόκους και τα συναφή με αυτούς έξοδα, με αντίστοιχη 

πίστωση των λογαριασμών 80.02.04, 80.02.05 και 80.02.06. 

4. Με   έκτατα   και   ανόργανα   έξοδα,   με   αντίστοιχη   πίστωση  του 

λογαριασμού 81.00. 

5. Με τις έκτατες ζημιές, με πίστωση του λογαριασμού 82.01. 

6. Με τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, με αντίστοιχη πίστωση του 

λογαριασμού 82.00. 

7. Με  τις προβλέψεις για  έκτακτους  κινδύνους,   με  πίστωση  του 

λογαριασμού 83.00. 

8. Με τις μη  ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 

παγίων, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 85.00. 

 9.  Με τα Καθαρά Κέρδη, πίστωση του λογαριασμού 88.00 «Καθαρά Κέρδη Χρήσης». 
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Ο Λογαριασμός 86.00 πιστώνεται : 

 

1. Με τα Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης της χρήσης που κλείνει, με 

αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού 80.01. 

2. Με τα διάφορα άλλα έσοδα της εκμετάλλευσης, με χρέωση του 

λογαριασμού 80.03.00. 

3. Με  τα  έσοδα από συμμετοχές,  με   αντίστοιχη  χρέωση  του λογαριασμού 80.03.01. 

4. Με τα έσοδα Χρεογράφων, με χρέωση του λογαριασμού 80.03.02. 

5. Με τα κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων, με χρέωση 

του λογαριασμού 80.03.03. 

6. Με τους πιστωτικούς τόκους και τα συναφή με αυτούς έξοδα, με 

αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού 80.03.04. 

7. Με τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, με αντίστοιχη χρέωση του 

λογαριασμού 81.01. 

8. Με τα έκτακτα κέρδη, με χρέωση του λογαριασμού 81.03. 

9. Με τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων, με χρέωση του λογαριασμού 

82.01. 

10. Με τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, με 

αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού 84.00. 

11. Με τις ενδεχόμενες καθαρές ζημιές, με αντίστοιχη χρέωση του 

λογαριασμού 88.01. 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 86.00, 86.01, 86.02 και 86.03 μεταφέρονται 

στο λογαριασμό 88 « Αποτελέσματα προς διάθεση». Συγκεκριμένα, αν είναι 

ζημιογόνα, στον 2° βάθμιο 88.01 «Ζημιές Χρήσης» και αν είναι κερδοφόρα, στον 

2° βάθμιο 88.00 «Καθαρά Κέρδη Χρήσης». 
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8.11 Λειτουργία Του Λογαριασμού Φ.Π.Α. 

 

Ο λογαριασμός Φ.Π.Α. στη Γενική Λογιστική είναι δευτεροβάθμιος του 

λογαριασμού 54. Δηλαδή :       54        "Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη" 

                                                  54.00   "Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας" 

 

 

Ανάλυση του λογαριασμού Φ.Π.Α. : 

Φ.Π.Α. παγίων: 

54.00.12.019   Φ.Π.Α.μηχανημάτων (19%) 

54.00.13.019   Φ.Π.Α.μεταφορικών μέσων (19%) 

54.00.14.019   Φ.Π.Α.επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (19%) 

Φ.Π.Α. εμπορευμάτων: 

                 54.00.20.009 Φ.Π.Α.αγορών εμπορευμάτων (9%)        

                 54.00.20.019 Φ.Π.Α.αγορών εμπορευμάτων (19%) 

           54.00.70.009  Φ.Π.Α.πωλήσεων εμπορευμάτων (9%)  

           54.00.70.019  Φ.Π.Α.πωλήσεων εμπορευμάτων (19%) 

 

Φ.Π.Α. αναλωσίμων και λοιπών υλικών: 

54.00.24.019  Φ.Π.Α. Α΄&βοηθητικές ύλες (π.χ. υλικά συσκευασίας 19%) 

54.00.25.019  Φ.Π.Α αναλωσίμων υλικών (19%)  

54.00.26.019  Φ.Π.Α. ανταλλακτικών παγίων στοιχείων (19%) 

 

Φ.Π.Α. δαπανών: 

54.00.62.019 Φ.Π.Α.παροχών τρίτων(19%)  

54.00.64.009 Φ.Π.Α. διάφορων εξόδων (9%)  

54.00.64.019 Φ.Π.Α. διάφορων εξόδων (19%) 

 

Φ.Π.Α. πωλήσεων από παροχή υπηρεσιών:  

54.00.73.019 Φ.Π.Α. από παροχή υπηρεσιών (19%) 

 

Ο λογαριασμός 54 "Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη" αποτελεί 

βραχυπρόθεσμη υποχρέωση. Συχνά γίνεται σύγχυση με το λογαριασμό 63 'Φόροι - 

Τέλη" . Ο λογαριασμός αυτός αποτελεί έξοδο για την επιχείρηση, ο οποίος εμφανίζεται 
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με χρεωστικό υπόλοιπο γιατί λειτουργεί ως έξοδο που επηρεάζει τα αποτελέσματα 

χρήσης, σε αντίθεση με το λογαριασμό 54, ο οποίος εμφανίζεται με πιστωτικό 

υπόλοιπο ίσο με την υποχρέωση που αναλάβαμε. 

Ο λογαριασμός Φ.Π.Α. στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας παρακολουθείται 

συνήθως σε τρεις στήλες: 

Α) τη στήλη Φ.Π.Α. δαπανών (με δικαίωμα έκπτωσης) 

Β) τη στήλη Φ.Π.Α. αγορών ανά συντελεστή Φ.Π.Α. (19% και 8%) και 

Γ) τη στήλη Φ.Π.Α. παγίων 

Ο λογαριασμός Φ.Π.Α. στα βιβλία τρίτης κατηγορίας ενημερώνεται με την 

καταχώρηση του παραστατικού, η οποία χρεώνει ή πιστώνει το λογαριασμό ανάλογα με 

την αιτία για την οποία εκδόθηκε. 

 

8.12 Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. 

 

Το έντυπο της περιοδικής δήλωσης συμπληρώνεται από τον υποκείμενο στο Φ.Π.Α και 

υποβάλλεται στη ΔΟΥ σε 3 αντίτυπα, ανεξάρτητα αν το τελικό αποτέλεσμα αυτής είναι 

χρεωστικό , μηδενικό ή πιστωτικό. Το ένα αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον υπάλληλο 

της ΔΟΥ επιστρέφει στην επιχείρηση και αποτελεί ένα αποδεικτικό είσπραξης του 

ΦΠΑ , εκτός αν εκδίδεται από τη ΔΟΥ μηχανογραφικά το σχετικό αποδεικτικό 

είσπραξης. Όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του ΦΠΑ είναι μέχρι 3 €, τότε με την υποβολή 

της σχετικής δήλωσης δεν καταβάλλεται στη ΔΟΥ, αλλά μεταφέρεται για να 

συμψηφιστεί με το ΦΠΑ της επόμενης φορολογικής περιόδου. Η περιοδική δήλωση 

υποβάλλεται στη ΔΟΥ στις παρακάτω προθεσμίες(Α.Υ.Ο. 1077576/13.8.99): 

1. Όταν ο υποκείμενος στο ΦΠΑ τηρεί βιβλία γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ 

συμπληρώνει το έντυπο μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, για τις 

πράξεις του επόμενου μήνα. Πχ η περιοδική δήλωση του μήνα Ιανουαρίου 

2007 πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 

την 1.2.07 έως 20.2.07 το αργότερο και αν η 20η μέρα είναι Σάββατο ή 

Κυριακή τότε ως τελευταία μέρα θεωρείται η επόμενη Δευτέρα. Εκτός από την 

παράταση αυτή δίνεται και άλλη μία παράταση με βάση το τελευταίο ψηφίο 

του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. 

2. Όταν ο υποκείμενος στο ΦΠΑ τηρεί βιβλία β’ κατηγορίας του ΚΒΣ 

συμπληρώνει και υποβάλει το έντυπο της περιοδικής δήλωσης μέχρι και την 

20η μέρα του μήνα, ο οποίος ακολουθεί το προηγούμενο τρίμηνο, μέσα στο 
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οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις πχ η περιοδική δήλωση των μηνών 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου πρέπει να συνταχθεί μέσα στο χρονικό 

διάστημα 1.4.07 έως 20.4.07 το αργότερο και αν η 20η μέρα είναι Σάββατο ή 

Κυριακή τότε ως τελευταία μέρα θεωρείται η επόμενη Δευτέρα. Εκτός από την 

παράταση αυτή δίνεται και άλλη μία παράταση με βάση το τελευταίο ψηφίο 

του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. 
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Περιοδική δήλωση μηνός Ιανουαρίου 

 

Έστω ότι την 31/1/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 3.765,16€ 3.765,16 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 855,98 €   
64 Διάφορα έξοδα 930,40 € 2.386,38 €
     
73 Παροχή υπηρεσιών 8.840,30€ 8.840,30 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 715,38 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 150,64 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 176,78 € 441,42 €
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 1.679,66€   
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Περιοδική δήλωση μηνός Φεβρουαρίου 

 

Έστω ότι την 29/2/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 2.546,80€ 2.546,80 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 350,00 €   
64 Διάφορα έξοδα 577,89 € 1.527,89 €
     
73 Παροχή υπηρεσιών 4.980,20€ 4.980,20 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 483,89 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 66,50 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 109,80 € 290,30 €
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 946,24 €   
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Περιοδική δήλωση μηνός Μαρτίου 

 

Έστω ότι την 31/3/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 1.860,45€ 1.860,45 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 69,00 €   
64 Διάφορα έξοδα 623,10 € 1.292,10 €
     
73 Πώληση από Παροχή υπηρεσιών 4.350,20€   
70 Πώληση εμπορευμάτων 3.950,40€ 8.300,60 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 353,49 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 13,11 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 118,39 € 245,50 €
54.00.70.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 19% 750,58 €   
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 826,54 €   
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                                      Περιοδική δήλωση μηνός Απριλίου 

 

Έστω ότι την 30/4/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 890,30 € 890,30 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 125,90 €   
64 Διάφορα έξοδα 368,30 € 1.094,20 €
     
73 Πώληση από Παροχή υπηρεσιών 5.900,80€   
70 Πώληση εμπορευμάτων 1.200,50€ 7.101,30 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 169,16 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 23,92 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 69,98 € 207,90 €
54.00.70.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 19% 228,10 €   
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 1.121,15€   
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                                             Περιοδική δήλωση μηνός Μαΐου  

 

Έστω ότι την 31/5/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 768,30 € 768,30 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 210,10 €   
64 Διάφορα έξοδα 146,00 € 956,10 €
     
73 Παροχή υπηρεσιών 5.587,90€ 5.587,90 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 145,98 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 39,92 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 27,74 € 181,66 €
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 1.061,70€   
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                                         Περιοδική δήλωση μηνός Ιουνίου 

 

Έστω ότι την 30/6/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 555,25 € 555,25 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 150,39 €   
64 Διάφορα έξοδα 670,90 € 1.421,29 €
     
73 Παροχή υπηρεσιών 2.246,70€ 2.246,70 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 105,50 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 28,57 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 127,47 € 270,05 €
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 426,87 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70



                                         Περιοδική δήλωση μηνός Ιουλίου 

 

Έστω ότι την 31/7/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 1.201,70€ 1.201,70 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 82,07 €   
64 Διάφορα έξοδα 256,70 € 938,77 €
     
73 Πώληση από Παροχή υπηρεσιών 1.890,10€   
70 Πώληση εμπορευμάτων 980,60 € 2.870,70 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 228,32 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 15,59 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 48,77 € 178,37 €
54.00.70.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 19% 186,31 €   
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 359,12 €   
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                                           Περιοδική δήλωση μηνός Αυγούστου 

 

Έστω ότι την 31/8/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
14 Αγορά παγίου 1.000,00€   
20 Εμπορεύματα 770,46 € 1.770,46 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 109,30 €   
64 Διάφορα έξοδα 590,70 € 1.300,00 €
     
73 Πώληση από Παροχή υπηρεσιών 3.605,40€   
70 Πώληση εμπορευμάτων 521,30 € 4.126,70 €
     
54.00.14.019 ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ 19% 190,00 €   
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 146,39 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 20,77 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 112,23 € 247,00 €
54.00.70.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 19% 99,05 €   
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 685,03 €   
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Περιοδική δήλωση μηνός Σεπτεμβρίου 

 

Έστω ότι την 30/9/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 150,23 € 150,23 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 568,24 €   
64 Διάφορα έξοδα 768,90 € 1.937,14 €
     
73 Παροχή υπηρεσιών 2.148,80€ 2.148,80 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 28,54 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 107,97 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 146,09 € 368,06 €
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 408,27 €   
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                                          Περιοδική δήλωση μηνός Οκτωβρίου 

 

Έστω ότι την 31/10/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 340,09 € 340,09 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 130,60 €   
64 Διάφορα έξοδα 670,90 € 1.401,50 €
     
73 Παροχή υπηρεσιών 2.030,23€ 2.030,23 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 64,62 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 24,81 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 127,47 € 266,29 €
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 385,74 €   
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                                           Περιοδική δήλωση μηνός Νοεμβρίου 

 

Έστω ότι την 30/11/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας                
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 2.560,20€ 2.560,20 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 600,00 €   
62 Παροχές τρίτων 479,08 €   
64 Διάφορα έξοδα 238,20 € 1.317,28 €
     
73 Παροχή υπηρεσιών 4.653,90€ 4.653,90 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 486,44 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 114,00 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 91,03 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 45,26 € 250,28 €
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 884,24 €   
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                                           Περιοδική δήλωση μηνός Δεκεμβρίου 

 

Έστω ότι την 31/12/07 το ισοζύγιο μας παρουσιάζει την μηνιαία κίνηση των 

παρακάτω λογαριασμών: 

 

Μηνιαίες κινήσεις από αναλυτικό ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της εταιρείας               
NETWORK SOCIETY ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ 

     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΣΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

     
20 Εμπορεύματα 1.730,13€ 1.730,13 €
     
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 566,84 €   
62 Παροχές τρίτων 585,34 €   
64 Διάφορα έξοδα 188,73 € 1.340,91 €
     
73 Παροχή υπηρεσιών 4.780,25€ 4.780,25 €
     
54.00.20.019 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ 19% 328,72 €   
54.00.61.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 107,70 €   
54.00.62.0** ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 9% & 19% 102,68 €   
54.00.64.019 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 19% 35,86 € 246,24 €
54.00.73.019 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. 
19% 908,25 €   
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